Program for Byrådets
budgetseminar
tirsdag den 31. august 2021
Byrådssalen
Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 31.august 2021 kl. 13.00 i byrådssalen, og
seminariet forventes at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter
er ca. tidspunkter.

13.00 – 13.10

Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen

13.10 – 14.40

14.40 – 15.00

Status budget 2022
- Præsentation af budgetmappen
- Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet
Pause

15.00 – 15.30

Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling

15.30 – 15.40

Opsamling/afrunding

16.00 – 17.00

Gruppemøder

17.00

Byrådsmøde

Partierne har mulighed for at invitere 1-2 personer med fra baglandet til at deltage i budgetseminaret den 31. august.

Acadre 20-23140

Budgetnotat
Budget 2022 - 25

Hovedbudskab:
Udligningsreformen sidste år medførte en væsentlig forbedring af Svendborg
Kommunes økonomiske rammevilkår, hvilket sammen med væsentlige
besparelser i 2019 har lagt fundamentet for en robust og fremtidssikret økonomi.
Kommuneaftalen for budget 2022 og et stigende folketal jf. befolkningsprognosen
fastholder umiddelbart denne positive udvikling i Svendborg Kommunes økonomi.
Heri er der dog ikke taget højde for betydelige udgifter i størrelsesordenen 70
mio.kr., dels pga. demografi og dels pga. nuværende udgiftspres især på
Familieafdelingens og Socialafdelingens myndighedsbudgetter. Håndteringen heraf
afventer de politiske budgetforhandlinger.
Hvor Svendborg Kommune i en lang årrække ikke har haft råd til at udnytte sin
serviceramme, er den økonomiske situation nu, at selvom kommunen har
finansiering til at dække udgifter til demografi og konstateret udgiftspres, kan
alene 30 mio.kr. rummes inden for kommunens udmeldte, vejledende
serviceramme.
På landsplan forventes det også at være en større udfordring med overholdelse af
servicerammen i 2022, dels på grund af udgiftspres og dels på grund af
finansieringsmuligheder.
Der knytter sig forsat nogle usikkerheder, som først afklares de kommende
måneder, herunder svar på kommunes ansøgning om særtilskud og lån, samt valg
af statsgaranti/selvbudgettering. Ligeledes er 40 mio. kr. af kommunens
statstilskud betinget af overholdelse af de aftalte rammer for service og anlæg set
for kommunerne under et.
Der knytter sig ligeledes fortsat usikkerhed til de afledte konsekvenser af COVID19, herunder omfang og varighed af COVID-19 – både herhjemme og globalt, idet
en stor del af beskæftigelsen og dermed landets økonomi er knyttet op på
eksporten til udlandet.

Vurdering af det økonomiske råderum:
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2022-25
tilpasset nærværende budgetnotat. I resultatoversigten er indarbejdet ændringer
som følge af tidligere politiske beslutninger, nyt indtægtsbudget baseret på
befolkningsprognosen og statsgaranti, samt afledte konsekvenser på udgiftssiden
som følge af kommuneaftalen/udligningsreform, bortset fra løft af servicerammen
jf. nedenfor.
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 2022-25

1.000 kr.

RESULTATOVERSIGT
Budget 2022-2025
Udvalgsrammer til budgetnotat august
Forv.
Regnskab Regnsk. 2021 Budget
Budget
2020
pr. 31.5.2021
2021
2022

Indtægter i alt
Serviceudgifter i alt
Overførselsudgifter
Pris- og lønreserver
Driftsudgifter i alt
Renteudgifter

-3.985.600
2.606.700
1.176.700
0
3.783.400
16.600

Resultat af ordinær virksomhed
Anlægsudgifter i alt
Pris- og lønreserver
Anlæg i alt
Resultat af skattefinansieret område

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.
Resultat af skattefinansieret område
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld
Lånoptagelse
Finansforskydninger

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

-4.087.460 -4.104.509 -4.234.556 -4.298.272 -4.401.530 -4.507.016
2.735.700 2.660.206 2.711.920 2.707.029 2.708.018 2.708.728
1.216.500 1.251.037 1.242.979 1.242.596 1.252.412 1.256.782
0
0
0
63.383
146.215
231.238
3.952.200 3.911.243 3.954.899 4.013.008 4.106.645 4.196.748
11.000
20.568
18.836
17.124
14.694
11.547

-185.600
123.500
0
123.500

-124.260
249.700
0
249.700

-172.697
152.615
0
152.615

-260.821
199.993
0
199.993

-268.140
150.172
2.102
152.274

-280.191
137.488
3.877
141.365

-298.721
135.724
5.781
141.505

-62.100

125.440

-20.082

-60.828

-115.865

-138.827

-157.216

Forv.
Regnskab Regnsk. 2021
2020
pr. 31.5.2021

Budget
2021
-20.082
111.975
-60.198
1.986

Budget
2022
-60.828
106.126
-41.826
-2.045

Budget
2023
-115.865
107.258
-26.745
-8.992

Budget
2024

Budget
2025

-62.100
127.600
-120.600
2.400

125.440
104.100
-218.400
67.600

-138.827
109.767
-13.830
-9.522

-157.216
111.594
-13.830
-10.588

Ændring af likvide aktiver

-52.700

78.740

33.681

1.428

-44.344

-52.411

-70.041

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)

222.700

0

225.000

207.446

228.904

277.282

338.508

+ = udgift, - = indtægt

Note til resultatoversigt: Forventet regnskab 2021 er baseret på koncernrapporten pr. 31. maj 2021.

I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal
udgøre 170 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i
2022 vil udgøre 260,8 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2023-25. Under
finansiering indgår ca. 26 mio. kr. vedr. kommunens andel vedr. løft af
servicerammen til udgifter vedr. demografi, samt omlægning af statslig pulje til
bloktilskud vedr. folkeskole- og ældreområdet. De afledte udgifter er for
Svendborg Kommune opgjort til ca. 33 mio. kr.
Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i
bloktilskuddet både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen.
Servicerammen udmeldes ikke på kommuneniveau, men jf. KL’s vejledende
opgørelse er servicerammen for Svendborg Kommune beregnet til 2.741,3 mio.
kr. Serviceudgifter jf. det tekniske budget udgør 2.711,9 mio. kr., og der er
således ca. 30 mio. kr. op til den foreløbige servicerammeandel.
Luft i servicerammen på ca. 30 mio. kr. kan stort set dække førnævnte udgifter på
33 mio. kr. vedr. demografi og omlægning af statslige puljer til bloktilskud. Det
øgede udgiftspres på myndighedsbudgetterne på Familieafdelingen,
Socialafdelingen og ældreområdet m.v., som er opgjort til i alt 40,8 mio. kr., vil
dog sætte kommunens serviceramme under pres.
Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis
afvikling af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2022 nedbringes
gælden med godt 64 mio. kr., i 2023 med ca. 81 mio. kr., i 2024 med ca. 96 mio.
kr. og i 2025 med ca. 98 mio. kr. Den høje gældsafvikling kan primært henføres
til, at kommunens lånoptagelse alene baseres på anlægsbudgettet, hvor der er
automatisk låneadgang, mens afdrag stort set ligger på uændret niveau jf.
uomgængelig gældsafvikling.
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Reducering af kommunens gæld er i overensstemmelse med kommuneaftalen,
hvor Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal anvende en del af deres
likviditet til at nedbringe deres gæld.
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal jf. den økonomiske målsætning udgøre
125 mio. kr. Svendborg Kommunes gennemsnitlige likviditet pr. indbygger har
gennem flere år hørt til nogle af landets laveste. Fra 2019 har kommunens
likviditet været stigende.
Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet over forventet regnskab 2021 jf.
koncernrapporten pr. 31.5.2021, samt seneste skøn over likviditetsudviklingen for
resten af 2021. På baggrund heraf forventes likviditeten at udgøre ca. 225 mio.
kr. ultimo 2021. Skønnet skal bl.a. ses i lyset af usikkerheder som følge af Covid19.
Ud fra det tekniske budget 2022-25 ekskl. udvidelser på drifts- anlægsbudgettet,
forventes likviditeten ved udgangen af 2022 at udgøre 207,4 mio. kr., stigende til
338,5 mio. kr. ved udgangen af 2025. Stigningen skyldes kort sagt, at ændrede
indtægter er medtaget baseret på stigende folketal, mens udgiftssiden ikke
indeholder demografi, udfordringer og budgettemaer, som afventer politisk
prioritering.

Usikkerheder:
Som følge af nyt udligningssystem og kommuneaftalen er der modsat tidligere år
relativ få usikkerheder tilknyttet indtægtssiden. Usikkerhederne vedrører
særtilskud og lånedispensationer, hvor svar på kommunens ansøgninger først
forventes at foreligge ultimo august/primo september. Hertil kommer at ca. 40
mio. kr. af kommunens statstilskud er betinget af kommunernes samlede
aftaleoverholdelse vedr. rammen for serviceudgifter og anlæg.
På udgiftssiden er der fortsat knyttet en vis usikkerhed til de afledte effekter af
COVID-19, samt tilhørende statslig kompensation. Samtidig er der fortsat
usikkerhed om den fremtidige indretning af den kommunale medfinansiering af
sundhedsvæsnet. Endelig mærkes der kraftigt stigende priser flere steder på
anlægsprojekter mv.
Vedr. indførelse af ny ferielov er det fortsat uafklaret, hvorvidt kommunerne kan
opnå lånefinansiering af kommunens udgifter, hvilket regeringen og KL jf.
kommuneaftalen drøfter i de kommende måneder.
Usikkerheder og udeståender budget 2022-25:

 Lånedispensation og særtilskud: Ikke budgetlagt, men svar på ansøgning
kendes først ultimo august/primo september.
 Overholdelse af service‐ og anlægsrammen.
 COVID‐19: herunder omfang af statslig kompensation.
 Kommunal medfinansiering: Usikkert hvornår ny model for medfinansiering
foreligger samt konsekvensen heraf.
 Ny ferielov: Usikkerhed om mulighed for evt. lånefinansiering.
 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
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Indtægtsbudget:
I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af ændringerne til kommunens
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2022 og KL’s nyeste
udgave af skatte- og tilskudsmodellen resulterer i. Udviklingen i 2025 er af
tekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af
budgetoverslaget for 2024.
Tabel 2: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2021
1.000 kr.

Indkomstskat
Grundskyld og dækningsafgift
Øvrige skatter og afgifter
Generelle tilskud og udligning
Ændringer i alt

2022
-31.561

2023
-31.019

2024
-47.460

2025
-123.324

1.103

-1.871

-4.512

-8.881

-9.571

-6.849

-6.061

-7.147

3.278

9.993

4.899

-19.268

-36.751

-29.746

-53.134

-158.620

Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt.

Det skal bemærkes, at KL primo september vil udsende revideret udgave af
tilskudsmodellen på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse, der
forventes at foreligge ultimo august. Dette kan medføre ændringer i kommunens
indtægtsbudget for overslagsårene.
Ændringer i 2022
De samlede indtægter stiger med 36,7 mio. kr. Dette skyldes primært stigende
indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. Genopretningen af økonomien i
Danmark forventes at ske hurtigere end tidligere forudsat og der forventes jf.
befolkningsprognosen en stigende vækst i befolkningstallet i Svendborg, hvilket
også medfører et stigende skattegrundlag. Fremgangen i skatteindtægterne
medfører derfor, at indtægterne fra den mellemkommunale udligning og
bloktilskuddet vil være faldende i forhold til forventningen ved vedtagelsen af
budget 2021.
Udvikling i overslagsårene
Stigningen i skatteindtægterne forventes at fortsætte i overslagsårene. Dette
medfører derfor også fortsat et fald i indtægterne fra udligning og bloktilskud i
forhold til forventningen ved vedtagelsen af budget 2021. Samlet set forventes
stigningen i skatteindtægterne dog at overstige faldet i tilskud og udligning.
Ved budgetvedtagelsen for 2021 var det forventet, at specielt indtægterne fra
selskabsskat i 2023 ville være faldende på landsplan pga.. Covid-19 situationen i
2020. Nedgangen er dog ikke blevet så stor som forventet. Således forventes der
nu ekstra 2,4 mia. kr. i indtægter fra selskabsskat på landsplan i forhold til
skønnet fra juli 2021. Dette betyder, at det samlede bloktilskud til kommunerne
for 2023 falder og dermed mister Svendborg indtægter fra bloktilskud og
udligning. Nedgangen i bloktilskud mv., som kan tilskrives de stigende indtægter
fra selskabsskat, opvejes dog ikke fuldt ud af stigningen i indtægterne fra
selskabsskat på lokalt plan, idet Svendborgs indtægter fra selskabsskat er relativt
mindre end landsgennemsnittet.
De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden sept. 2021 –
dec. 2022. Dette forventes at medføre stigende indtægter fra grundskyld i de
fleste kommuner. Der er dog usikkerhed om hvor meget at grundskylden vil stige
i de enkelte kommuner og hvornår vurderingerne vil slå igennem. I kommunens
skøn over grundskyld er der for årene 2023-2025 anvendt KL’s skøn for vækst i
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skattegrundlaget på landsplan. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt om
udviklingen i Svendborg vil være på linje med landsudviklingen.
I bilag 2 er der redegjort nærmere for indtægtsbudgettet.

Driftsbudgettet:
I nedenstående oversigt er de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i det
tekniske budget vedr. service- og overførselsudgifter.
Tabel 3: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2021
1.000 kr
2022
Drift i alt
8.127
Serviceudgifter i alt
5.150
Disponering af parkeringspuljen ‐ ny p‐vagt fra anlæg til drift
450
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn
430
Kommunale EGU praktikpladser ‐ til overførselsudgifter
‐864
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue flyttes til Hjortøhus ‐ obs sparet drift
441
Udbud ‐ Vejvedligehold ‐ Partnering ‐ finansier udbud forsikring ØK fra anlæ
Liv i mit Lokalområde ‐ fra anlæg
400
Udmøntning af budgetforlig Beskæftigelsesområdet (ØK 8/12‐20)
1.050
Effektiviseringspulje videreført i 2025 undtagen dagtilbud‐ og ældreområd.
Lov‐ og cirkulæreprogram
1.730
Maririmt Erhvervshus ‐ afledt drift
1.513

2023
10.494
3.398
450
430
‐864
‐865
441
400
1.050

2024
1.268
3.247
450
430
‐864
‐865
441
400
1.050

1.163
1.193

1.079
1.126

400
1.050
‐5.805
1.079
1.126

Overførselsudgifter i alt
Udmøntning af budgetforlig Beskæftigelsesområdet (ØK 8/12‐20)
Beboers andel af renter af afdrag på ældreboliglån (konto 7 og 8)
Kommunale EGU praktikpladser ‐ fra serviceudgifter
Revideret budget ‐ BIU
Revideret budget ‐ ØKU

7.096
‐1.050
524
864
11.656
‐3.821

‐1.979
‐1.050
690
864
1.964
‐3.821

3.250
‐1.050
610
864
6.414
‐3.821

2.977
‐1.050
360
864
‐3.550
‐3.821

Vedr. overførselsudgifter er der under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
indarbejdet nedenstående ændringer. I budgetmappens afsnit 5 er der nærmere
er redegjort for det reviderede skøn for overførselsudgifter.
Tabel 4: Specifikation af budgetrammekorrektionen 2022-2025 vedr.
Beskæftigelses- og integrationsudvalget
Mio. kr., 2022 prisniveau
Beskæftigelsesindsats

2022

2023

2024

2025

-0,4

-0,4

-0,2

0,0

Soc iale ydelser

-20,2

-20,3

-24,3

-24,5

Forsikrede ledige

-20,5

-11,4

-12,2

-12,2

Senior- og Førtidspension

38,2

44,9

40,6

44,4

Boligsikring, boligydelse og
personlige tillæg

-0,7

-1,1

-1,9

-1,3

BIU i alt overførselsudgifter

-3,5

11,7

2,0

6,4

+ er merudgift, - er mindreudgift
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Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer. I nedenstående tabel
er vist en oversigt over de afledte økonomiske konsekvenser fordelt på udvalg.
Tabel 5: Lov- og cirkulæreprogram til budget 2022-25. Opgjort i 2022-priser
Fordeling på udvalg:
2022
2023
2024
2025
Økonomiudvalg
739
599
515
515
Børne‐ & Ungeudvalg
52
31
31
31
Kultur‐ og Fritidsudvalg
0
0
0
0
Social‐ og Sundhedsudvalg
992
587
587
587
Beskæftigelses‐ og Integrationsudvalg
0
0
0
0
Teknik‐ og Erhvervsudvalg
0
0
0
0
Natur‐ og Miljøudvalg
‐54
‐54
‐54
‐54
I alt
1.730
1.163
1.079
1.079
I budgetmappens afsnit 3 er der nærmere redegjort for de poster på lov- og
cirkulæreprogrammet, som er medtaget i det tekniske budget.

Anlæg
Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør
19,9 mia. kr. i 2022. Anlægsniveauet er altså reduceret i forhold til både det
aftalte og budgetterede niveau for 2021, der begge ligger markant højere end
tidligere år, hvilket blandt andet skal ses i lyset af Corona-situationen i tiden
omkring indgåelsen af økonomiaftalen for 2021.
Det er igen for 2022 aftalt, at 1 mia. kr. af den samlede anlægsramme skal gå til
”grønne investeringer”, mens der er forudsat en kommunal egenfinansiering af
anlæg på 1 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. mindre end for 2021. Der er ikke
opstillet hverken kriterier eller krav om opfølgning ift. de ”grønne investeringer”,
og den udbetales som en del af bloktilskuddet.
Herudover indebærer økonomiaftalen, at kommunernes anlægsniveau på 19,9
mia. kr. i 2022 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af
kommunernes bloktilskud i 2022 er betinget af, at kommunernes samlede budget
for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2022. Kommunernes
regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2022.
Økonomiaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er
en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale
service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne "
Tabel 6: Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i det tekniske budget 2022-25.
1.000 kr
Anlæg i alt
Udbud ‐ Vejvedligehold ‐ Partnering ‐ finansier udbud forsikring ØK drift
Disponering af parkeringspuljen ‐ ny p‐vagt fra anlæg til drift
Tved Skole ‐ tilpasning af fysiske ‐ Rente og afdrag
Affaldsgårde ‐ Rente og afdrag
Liv i mit Lokalområde ‐ til drift
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue flyttes til Hjortøhus ‐ obs sparet drift

2022
9.180
‐578
‐450
‐286
‐206
‐400
11.100

2023
‐1.996
‐654
‐450
‐286
‐206
‐400

2024
‐1.771
‐429
‐450
‐286
‐206
‐400

I det tekniske budget er der flyttet 11 mio. kr. vedr. Fyrtårnet Byparkens
Vuggestue flyttet til Hjortøhus, som tilbagebetales over 15 år.
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Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2021 – 2025 inkl. forventede
anlægsoverførsler fra regnskab 2021 jf. koncernrapport pr. 31.5.2021. I vedlagte
bilag 5 er vist oversigt over kommunens anlægsbudget for 2022-25, og i
budgetmappens afsnit 6 er de enkelte anlægsprojekter beskrevet.
Figur 7. Kommunens anlægsbudget 2021-2025. 1.000 kr.

1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Heraf:
Ekstra
anlægspulje

Heraf
forventes
Vedtaget Korrigeret overført til
budget
budget
2022 (pr.
2021
2021
31.5.2021)

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

161.659
‐9.043

339.851
‐36.247

74.000
‐25.940

209.601
‐9.607

159.441
‐9.268

143.107
‐5.620

141.343
‐5.620

152.6163

303.604

48.060

199.994

150.173

137.489

135.725

3.293

588

0

4.383

39.354

37.663

37.663

Bemærk: De forventede overførsler til 2022 er ikke endelige!
Som det fremgår, udgør det korrigerede anlægsbudget netto 303,6 mio. kr. i
2021, hvoraf 48,1 mio. kr. pr. 31. maj 2021 forventes overført til 2022. Ved
indregning af de forventede overførsler fra 2021 til 2022 på 48,1 mio. kr. udgør
anlægsbudgettet herefter netto 248,1 mio. kr. i 2022.

Lån
I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget,
som er tilpasset anlægsbudgettet.
Tabel 8: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område.
Mio. kr.
2022
2023
2024
Automatisk låneadgang
- Byfornyelse
-3,4
-3,4
-3,4
- Innovativt energispareprojekt
0,0
0,0
0,0
- Havn og Færge lånepuljer
-29,5
-19,2
-6,3
- CO2 reduktionsplan
-4,1
-4,1
-4,1
- Byrum og Adgangsvej SIMAC
-4,8
0,0
0,0
Lånedispensation – skal søges
- Lav likviditet
0,0
0,0
0,0
- Lånedispensationer
0,0
0,0,
0,0
I alt
-41,8
-26,7
-13,8

2025
-3,4
0,0
-6,3
-4,1
0,0
0,0
0,0
-13,8

Automatisk låneadgang:
Der er automatisk låneadgang til en række anlægsudgifter. Til byfornyelse kan der
lånes 95% af anlægsudgifterne. Der er 100% låneadgang til energisparende
foranstaltninger samt havnens anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i
havnens virksomhed, som fysisk er afgrænset til det matrikulerede havneområde.
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Lånedispensation:
Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens
anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til
Ministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation.
Til budget 2022 kan der søges følgende lånepuljer:


Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).

Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 38,5 mio. kr. vedr. den ordinære
lånepulje. Svar på ansøgningen forventes ultimo august/primo september. Det skal
bemærkes, at kommunen i de senere år ikke har fået andel af de afsatte lånepuljer,
og som følge heraf er der ikke budgetlagt lån hertil i 2022- 2025.

Udfordringer
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 viser jf. nedenstående tabel, at der på flere
områder er udsigt til en budgetoverskridelse, som også vil være til stede i 2022 og
frem. Det er pt. ikke afklaret, hvorledes disse sager skal håndteres i forhold til
budget 2022.
Tabel 9: Udfordringer til budget 2022-25
Udfordringer budget 2022-25
1.000 kr.

2022

2023

2024

2025

Familieområdet BUU

16.700

16.700

16.700

16.700

FGU BUU

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

Specialiserede socialområde SSU

12.000

12.000

12.000

12.000

Ældreområdet SSU

7.100

7.100

7.100

7.100

Risikostyring - arbejdsskader

5.000

5.000

5.000

5.000

I alt

38.500 38.500 38.500 38.500

I vedlagte bilag 3 er de enkelte områder beskrevet.

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.
Nedenstående tabel viser omfanget af de årlige udgifter for henholdsvis drifts- og
anlægstemaer, der er fremsendt til de kommen politiske budgetforhandlinger.
Mio. kr.
Drift
Anlæg

2022
81,0
362,5

2023
86,1
180,8

2024
99,6
66,0

2025
104,7
44,9

I budgetmappen afsnit 5 og afsnit 6 findes en oversigt samt beskrivelse af de
fremsendte temaer på henholdsvis drifts- og anlægsområdet.
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Tidsplan budget 2022

Dato
24. august

26. august
Ultimo august
31. august

13. september
14. september
21. september
22. september
25. – 26. september
27. september
5. oktober
12. oktober
November og
december
14. december

21. december

Aktivitet
Økonomiudvalg:
Budget 2022 – status. Budgetnotat drøftes.
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program
for byrådets budgetseminar
Materiale til budgetseminar udsendes
Svar på ansøgning om lån og særtilskud
Byråd, direktion og MEDHovedudvalg
Budgetseminar:
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.
Direktionens budgetforslag til 1. beh.
Afholdelse af budgetborgermøde
Økonomiudvalg:
Budgetforslag til 1. behandling
Byråd:
Budgetforslag til 1. behandling
Alle partier:
Opstart på politiske budgetforhandlinger
Politiske budgetforhandlinger afsluttes
Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
Økonomiudvalg:
2. behandling
Byråd:
2. behandling
Fagudvalg:
Bidrag til Service og Økonomi
Fagudvalg udmønter eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer
Økonomiudvalg:
Service og Økonomi godkendes
Eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer indstilles til Byrådet
Evaluering af budgetprocedure budget 2022
Byråd:
Godkendelse af eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer
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Ændringer til budget 2022 - 25
I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er
indarbejdet i det foreliggende budgetudkast til budget 2022.

Indtægtsbudgettet
I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af ændringerne til kommunens
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2021 og KL’s nyeste
udgave af skatte- og tilskudsmodellen resulterer i. Udviklingen i 2025 er af
budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en
kopi af budgetoverslaget for 2024.
Tabel 1: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2021
1.000 kr.

Indkomstskat
Grundskyld og dækningsafgift
Øvrige skatter og afgifter
Generelle tilskud og udligning
Ændringer i alt

2022

2023

2024

2025

-31.561

-31.019

-47.460

-123.324

1.103

-1.871

-4.512

-8.881

-9.571

-6.849

-6.061

-7.147

3.278

9.993

4.899

-19.268

-36.751

-29.746

-53.134

-158.620

Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt.

I det efterfølgende vil der blive knyttet et par kommentarer til de enkelte typer af
indtægter. Alle afvigelser er opgjort i forhold til budgetoverslagsårene 2022-2025 i
Budget 2021.
Indkomstskat
Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå
skatteloft.
Skønnet over indtægter fra indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret
skattegrundlag. I forhold til budgetoverslagsår 2022 i vedtaget budget 2021
forventes det nu, at væksten i skattegrundlaget på landsplan bliver højere. Dette
kan henføres til at med udrulningen af vaccineprogrammet og den generelle
udvikling i samfundsøkonomien i 2021, forventes der en hurtigere genopretning af
økonomien efter Covid-19 end det blev skønnet i juli 2020. Denne udvikling
forventes at fortsætte i overslagsårene.
Fremgangen i dansk økonomi får også betydning for det lokale skattegrundlag. Så
indtægterne fra indkomstskat i 2022 forventes nu at blive højere end tidligere
forudsat. Med udgangspunkt i den nedsatte udskrivningsprocent for 2021
forventes indtægterne fra kommunal indkomstskat at stige med 74,3 mio. kr. i
forhold til tidligere forventninger. Skønnet for overslagsårene 2023-2025 er
baseret på KL’s forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan
kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen i lokalt i Svendborg.
Der er i beregningerne lagt til grund at indbyggertallet i Svendborg Kommune for
perioden 2022-2025 vil stige med hhv. 155 personer i 2022, 440 i 2023, 565 i
2043 og 700 i 2025 i forhold til forudsætningerne i sidste års tilskudsmodel. Disse
tal er skønnet ud fra Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose fra april
2021, befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik fra maj 2021 samt
hensyntagen til de igangværende og planlagte byggerier på såvel det private
område som det almennyttige område.
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Grundskyld og dækningsafgift
De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden sept. 2021 –
dec. 2022. Med den aktuelle udvikling på ejendomsmarkedet skønnes det, at
udviklingen i de kommende år generelt vil være højere, hvilket vil føre til stigende
vurderinger. De nye vurderinger forventes derfor at medføre stigende indtægter
fra grundskyld i de kommende år. Der er dog generel usikkerhed om hvor meget
at grundskylden vil stige i de enkelte kommuner og hvornår de nye vurderinger vil
slå igennem.
For 2022 er der taget udgangspunkt i statens skøn over udskrivningsgrundlaget
for grundskyld for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme. I dette skøn
er der indlagt en forudsætning om at en del af de nye vurderinger for 2020 vil få
virkning i løbet af 2022. I forhold til tidligere skøn vil der dog være tale om en
nedgang i indtægterne fra grundskyld på 1,1 mio. kr.
I kommunens skøn for årene 2023-2025 er KL’s skøn for væksten i
skattegrundlaget på landsplan anvendt. Dette resulterer i stigende indtægter fra
grundskyld i overslagsårene.
Der budgetteres med uændrede indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede
ejendomme.
Øvrige skatter og afgifter:
Posten består af indtægter fra hhv. kommunal andel af selskabsskat og skatter fra
manuelt opgjorte dødsboer.
Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for
indkomståret 2019 afregnes i 2022. På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter for 2019 steget med 1,2 mia. kr. i forhold til KL’s skøn fra sept. 2020,
samt at der er foretaget en regulering af selskabsskatterne for tidligere år på 0,5
mia. kr. Samlet er kommunernes andel af selskabsskatten i 2022 steget med 1,7
mia. kr.
Ved budgetvedtagelsen for 2021 var det forventet, at specielt indtægterne fra
selskabsskat i 2023 ville være faldende på landsplan pga.. Covid-19 situationen i
2020. Nedgangen er dog ikke blevet så stor som forventet. Således forventes der
nu ekstra 2,4 mia. kr. i indtægter fra selskabsskat på landsplan i forhold til
skønnet fra sept. 2021.
Ovennævnte forhold forventes også at gøre sig gældende på lokalt plan. Det
betyder, at der i forhold til tidligere nu forventes stigende indtægter fra
selskabsskatter i 2022 og overslagsårene.
Tilskud og udligning
Når der tages højde for den manglende indregning af statstilskuddet til dækning
af provenutab ved nedsættelse af udskrivningsprocenten i 2021, forventes der et
fald i de samlede indtægter fra udligning og bloktilskud på 46,1 mio. kr. i 2022 i
forhold til forventningen ved vedtagelsen af budget 2021. Dette fordeler sig med
fald i indtægter fra diverse udligningsordninger og bloktilskud på 47,1 mio. kr. og
en stigning på 1,0 mio. kr. i øvrige tilskud.
Bloktilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til deres indbyggertal (posten
statstilskud i nedenstående tabel). Efter fordeling af bloktilskuddet foretages der en
mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i beskatningsgrundlag
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og udgiftsbehov. Derudover er en udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge
og en udligningsordning vedrørende selskabsskat samt en ordning vedr. udligning
på dækningsafgift vedr. offentligt ejede ejendomme.
Tabel 2 - Ændringer i diverse udligningsordninger
Budget
2022
(mio. kr.)
Statstilskud
-848,8
Kompensation uddannelsesdata
-24,9
Mellemkommunal udligning
-290,6
Udligning selskabsskat
-38,4
Udligning dækningsafg. off. ejd.
-0,6
Udligning vedr. udlændinge
8,2
I alt
-1.195,1

Budgetoverslagsår
2022
-882,0
-24,9
-309,7
-33,2
-0,6
8,2
-1.242,2

Ændring
33,2
0,0
19,1
-5,2
0,0
0,0
47,1

Statstilskud:
Indtægterne fra statstilskuddet stammer fra Svendborg Kommunes andel af
bloktilskuddet for 2022 beregnet ud fra kommunens indbyggertal. I bloktilskuddet
for 2022 indgår bl.a. ”balancetilskuddet”, som er et beregningsteknisk tilskud, der
for øjeblikket er negativt. Balancetilskuddet for 2022 er i forhold KL’s
tilskudsmodel fra sept. 2022 faldet med 2,6 mia. kr. på landsplan. Dette kan
primært tilskrives de nye (højere) skøn for udviklingen i kommunernes
skatteindtægter på 5,1 mia. kr. samt stigningen på 2,5 mia. kr. i kommunernes
serviceramme jf. Kommuneaftalen for 2022.
Det samlede bloktilskud for 2022, som fordeles efter indbyggertal, udgør 85,6
mia. kr. Dette er et fald på 3,6 mia. kr. i forhold til forventningen ved Budget
2021. Svendborgs indbyggertal udgør ca. 1 % af det samlede indbyggertal i
Danmark hvilket giver Svendborg et statstilskud på 848,8 mio. kr. i 2022. Heraf
er 40,0 mio. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr.
serviceudgifter og anlæg.
I forhold til forventningerne ved Budget 2021 udgør dette et fald på 33,2 mio. kr.
Nettoudviklingen kan opdeles i to faktorer: 36,6 mio. kr. som udgør Svendborgs
andel af faldet i det samlede bloktilskud for 2022 og en positiv regulering på 3,4
mio. kr. som følge af væksten i det lokale befolkningstal.
Kompensation for rev. af uddannelsesstatistik:
I aftalen om udligningsreformen indgår en 2-årig kompensationsordning for
kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den
uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Kompensationen udbetales
for årene 2021 og 2022. Det betyder, at Svendborg modtager et tilskud på 24,9
mio. kr.
Mellemkommunal udligning:
I den mellemkommunale udligningsordning foretages der udligning mellem
kommunerne ud fra hhv. forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i
udgiftsbehov. Den mellemkommunale udligning er beregnet til 299,8 mio. kr. i
2022. Pga.. reglerne om indfasning af effekterne af udligningsreformen sker der i
2022 et fradrag på 9,2 mio. kr. svarende til den del af gevinsten fra udligningsreformen, som overstiger 0,8 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2022,
dvs. at den mellemkommunale udligning udgør netto 290,6 mio. kr.
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Dette er et fald på 19,1 mio. kr. i forhold til forventningerne ved Budget 2021.
Faldet kan primært henføres til mindre udligning af forskelle i beskatningsgrundlaget, hvilket skyldes, at forskellen mellem det beregnede skattegrundlag pr.
indbygger i Svendborg og beskatningsgrundlaget på landsplan er indsnævret. Af
det samlede fald udgør udligning af beskatningsgrundlaget 18,8 mio. kr.
Udligning vedr. selskabsskat:
Kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end
landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af
forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.
I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra
selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i
kommunernes finansiering via bloktilskuddet. Dette svarer til, at der udlignes 100
pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten
samlet set øges. Stigningen i udligningsbeløbet for 2022 skyldes, at de samlede
indtægter fra selskabsskat på landsplan vurderes at blive større i forhold til
tidligere.
Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:
Med udligningsreformen er der etableret en udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner hvis
provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til
kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet.
Der udlignes med 10 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet pr.
indbygger, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. til Svendborg Kommune.
Udligning vedr. udgifter til udlændinge:
Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne
kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og
sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen er der foretaget en
nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette er primært sket gennem en
tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig forholdet
mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig tilpasset.
Svendborg Kommune er nettobidragsyder til ordningen. Kommunens bidrag udgør
med 8,2 mio. kr. i 2022.
Tabel 3 - Ændringer i diverse kommunale tilskud
Budget
2022
(mio. kr.)
Tilskud til kommuner med små øer
-7,7
Generelt løft i ældreplejen
-9,6
Kvalitet i ældreplejen
-12,8
Værdighed i ældreplejen
-13,4
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre
-1,3
Kvalitet i dagtilbud
-5,3
Finansieringstilskud
-54,0
Tilskud til yderkommuner
-78,1
Tilskud til tab på skattenedsættelse
-42,7
Bidrag til regional udvikling
6,7
I alt
-218,2
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overslagsår 2022
-7,6
-9,6
-12,8
-13,4
-1,3
-5,2
-53,8
-77,5
-42,7
6,7
-217,2

Ændring
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,2
-0,6
0,0
0,0
-1,0
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Finansieringstilskud
Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til
kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes på 2020niveau dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet hvert år med
udviklingen i kommunernes folketal. Tilskuddet udgør 54,0 mio. kr. for 2022.
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:
Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte øog yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor 0,5
mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og
med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund
1,548 mia. kr. i 2021. Tilskuddet ydes til 36 kommuner.
Svendborg Kommunes andel af tilskuddet udgør 78,1 mio. kr. i 2022.
Øvrige tilskud:
Ændringer i øvrige kommunale tilskud er beskedne.
Svendborg Kommune modtager i 2022 også tilskud til nedsættelse af takster for
hhv. gods og passager/biler på ø-færgerne. Det samlede tilskud udgør 0,6 mio.
kr. Dette tilskud posteres dog direkte på nettobudgettet for Havn & Færger og
indgår således ikke i ovenstående oversigt.
Usikkerheder i indtægtsbudgettet
På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der følgende usikkerhedsmomenter
vedrørende de samlede indtægter:
•

Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud for særligt vanskeligt
stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo
august 2021. Der er ikke indarbejdet evt. særtilskud i budgetudkastet.

•

Overvejelserne om en evt. mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret
skattegrundlag. Dette kan blive en realitet pga.. det stigende
befolkningstal. Der analyseres frem til tidspunkt for endelig budgetvedtagelse.
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Udgiftsbudgettet
I det tekniske budget er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:
Ændringer i teknisk budget/basisbudget
1.000 kr
2022
Drift i alt
8.127
Serviceudgifter i alt
5.150
Disponering af parkeringspuljen ‐ ny p‐vagt fra anlæg til drift
450
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn
430
Kommunale EGU praktikpladser ‐ til overførselsudgifter
‐864
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue flyttes til Hjortøhus ‐ obs sparet drift
441
Udbud ‐ Vejvedligehold ‐ Partnering ‐ finansier udbud forsikring ØK fra anlæ
Liv i mit Lokalområde ‐ fra anlæg
400
Udmøntning af budgetforlig Beskæftigelsesområdet (ØK 8/12‐20)
1.050
Effektiviseringspulje ej videreført i 2022
Lov‐ og cirkulæreprogram
1.730
Maririmt Erhvervshus ‐ afledt drift
1.513

2023
10.494
3.398
450
430
‐864
‐865
441
400
1.050

2024
1.268
3.247
450
430
‐864
‐865
441
400
1.050

2025
6.056
2.806
450
430
‐864
‐865

1.163
1.193

1.079
1.126

1.079
1.126

Overførselsudgifter i alt
Udmøntning af budgetforlig Beskæftigelsesområdet (ØK 8/12‐20)
Beboers andel af renter af afdrag på ældreboliglån (konto 7 og 8)
Kommunale EGU praktikpladser ‐ fra serviceudgifter
Revideret budget ‐ BIU
Revideret budget ‐ ØKU

2.977
‐1.050
360
864
‐3.550
‐3.821

7.096
‐1.050
524
864
11.656
‐3.821

‐1.979
‐1.050
690
864
1.964
‐3.821

3.250
‐1.050
610
864
6.414
‐3.821

1.000 kr
Anlæg i alt
Udbud ‐ Vejvedligehold ‐ Partnering ‐ finansier udbud forsikring ØK drift
Disponering af parkeringspuljen ‐ ny p‐vagt fra anlæg til drift
Tved Skole ‐ tilpasning af fysiske ‐ Rente og afdrag
Affaldsgårde ‐ Rente og afdrag
Liv i mit Lokalområde ‐ til drift
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue flyttes til Hjortøhus ‐ obs sparet drift

2022
9.180
‐578
‐450
‐286
‐206
‐400
11.100

2023
‐1.996
‐654
‐450
‐286
‐206
‐400

2024
‐1.771
‐429
‐450
‐286
‐206
‐400

2025
‐1.342
0
‐450
‐286
‐206
‐400

1.000 kr
Finansiering, finansforskydninger m.m.
Revideret indtægtsbudget jf. KL's tilskudsmodel
Revideret budget kirkeskat ‐ foreløbig
Lav likviditet 2020 Covid‐19
Revision konto 7, justering af renter lån 7.70
Revision konto 7, justering af puljen 7.78
Revision konto 7, justering af garantiprovision 7.79
Frigivelse deponering Svendborg Tennishal
Frigivelse deponering Ollerup Gymnastikhøjskole
Fremrykket anlæg Tved Skole og Affaldsgårde
Lånerammen 2020 ‐ tilpasning
Tilpasning lån pga. fremskrivning af anlæg
Revision konto 8, justering af afdrag lån 08.55
Deponering Maritimt Erhvervshus ‐ husleje
Skyldigt tilslutningsbidrag 08.55.75

2022
‐37.632
‐36.751
‐955
191
‐429
782
‐470
‐80
‐200
445
1.076
‐1.221
‐245
13.000
‐564

2023
‐30.945
‐29.746
‐1.288
192
‐588
915
‐430
‐80
‐200
445
1.074
‐653
‐420
‐520
0

2024
2025
‐54.925 ‐165.241
‐53.134 ‐158.620
‐1.851
‐4.942
191
191
‐162
‐2.182
423
397
‐392
‐85
‐80
‐80
‐200
‐200
445
445
1.071
1.068
‐338
‐338
‐559
1.257
‐520
‐520
0
0

Note: Opgjort ekskl. økonomiske konsekvenser som følge af pris- og lønfremskrivning, som er beskrevet nedenfor.
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Pris- og lønfremskrivning:
Budgettet er fremskrevet med KL’s seneste skøn over pris- og lønudviklingen.
I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntet
ved en generel reduktion af pris- og lønreguleringen. I pl-reserverne 2023-24 er
der afsat et årligt effektiviseringskrav på 5,8 mio. kr. ekskl. dagtilbuds- og
ældreområdet. Effektiviseringskravet udmøntes i forbindelse med den årlige
fremskrivning af budgettet. Hvorvidt effektiviseringskravet skal videreføres i 2025
indgår i de politiske drøftelser om budget 2022-25.
Oversigt over fremskrivning til 2022-priser:
Ændring på forbrug af kassen
1.000 kr.
Resultatoversigt rammer juni i 2022-priser
Resultatoversigt rammer juni i 2021-priser
Ændring i alt

2022
31.695
34.915
-3.220

2023
-22.072
-13.643
-8.429

2024
4.565
1.548
3.016

2025 I alt
98.705
83.367
15.338

6.705

Samlet set medfører fremskrivningen til 2022-priser en mindreudgift på ca. 3,2
mio. kr. i 2022 stigende til 8,4 mio. kr. i 2023. For 2024 og 2025 er det samlede
pl-skøn øget med 0,3 pct. årligt.
Vedr. anlæg er skønnet fra 2020-21 ændret fra 1,4 pct. til 2,5 pct., som primært
kan henføres til den øgede anlægsaktivitet som følge af Covid-19. For 2023-25 er
skønnet uændret 1,4 pct. årligt.
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Udfordringer

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 viser, at der på flere områder er udsigt til
en budgetoverskridelse, som også vil være til stede i 2022 og frem. Det er pt. ikke
afklaret, hvorledes disse sager skal håndteres i forhold til budget 2022.
Udfordringerne fremgår jf. nedenstående tabel med en redegørelse, der uddybes
efterfølgende.
Udfordringer til budget 2022-25
Udfordringer budget 2022-25
1.000 kr.
Familieområdet BUU

2022

2023

2024

2025

16.700

16.700

16.700

16.700

FGU BUU

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

Specialiserede socialområde SSU

12.000

12.000

12.000

12.000

Ældreområdet SSU

7.100

7.100

7.100

7.100

Risikostyring - arbejdsskader

5.000

5.000

5.000

5.000

I alt

38.500 38.500 38.500 38.500

Familieområdet/FGU
Familieafdelingens budget dækker udgifter til det specialiserede børneområde,
herunder de administrative udgifter vedrørende selve sagsbehandlingen. I
forbindelse med budgetopfølgningen 31/5 2021 var det forventede merforbrug
estimeret til 13,7 mio. kr.
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der frem til og med 2022 lagt
stigende budgetreduktioner ind på området. Til og med 2021 har der været indlagt
budgetreduktioner på 7,8 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. vedrørte administrationen, mens
budgettet yderligere reduceres med 3 mio. kr. fra 2021 til 2022.
Sammenlagt giver dette en budgetreduktion på 10,8 mio. kr. i 2022 og et samlet
forventet merforbrug under serviceudgifterne på 16,7 mio.
Budgetområdet for FGU og STU kan dække en del af dette merforbrug, da der her
fremadrettet estimeres et mindreforbrug under overførselsudgifterne på i omegnen
af 2,6 mio. kr. Der foreslås en medfinansiering på 2,3 mio. kr., som efterlader en
buffer på 300 t.kr i bidrag til øgede skoleydelser under FGU.
Efter medfinansiering må det forventes, at resultatet i 2022 ender på et merforbrug
på i omegnen af 14,4 mio. kr. med det nuværende budget 2022.
Manglende
Prognose Budget
Finansiering via
finansiering
Total
2022
2022
overførselsudgifter
serviceudgifter
Familieafdelingen
192.998 176.298
16.700
-2.300
Budget 2022
(i 1000 kr.)

Overordnet konklusion
Baseret på notatets efterfølgende afsnit, så kan det konkluderes, at det nuværende
pres på budgettet skyldes en kombination af budgetreduceringer samt øgede
enhedsudgifter pr. anbringelse. Enhedsudgifterne er steget primært grundet
ankomsten af en række nye komplekse sager, som gennemgås detaljeret længere
nede i notatet.
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Selvom Familieafdelingens budget er presset, så viser en sammenligning med andre
sammenlignelige kommuner, at der hverken anbringes flere på institutioner end
andre kommuner eller bruges flere midler pr. 0-22-årig end de kommuner som har
samme sociale og strukturelle udfordringer.






Svendborg Kommune forventes at bruge 403 kr. mindre pr. 0-22-årig end
sammenligningskommunerne. Omregnet svarer dette til, at Svendborg Kommune
bruger ca. 6 mio. kr. mindre end hvad man måtte forvente i 2021, også selvom der
forventes en budgetoverskridelse på 13,7 mio. kr.
Sammenlignet med sammenligningskommunerne, så har Svendborg oplevet en
budgetreduktion på 2 % i perioden 2017 -2022, hvor andre kommuner til og med 2021
har fået tildelt 14 % mere.
Andelen af anbragte pr. 0-22-årig i 2020 ligger på 1,22%, hvilket er 0,03% højere end
sammenligningskommunerne.
Andelen af institutionsanbragte er i Svendborg Kommune på 27,07 % ud af de samlede
anbringelser i 2020 sammenlignet med et landsgennemsnit på 31,03 % og 31,3% for
sammenligningskommunerne.

Svendborg Kommunes nøgletal ligger jævnfør ovenstående på niveau med de
sammenlignelige kommuner, både hvad angår de økonomiske nøgletal samt
anbringelsesmønstret.

Sammenligning/Udvikling/historik:
Korrigeret
Regnskab Forventet Budget
2020
2021
2021

Familieafdelingens
budgetopfølgning (1000 kr.)
Dag- og klubtilbud mv. i alt
Anbringelser i alt
Forebyggende foranstaltninger i alt
Sikrede institutioner
Overførselsudgifter i alt
Administration i alt
Udgifter totalt

Budget
2022
(2021priser)

2.111

1.991

2.111

531

106.303
57.881
2.819
-1.285
29.464

109.151
55.861
1.759
-5.763
30.941

98.989
53.109
2.819
-5.702
28.935

94.682
54.963
3.440
-5.782
28.465

197.292

193.940

180.260

176.298

Antal anbringelser
169,4
169,6
156,9*
150,1*
*Det budgetterede antal anbringelser er beregnet på baggrund af enhedsudgiften
i 2021
Af ovenstående ses det, at Familieafdelingens resultat i 2021 forventes at lande på
ca. 194 mio. kr., hvoraf udgifterne til anbringelser alene forventes at lande på 109
mio. kr. baseret på 169,6 fuldtidsanbragte børn og unge. Af disse anbragte børn
fortsætter de 126,5 i 2022 til en allerede samlet udgift på 84 mio. kr., imod et
anbringelsesbudget på 94,7 mio. kr., hvilket betyder, at der ikke er efterladt nogen
væsentlig buffer til yderligere anbringelser, da udviklingen peger imod et
gennemsnitligt antal anbragte på i omegnen af 169 fuldtidsanbragte, baseret på de
seneste 2 års fuldtidsanbringelser.
Familieafdelingens budget består af udgifter til flere autoriserede udgiftsfunktioner.
Langt hovedparten (ca. 84 % af de realiserede udgifter i 2020) vedrører dog
hovedfunktion 05.28 - det specialiserede børneområde, og derfor kan man med
fordel sammenligne udviklingen i Familieafdelingen med andre kommuner gennem
f.eks. ECO-nøgletallene.
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Nedenstående graf fra VIVE viser ECO-nøgletallene for det specialiserede
børneområde, som netop tager udgangspunkt i hovedparten af Familieafdelingens
udgifter og derfor kan det bruges til at sammenligne Familieafdelingens budget med
andre sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet.
Sammenligningskommunerne består af: Brønderslev, Esbjerg, Faxe, Haderslev,
Holbæk, Kerteminde, Mariagerfjord, Norddjurs, Næstved, Ringsted, Skive, Slagelse,
Sorø, Struer, Thisted, Varde, Vejen, Vesthimmerlands samt Svendborg og er valgt
på baggrund af en række sociale og strukturelle kriterier udvalgt af VIVE, som står
bag ECO-nøgletallene.

Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig

ECO‐nøgletal: Specialiserede Børn og Unge
Hele landet

Svendborg forventet

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
2017

2018

2019

2020

B2021

Ovenstående graf viser de realiserede udgifter fra 2017 til 2020 pr. 0-22-årig samt
budgettet for 2021. Det ses af grafen, at Svendborg Kommunes økonomi på
området (den blå kurve) lå over sammenligningskommunerne (den grønne kurve)
i 2017. Fra 2018 og frem er udgiften løbende reduceret til nu at ligge under
sammenligningskommunerne, hvilket betyder, at Svendborg bruger færre midler til
det specialiserede børneområde end det måtte forventes med udgangspunkt i
kommuner med de samme sociale og strukturelle udfordringer. Svendborg ligger
stadig i hele perioden over region Syddanmark og hele landet som gennemsnit,
men dette er forventeligt. Det ses, at budgettet for 2021 er reduceret, så det ligger
på niveau med Region Syddanmark og landet som gennemsnit, mens den reelle
udgift (den røde kurve) flugter med resultatet fra 2020 og stadig ligger under
sammenligningskommunerne, såfremt disse holder deres budget.
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Udvikling i budget og regnskab for smin.gruppen
3500

2,94%

6,92%

7,03%

7,56%

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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2019

Budget Smin.gruppen

2020

2021

Regnskab Smin.gruppen

Ovenstående viser den samlende udvikling for sammenligningsgruppen og det ses
af forskellen mellem den grønne søjle (budgettet) og den mørkegrønne søjle
(regnskabet), at det realiserede resultat alle årerne er højere end det budgetterede.
Samtidig viser udviklingen, at der samlet set år for år tildeles flere midler til området
for specialiserede børn og unge, og fremregner vi denne udvikling må det forventes,
at det samme gør sig gældende for budget 2022, hvilket er modsat udviklingen i
Svendborg Kommune jævnfør nedenstående.

Indeksudvikling i budgetter: Specialiserede Børn
og Unge
114

113
108
103

101

98

98
2017

2018

2019

2020

Budget Smin.gruppen

2021

Budget Svendborg

Ovenstående graf viser indeksudviklingen tilbage fra 2017 i forhold til budgettet for
specialiserede børn og unge. Det ses af den grønne kurve, at
sammenligningsgruppen som helhed har øget områdets budgetter med samlet 14
% frem til 2021, mens budgettet for Svendborg Kommune i samme periode er
steget 1 % og frem til 2022 er faldet med samlet 2 %.
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Udviklingen mellem antal anbringelser og
enhedsudgifter 2019 ‐ 2021
640.000
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178
176
174
172
169,6 170
168
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162
2021

180,3

576.000

2017

2018

2019

Enhedsudgifter

2020
Samlede anbringelser

Som allerede nævnt, er det antallet af anbringelser der presser budgettet, da man
her har reduceret budgettet i forventning omkring en fortsat reduceret mængde
anbringelser, men som det ses af ovenstående orange kurve er faldet i de samlede
anbringelser stagneret mellem 2020 og 2021 til nu at ligge på et niveau på i
omegnen af 169 fuldtidsanbringelser, hvilket er et højere antal anbringelser end der
er budgetteret. I hele periode, bortset fra 2019, stiger enhedsudgiften, hvilket
yderligere er med til at presse budgettet. Enhedsudgiften er et udtryk for, at de
enkelte anbringelsestyper enten er blevet dyrere eller at der er sket en forskydning
mod flere anbragte i de dyreste foranstaltninger.
Nedenstående grafer viser andelen af anbragte i % af de 0-22-årige samt andelen
af institutionsanbringelser. Anbringelsestallene er hentet fra Danmarks Statistik,
hvor alle kommuner indberetter de anbringelser de er handlekommune for. Man
skal derfor være opmærksom på, at anbringelsestallet ikke er sammenligneligt med
ens egne opgørelser, hvor man typisk sammenligner for de anbringelser, som man
er betalingsforpligtigede for. Dog giver tallene et fingerpeg om, hvorvidt man har
flere eller færre anbragte og om man afviger fra de sammenlignelige kommuner.

Anbragte i procent af 0‐22 årige
1,25%
1,20%
1,15%
1,10%
1,05%
1,00%
0,95%
0,90%
0,85%
2017
Hele landet

2018
Svendborg

2019
Smin.gruppen

2020
Region Syddanmark

Af den blå kurve ses det, at Svendborg Kommunes andel af anbragte i hele perioden
har ligget under eller på samme niveau som sammenligningskommunerne. Andelen
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har dog været stigende i 2020 og ultimo året er der 0,03% flere anbragte børn pr.
0-22-årig i Svendborg sammenlignet med sammenligningskommunerne.

Andelen af Institutionsanbringelser 2017 ‐ 2020
pr. 0‐22 årig
34,00%
33,00%
32,00%
31,00%
30,00%
29,00%
28,00%
27,00%
26,00%
25,00%

31,30%

27,07%
25,77%
2017
Hele landet

2018
Svendborg

2019

2020

Smin.gruppen

Regionen

Institutionsanbringelser er de mest indgribende anbringelsestyper og derfor kan
andelen set i forhold til de samlede anbringelser være med til at forklare
økonomiske afvigelser i forhold til landsgennemsnittet og de sammenlignelige
kommuner. Ovenstående graf viser, at Svendborg Kommunes andel af
institutionsanbringelser
ikke
procentvis
afviger
i
forhold
til
sammenligningskommunerne eller landet som helhed. Der anbringes altså færre på
institutioner i Svendborg end i de sammenlignelige kommuner, hvilket er en af
forklaringerne på, at Svendborg kommune klarer sig forholdsvist bedre økonomisk
end de sammenlignelige kommuner.

Hvorfor har vi problemet nu:
Data viser, at presset på Familieafdelingens budget skyldes en kombination af et
reduceret budget samt øgede enhedsudgifter. De øgede enhedsudgifter skyldes
især en forskydning imod, at der er flere anbragte på døgninstitution,
socialpædagogiske opholdssteder og i ungdomskriminalitetsnævn, end man havde
regnet med, mens det især er antallet i plejefamilie som i perioden er blevet
hjemgivet og står for det reducerede antal anbringelser. I 2017 var der 180,3
fuldtidsanbragte mens dette forventes at lande på 169,6 i 2021, hvilket er en
reducering på samlet ca. 6 % i antallet af anbragte. I samme periode har antallet
af anbragte i de dyreste foranstaltninger ligget stabilt, da der i 2017 var ca. 47
fuldtidsanbragte i de dyreste foranstaltninger, mens der i 2021 forventes 46,8
fuldtidsanbragte. Det er altså ikke lykkedes i perioden at nedbringe det samlede
antal af de dyreste anbringelsestyper, hvilket nedenstående udpluk af en række
sager i 2021 også udviser.
Eksempler på anbringelser i 2021




Pige anbragt fra fødegangen direkte i Plejefamilie. Pigens forældre er begge i
massivt misbrug.
Dreng anbragt fra fødegangen direkte i Plejefamilie. Ingen af forældrene har
kompetencerne til at drage omsorg for barnet og der er åbenbar risiko for at
barnet lider alvorlig skade hvis barnet ikke anbringes fra fødegangen.
Side 22 af 36

20-23135

Bilag 3
Udfordringer budget 2022 - 25










7-årig pige anbragt på døgninstitution. Pigen anbringes grundet underretning
der beskriver en bekymring for at pigen udsættes for seksuelle overgreb.
Overgreb politianmeldes og sagen visiteres til Børnehus Syd. Det vurderes at
pigens sikkerhed ikke kan sikres medmindre pigen bliver anbragt.
10-årig pige anbragt på døgninstitution. Indsats i hjemmet hvor forældrene
forsøges støttet i pigens udadreagerende adfærd. Psykiatrien kan ikke udrede
pigen da der ikke er den fornødne ro i og omkring pigen. Pigen anbringes efter
forsøg på udregning fra observationshjemmet som måtte afbrydes grundet
massive vanskeligheder.
14-årig dreng akut tvangsanbragt på sikret døgninstitution pga. adskillige
underretninger omkring færden i bandemiljø, kriminalitet og behov for
psykiatrisk udredning
14-årig dreng akut anbragt i 1-1-tilbud og herefter plejefamilie efter voldsom
konflikt i hjemmet og mulig konstruktion af bombe. Hjemgivet til far efter kort
tids anbringelse.
15-årig pige anbragt i plejefamilie. Der er afsøgt muligheder for anbringelse i
netværk. Pigen har været udsat for omsorgssvigt og voldsomme konflikter
mellem mor og papfar i forbindelse med skilsmisse. Far er ude af billedet.
16-årig dreng anbragt på opholdssted. Dømt for seksuel omgang med
mindreårige og distribution af billedmateriale af børn under 15 år. Afventer UKNdom.

Tiltag til budgetoverholdelse:
For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen arbejdes der fortsat med
ændringen af målgruppen på Skovsbovej, således at børn ned til 5 år kan anbringes
på Skovsbovej, så flere børn kan blive anbragt på Svendborg Kommunes egen
døgninstitution fremfor eksterne døgninstitutioner. Formålet er at børn forbliver i
deres nærmiljø, hvilket giver en bedre mulighed for samtidig at arbejde med
børnenes netværk, med henblik på at afdække muligheden for en hjemgivelse, med
understøttelse fra det professionelle og private netværk.
I forlængelse af ovenstående er der ligeledes igangsat en proces omkring etablering
af et internt tilbud om anbringelse på eget værelse med støtte for unge fra 16 år.
Helt konkret var det her tiltænkt at renovere 3 lejligheder udlejet i CSV-regi, men
dette er trukket ud, blandt andet grundet en række manglende eksterne
godkendelser, hvilket har betydet, at det endnu ikke har været muligt at nedbringe
udgifterne yderligere til døgninstitutionsanbringelser.
Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag i Familieafdelingen:

-

-

Reduktion af eksterne køb/ brug af eksterne leverandører. I stedet løses
opgaverne af Familiecentret.
Forebyggende foranstaltninger, der ikke kan løses af Familiecentret, drøftes
altid på bevillingsforum med deltagelse af Afdelingsleder fra Familieafdelingen
Unge, Afdelingsleder fra Familieafdelingen Centrumpladsen, Centerleder fra
Center for Børn og Unge og Chef for Familie Børn og Unge.
Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne når der er tale om mindre
indgribende foranstaltninger.
Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis
anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets
behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om at støtte i hjemmet i tilstrækkelig
grad dækker barnets behov drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med
henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af
anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.
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-

-

Der er fortsat et skærpet fokus på forældrenes egenbetaling i forbindelse med
anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af
døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden
godkendelse. Der er tillige iværksat en arbejdsgang der særligt skal styrke fokus
på opsigelser, således at udgifter i en opsigelsesperiode hvor barnet eller den
unge er fraflyttet så vidt muligt undgås.
Der er fortsat økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem
bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.
Der er skærpet fokus på opfølgning på indsatser, så indsatser afsluttes så snart
målene i handleplanen er opfulgt.

Specialiserede socialområde
Socialafdelingen skønner en udfordring i budget 2022 på 12 mio. kr. svarende til forventet
merforbrug på myndighedsbudgettet jf. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 – udover den
skønnede demografiske tilgang jf. budgettema for budget 2022.
Skønnet baserer sig på samme forventede niveau for statsrefusion som i 2021 og ophør af
behov for afledte COVID-19-udgifter i 2022. I 2021 er skønnet for merindtægt af statsrefusion
på 3,3 mio. kr. og COVID-19 afledte udgifter på 0,4 mio. kr.
Skønnet er i tråd med redegørelsen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020.
Socialafdelingens udfordring er fortrinsvis på botilbudsområdet. Konsekvensen af stigende
forbrug på botilbud medfører afledte stigende forbrug på beskæftigelses-, aktivitets- og
samværstilbud. Sidstnævnte er ikke vurderet i dette notat.
Nedenfor vises udviklingen i forbrug på de tre botilbudsområder.
Botilbud
Antallet af borgere er opgjort ved at tage antal indskrevne i henholdsvis 3. kvartal for 2019 og
2020 og 2. kvartal i 2021. Der er en betydelig stigning fra 2019 til 2020 med 9 borgere, der er
fortsat i 2021 med 7 flere borgere end i 2020.

Antal borgere
§ 107 Midlertidige botilbud
§ 108 Længerevarende botilbud
§ 105/85 Længerevarende botilbud

2019
64
63
178
305

2020
69
64
181
314

2021
72
68
181
321

Det er en stigning i det samlede antal borgere med 5,3 % fra 2019 til 2021.
Gennemsnitsprisen er opgjort ved at tage antal borgere i nævnte kvartal og divideret med det
samlede forbrug for henholdsvis 2019 og 2020 og det forventede forbrug for 2021. Der er
relativt stort spænd fra billigste til dyreste botilbud.

Gennemsnitspriser
§ 107 Midlertidige botilbud
§ 108 Længerevarende botilbud
§ 105/85 Længerevarende botilbud

2019
634.733
1.270.209
448.244

2020
672.189
1.278.722
470.589

2021
711.181
1.278.941
458.856

Det viser en betydelig stigning i gennemsnitsprisen på midlertidige botilbud efter
Servicelovens § 107, uændret gennemsnitspris for længerevarende botilbud efter
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Servicelovens § 108 og en samlet stigning i gennemsnitsprisen for længerevarende botilbud
efter Lov om Almene Boliger § 105/Serviceloven § 85 fra 2019 til 2021, dog med et fald fra
2020 til 2021.
Gennemsnitsprisen for alle tre botilbudsparagraffer samlet set viser følgende udvikling:

Botilbud
Gennemsnitspriser samlet

2019
657.159

2020
679.604

2021
689.178

Det er en stigning i gennemsnitsprisen for de samlede botilbudsparagraffer på 4,9 % fra 2019
til 2021.
De samlede udgifter til botilbud fremgår herunder og viser en stigning fra 2019 til 2021 på 10,4
%.

Udgift (regnskab 19 og 20/budget 21)
§ 107 Midlertidige botilbud
§ 108 Længerevarende botilbud
§ 105/85 Længerevarende botilbud
I alt

2019
40.622.937
80.023.163
79.787.409
200.433.509

2020
46.381.009
81.838.190
85.176.569
213.395.768

2021
51.205.000
86.968.000
83.053.000
221.226.000

Udviklingen i det samlede forbrug på botilbudsområdet fremgår her.

De stigende udgifter til botilbud skyldes flere faktorer.
Antallet af borgere med behov for botilbud har været stigende over en længere årrække.
Stigning skyldes både overgangssager fra Børn og Unge, men også borgere, hvor behovet for
særlig støtte opstår sent i livet, fx senhjerneskade. Tilgang af borgere, øgede støttebehov
både på grund af levealder og kompleksitet i enkelte sager og generelt stigende levealder i
målgruppen betyder, at der vil være udgiftspres for denne målgruppe i de kommende år.
Gennemsnitspriserne er stigende. En faktor er forskellen mellem prisfremskrivninger. Hvert
år fremskrives myndigheds driftsbudgetter med en lavere procent end tilbuddene fremskriver
taksterne og dette udhuler myndighedsbudgettet – og forskellen akkumuleres over årene.
Udgifterne til de særlige pladser i psykiatrien har medført tomgangsudgifter og
opholdsbetaling, der ikke modsvares af udligningen på 0,4 mio. kr. via bloktilskuddet. Der blev
afregnet tomgangsudgifter i 2019 for 0,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2020 og skønnet afregning
for tomgang på 0,4 mio. kr. i 2021. Udgiften til køb af pladser i 2019 var 1,3 mio. kr., i 2020 4,4
mio. kr. og forventeligt i 2021 2,5 mio. kr. Det er ikke muligt at søge statsrefusion for ophold på
de særlige pladser.
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De mest specialiserede landsdækkende tilbud finansieres objektivt efter kommunernes
indbyggertal. Kofoedsminde er en specialinstitution for domsanbragte voksne
udviklingshæmmede og udvidelse af pladsantal har medført øgede årlige udgifter uafhængigt
af kommunens brug af pladser på tilbuddet og uden udligning i bloktilskuddet.
Besparelser uden fuldt gennemslag
Budget 2019 indeholdt besparelser på myndighedsbudgettet vedr. flexboliger samt eksterne
forhandlinger, hvorfor budgettet til køb af botilbud er nedskrevet med 2,9 mio. kr. stigende til
3,9 mio. kr. i 2021. Arkæologiske fund på byggegrunden udsatte etableringen af flexboligerne,
som først var klar november 2020, mens reduktionen var indregnet fra 2019. Det har ikke
endnu vist sig muligt at realisere den fulde effekt vedr. eksterne køb.
Vedvarende budgetudfordring
I forbindelse med overgang til rammestyring i 2020 har den efterfølgende demografiske
regulering ikke modsvaret udgiftsbehovet fuldt ud.
Stigende myndighedskrav
Kompleksiteten i borgersager og krav til myndighedsindsatsen i forhold til udredningers
omfang og kvalitet jf. Ankestyrelsens hjemvisninger og principafgørelser medfører øget
personaletræk.
Hvorfor har vi problemet?
Udviklingen i Svendborg Kommune adskiller sig ikke fra udviklingen på landsplan. KL havde i
oplæg til forhandling om kommunernes økonomi for 2022 opfordret til et løft på 5 mia. kr. for
en treårsplan for socialområdet for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen; styrke kvalitet,
kapacitet og specialisering i indsatser og tilbud og styrke forskning og viden. Den endelige
aftale anerkender udgiftspresset og bemærker, at det ” også fremadrettet vil forudsætte
vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne.”
Stigningen begrundes på landsplan først og fremmest i følgende:
 Stigning i antal fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte med ca. 5.000 personer i perioden
2015 til 2018
 Stigning i antal fuldtidsmodtagere med psykiatriske diagnoser med ca. 4.000 personer i
perioden 2015 til 2018
 Stigning i levealder fra 58 til 62 fra 2015 til 2017
Styringsmuligheder
Styringsmulighederne på botilbudsområdet påvirkes af, at borgere med betydelig nedsat
funktionsniveau har behov for og retskrav på et botilbud. Behovet vil som oftest vare hele livet,
hvorfor udgiften vil være langvarig samt svær og langstrakt at ændre på.
Lokalpolitisk kan man ændre i det vejledende serviceniveau, men revisitering af eksisterende
indsatser må ikke begrundes alene med ændring i serviceniveau. Det skal fagligt kunne
begrundes for hver enkelt borger, at vedkommende stadig får sit støttebehov dækket i det
ændrede tilbud. Dette vil være en lang faglig proces at gennemføre. Nyt serviceniveau vil slå
hurtigere økonomisk igennem i nye sager, dog altid med en konkret og individuel vurdering af
borgerens behov in mente.
Hvad gør vi ved det?
Der henvises til Social- og Socialudvalgets møde den 13. april 2021, hvor der under punktet
”Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde” blev redegjort for en
række tiltag, der yderligere blev uddybet i en handleplan, der blev forelagt udvalget på mødet
den 8. juni 2021.
Handleplanen beror på en screening udført af BDO, der har udarbejdet 11 hypoteser fordelt
på tre temaer: økonomi, faglighed og tilbudsvifte.
Der er endvidere igangsat en række tiltag til at mindske det aktuelle udgiftspres.
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Ældreområdet:
Fritvalgspuljen dækker udgifter til kommunal og privat hjemmepleje (§83), dvs.
visiterede timer til personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere.
Desuden dækker den udgifter til hverdagsrehabilitering (§83a), eget valg af
hjælper (§94) og privat antaget hjemmehjælp (§95).
Puljen har været udfordret de senere år og forventes fortsat at være udfordret i
2022. Det anslås, at udfordringen i 2022 vil være på niveau med det forventede
merforbrug i 2021, jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021. Netto-merforbruget
på fritvalgspulje + hjemmepleje er ifølge budgetopfølgningen på 13,3 mio. kr.,
hvoraf 6,2 mio.kr. er afledt af Covid-19. Udfordringen for 2022 anslås derfor til
7,1 mio. kr.
Hertil kommer de stigende udgifter afledt af den demografiske udvikling, jf.
særskilt temabeskrivelse til budget 2022.
De visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner (83 % af
forbruget på fritvalgspuljen) er vist i nedenstående graf både for 2019, 2020 og
2021. For 2021 er der tale om faktiske timer for månederne januar-maj, mens
resten af året er anslået. Som det ses af grafen for 2021 er der indlagt
forventning om et lille fald i timer pr. 1. august, hvor aktivitetscentrene åbnes på
fuld tid igen. Herefter er der ikke indregnet yderligere covid-19-udgifter i det
forventede regnskab.
Som det fremgår af graferne, ligger antallet af visiterede timer resten af 2021
altså en del højere end tidligere år (360.000 timer i 2021, 337.000 timer i 2020
og 304.000 timer i 2019). Også de private leverandører (der udgør ca. 10 % af
forbruget på fritvalgspuljen) har flere visiterede timer i 2021 (38.000 kr. i 2021
mod 30.000 timer i 2020).

Timer pr. dag i den kommunale hjemmepleje
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x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det
gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

Sammenligning/udvikling/historik
Fritvalgspuljen har først i de senere år vist sig udfordret økonomisk. I 2018
balancerede budget og forbrug på puljen men herefter har udgiften på puljen
været støt stigende. Den største stigning sås fra 2019 til 2020, hvor den
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demografiske udvikling med flere ældre og ekstraudgifter afledt af Covid-19
naturligvis var medvirkende årsager, men derudover sås en stigende tyngde
blandt hjemmeboende ældre, der får hjælp.
Fritvalgspuljen var også med på listen over udfordringer til budget 2021 og blev
her tilført 5 mio. kr. ekstra fra 2021. Regnskabsafslutningen 2020 viste dog, at
problemet blev større end forventet ved årets budgetopfølgninger, idet
merforbruget excl. Covid-19-afledte udgifter ved regnskabsafslutningen 2020 var
på 12,1 mio. kr. Det var derfor forventeligt, at der også ville være et pres på
fritvalgspuljen i 2022 på ca. omkring 7 mio. kr., hvilket ifølge budgetopfølgningen
pr. 31. maj 2021 ser ud til at holde stik.
Stigningen i borgernes tyngde (timer pr. borger) skyldes mere syge borgere. En
analyse foretaget i august 2020 viste f.eks., at det gennemsnitlige antal timer pr.
borger i hjemmeplejen var øget med ca. 2,6 timer pr måned fra juli 2019 til juli
2020. Samtidig får den enkelte borger markant flere besøg end tidligere.
Stigningen er fortsat ind i 2021.

Gennemsnitlig bestilt tid pr borger i uge 1‐10 2020 og
2021
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Årsagen til stigningen i timerne som følge af dårlige borgere skyldes bl.a.
 at borgere udskrives fra sygehus, så snart de er sat i behandling
 at hjerneskadede borgere udskrives til hjælp i eget hjem væsentligt
tidligere, og endnu inden de er genoptrænet. Tidligere var borgere med
hjerneskade indlagt 3-6 måneder, nu er indlæggelsestiden nede på 3-6
uger (kilde: Hjerneskadeområdet Svendborg Kommune) Den
gennemsnitlige tyngde for disse borgere ligger en del over den
gennemsnitlige tyngde i hjemmeplejen
 at flere borgere, der modtager overdraget sygepleje, bl.a.
medicindispensering/-administration og kompressionsbehandling
 en demografisk udvikling med flere 85+-årige som er de borgere, der får
mest hjælp.
 at der ses en stigning i ventetiden til plejebolig pga. mangel på ledige
boliger. Der er derfor flere borgere som venter på plejebolig, mens de
modtager meget hjælp fra hjemmeplejen.
ECO-nøgletal for regnskab 2020 for ældreområdet viser, at Svendborgs udgift pr
65+-årig ligger en smule højere end Region Syddanmarks, men det ligger
samtidig en del under landsgennemsnittet. Anvendelse af ECO-nøgletal til
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sammenligning mellem kommuner vanskeliggøres dog af, at en større
kontoplansændring fra 2018 fortsat betyder, at kommunernes fordeling af udgifter
til bl.a. hjemmepleje og hjælpemidler mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet foretages meget forskelligt.
Hvorfor har vi problemet nu
Fritvalgsområdet er igennem årene løbende blevet demografireguleret med et
beregnet enhedsbeløb pr. ældre. Det er dog kun de ekstra borgere, der er
kommet til hvert år (demografiudviklingen), der har medført tilpasning af
budgettet, mens det oprindelige grundbudget ikke samtidig er tilpasset. Dette kan
være med til at forklare den nuværende budgetudfordring, idet der dermed ikke
er blevet kompenseret for den stigende tyngde generelt blandt borgere i
hjemmeplejen.
Endvidere er området ikke blevet kompenseret for den opgaveglidning/flytning,
der sker fra regionen, herunder tidligere udskrivning, specialiseret behandling og
hjerneskadeområdet.
Hvad gør vi ved det
Der et fortsat tæt fokus på visitationen.
Herudover arbejdes der fortsat systematisk med rehabilitering af borgerne i
hjemmeplejen, i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Svendborg
Kommune har fortsat en høj anden af borgere, der bliver selvhjulpne efter et
rehabiliteringsforløb, ca. 60%.
Tidlig opsporing og tværfaglige møder skal understøtte rehabiliteringen og det
faglige fokus.
Projektet ”Støtte til livet”, hvor Svendborg Kommune har modtaget knap 10 mio.
kr. fra Sundhedsstyrelsen, forventes også at kunne bidrage til denne proces.
Der udarbejdes månedlige data på området, i forhold til at følge udviklingen og
sikre opmærksomhed på at sætte ind, hvor det er muligt.

Arbejdsskadeområdet:
Ligesom Svendborg Kommune har størstedelen af landets kommuner oplevet en
øget udgift, forbundet med arbejdsskader og bidrag til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (efterfølgende AES-bidrag).
For Svendborg Kommune forventes det at udgifterne til Arbejdsskader og AESBidrag overstiger det afsatte budget med ca. 5 mio. kr. i 2021.
Såfremt at tendensen fortsætter, må det forventes at forskellen mellem budgettet
og det faktiske forbrug udvides til mere end 5 mio. kr. i 2022 og frem.
Sammenligning/udvikling/historik:
I 2017 skete der en omlægning af organisationen AES, som medførte en større
oprydning i de igangværende sager.
Som det fremgår af nedenstående oversigt, er antallet af igangværende sager dog
steget på landsplan igen, fra 2017 og frem.
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Antal igangværende sager på landsplan

(Kilde: AES årsrapport 2020)

Svendborg Kommune har i den forbindelse oplevet stigende udgifter forbundet med
arbejdsskader og AES-Bidraget, siden 2016.
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I takt med at erstatningsudbetalingerne og kapitaliseringerne (indfrielse af den
månedlige erstatning / løbende udgift på én gang) til arbejdsskader er steget, er
antallet af personer der får tilkendt løbende udbetalinger også steget. Ved udgangen
af 2021 forventes der at være 23 personer på løbende ydelser.

Antal personer på løbende ydelser pr. 31/12 for
Svendborg Kommune
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I takt med at antallet af personer på løbende ydelser stiger, er udgifterne hertil
også steget. For 2021 forventes det at udgiften hertil er på 2,53 mio. kr., hvilket er
en stigning på 43 % i forhold til udgifterne i 2020 og må forventes at stige yderligere
i de kommende år.

Løbende ydelser for Svendborg
Kommune
Mio. kr.
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En øget økonomisk belastning for arbejdsskadeområdet er at AES-bidraget er steget
voldsomt, siden 2016. Der er tale om en lovpligtig betaling og sørger for at ens
medarbejdere er dækket og kan få erstatning, hvis de får anerkendt en
erhvervssygdom som en arbejdsskade.
Fra 2016 er de gennemsnitlige udgifter til AES-Bidrag, steget med ca. 20 % om
året.
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Ligesom Svendborg Kommune har andre kommuner også oplevet en stigning i
udgifterne til arbejdsskader og AES-Bidrag. I udarbejdelsen af dette notat har
Svendborg Kommune forespurgt Vejle, Randers og Kolding om udviklingen i deres
udgifter. Nedenstående grafer sammenligninger Svendborg Kommunes udvikling
til Arbejdsskader og AES bidrag med disse kommuner.
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Udvikling i udgifter til arbejdsskader (Index: 2016 = 100)
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Udvikling i udgifter til AES‐Bidrag (Index: 2016 = 100)
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Hvorfor har vi problemet nu:
En forklaring på de stigende udgifter kan findes i niveauet af anerkendte
arbejdsskader ved AES.
Dette ses at udviklingen vedrørende anerkendte ulykkessager i Svendborg
Kommune, som toppede i 2017, men generelt har været stigende siden 2015.
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I forlængelse heraf er anerkendte erhverssygdomssager også steget. Stigningen
der er dog kommet på en gang i 2016.

(Kilde: AES årsrapport 2020)

For 2021 forventes det at udgifterne til arbejdsskader ender på 7,3 mio. kr. og 4,6
mio. kr. i AES – Bidrag, hvilket samlet giver 11,9 mio. kr.
Det nuværende budget til varetagelsen af disse omkostninger er på 6,9 mio. kr.,
hvilket betyder et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr.
Ved en fastholdelse af 2021’s udgiftsniveau, må det forventes et årligt merforbrug
i 2022 og frem på ca. 5,0 mio. kr.
Hvis at såfremt at tendensen fortsætter, må det forventes at forskellen mellem
budgettet og det faktiske forbrug udvides yderligere og merforbruget i 2022 og
frem derfor overstiger det forventede merforbrug på 5,0 mio. kr.
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Hvad gør vi ved det:
For at imødekomme stigningen på arbejdsskader har administrationen igangsat en
række tiltag for at kunne afdække og analysere området:
‐
‐
‐
‐
‐

Indhentet data fra vores eksterne partner Contea, i forhold til detailudgifter
sagstyper og årsager.
Indhentet data fra AES og aftalt videre levering af data for 2021.
Analyseret tilgængelige data og igangsat prognose.
Kortlagt interne processer og data ift. arbejdsskadeområdet.
Igangsat en sammenligning med vores samarbejdskommuner på
økonomiområdet.

Appendix: Hvad er en arbejdsskade?

.

Side 34 af 36
20-23135

Bilag 4
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2022 - 25
1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2022
Svendborg Kommune I alt

3.954.899

Miljø- og Naturudvalget

17.343

Teknik- og Erhvervsudvalget
Serviceudgifter:
Center for Ejendomme og Teknisk Service
Trafik og infrastruktur
Ejendomsservice
Kommunale ejendomme
Byg
Plan og Udvikling
Erhverv
Erhvervskontor
Iværksætteri
Havne og Færger
Sekretariat

281.227
291.393
239.018
85.750
116.441
36.827
10.148
10.687
26.126
18.769
1.439
5.918
5.414

Overførselsudgifter:
Center for Ejendomme og Teknisk Service
Ejendomsservice
Kommunale ejendomme

-10.166
-10.166
2.190
-12.356

002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Serviceudgifter:
Jobcenter og Borgerservice
Jobcenter og Borgerservice
Øvrige serviceudgifter
Integrationsråd

1.111.879
80.760
80.760
79.537
1.107
116

Overførselsudgifter:
Beskæftigelsesindsats
Sociale ydelser
Integration
Forsikrede ledige
Førtidspension
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

1.031.119
58.560
400.869
0
118.444
381.194
72.052

Børne- og Ungeudvalget
Serviceudgifter:
Skole og Uddannelse
Dagtilbud
Familie, børn og unge
Familie
Specialundervisning for voksne
Specialinstitutioner
Rammeinstitutioner
Administration

975.542
974.584
520.666
238.399
215.519
184.740
33.360
1.852
-7.578
3.145

Overførselsudgifter:
Familie og uddannelse

958
958

Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceudgifter:
Kultur og Fritid
Undervisnings- og Kulturinstitutioner

105.372
105.372
68.260
37.112

005 Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter:
Ældreområdet
Socialområdet
Sundhedsfremme og forebyggelse

1.272.952
1.059.535
630.365
335.167
94.003

Overførselsudgifter:
Socialområdet
Sundhedsfremme og forebyggelse

213.417
-25.201
238.618

Økonomiudvalget
Serviceudgifter:
Administration
IT
Beredskab og indsatsledelse

190.584
182.933
130.882
39.460
12.591

Overførselsudgifter:
Seniorjob
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler
Tjenestemandspension - forsyningsområdet

Side 35 af 36

7.651
2.132
4.056
1.463

Bilag 5
Anlægsudgifter 2022-2025

Kommunens anlægsudgifter 2022-25 i 2022-priser jf. teknisk budget.

Basis anlægsbudget 2022 ‐ 2025
Bilag Netto ‐ 1.000 kr. (2022‐priser)

Lån

Køb og salg:
1

Ta nke ful d ‐ Rå dgi vni ng

2022

2023

2024

2025

21.622

356

356

356

356

356

356

356

0

0

0

0
25.678

2

Jordfors yni ng i l a ndi s tri kte r +/‐ 5,6 mi o. kr.

3

Køb a f A.P. Møl l e rs Ve j (SIMAC)

21.266

Veje og Trafiksikkerhed

25.086

25.008

25.238

410

410

410

410

1.321

1.321

1.321

1.321

4

Pa rke ri ngs pul je

5

Tra fi ks i kke rhe d og cyke l fre mme

6

Re noveri ng a f s i gna l a nl æg

7

Tra fi ks i kke rhe d Cyke l s ti e r

8

Mi dl erti di g pa rke ri ng ve d SIMAC

9

Ve je ‐ funkti ons udbud og pa rtne ri ng
Havne og Færger

10

Rå di ghe ds ra mme

X

653

653

653

653

7.068

7.068

7.068

7.068

108

108

108

108

15.526

15.448

15.678

16.118

29.807

19.715

6.800

6.800

2.557

2.557

2.557

2.557

11

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f bygni ngerne på Frede ri ks øen

X

1.482

12

Kl i ma s i kri ng me d fokus omkri ng Søndre Ha vn

X

21.525

12.915

13

Sve ndborg Ha vn, a na l ys e m.v.

X

3.721

3.721

3.721

3.721

14

Mi dl erti di ge a nve ndel s e r/a kti vi te ter i fb. me d ha vne udvi kl i ng

X

317

522

522

522

15

Bye rne og de t s ti ge nde ha vva nd

205

Kultur, Fritid og Idræt
16

Re noveri ng a f kl ubhus e

17

Te a te r på ha vne n

18

Fors a ml i ngs hus e ‐ a kti vi tete r

547

547

547

331

331

331

331

23.063

Natur, Miljø og Klima
19

23.610

216

216

216

216

8.654

11.729

13.420

11.216

Na turpl e je ‐ Pri mært s kovre js ni ng

710

710

710

710

Na turpl e je ‐ Pri mært s kovre js ni ng

414

414

414

414

1.025

1.025

2.050

5.843

8.918

9.584

662

662

662

662

63.697

47.779

47.779

47.779

20

Na turge nopretni ng i re l a ti on ti l bi odi vers i te t

21

Udmøntni ng a f CO2‐redukti ons pl a n 2021‐30

22

Na tura 2000‐i nds a ts e n

4 mio.

Borgernære Serviceområder

9.430

23

Indre tni ng og de s i gn a f l æri ngs mi l jøer på s kol e rne

2.050

2.050

2.050

2.050

24

Styrket i ndve ndi g ve dl i ge hol d ‐ Skol e r og da gti l bud

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

430

430

430

430

1.356

2.381

2.381

2.381

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f e je ndomme m.m.

36.021

36.021

36.021

36.021

Hjortøhus ‐ e ta bl eri ng a f vugge s tue ‐ og børne ha vepl a ds e r

11.378
875

875

875

875

2.089

2.089

2.089

2.089

1.845

1.845

1.845

1.845

25

Skol e r ‐ Fa gl oka l er

26

Da gti l bud ‐ Fæl l e s pul je ti l i nds a ts områ de r

27

Da gi ns ti tuti one r ‐ s i kke rhe ds mæs s i ge ti l ta g

28
29

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f e je ndomme m.m.

30

Ude ndørs ove rdækni ng i da gti l bud

31

Borge rbudge tte r og pote nti a l epl a ne r

32
33

1.025

Loka l s a mfunds pul je n ‐ Loka l udva l gets a nl ægs pul je ti l
konkre te projekte r
Loka l a nl ægs pul je me d konkre te formå l ‐ Li v i mi t
l oka l områ de

34

Akti vi te ts hus De mens bye n

2.540

35

Infra s trukturpl a n for Skovpa rken/Sve ndborgs Øs tre byde l

2.000

Byudvikling
36

Byfornye l s e ‐ rå di ghe ds be l øb

95%

37

La nds bypul je n 2019‐2022

95%

38

Byrum og a dga ngs vej ve d SIMAC

39

Bye ns Rum og Pl a ds e r me d fokus på Kl os te rpl a ds , Møl l e rga de ,
Ka ttes unde t, Gerri ts ga de og offentl i ge toi l e tte r

40

X

23.135

5.684

5.684

5.684

1.202

1.202

3.634

3.634

2.432

2.432

2.050

2.050

17.451
2.050

2.050

Administration

4.383

39.354

37.663

37.663

U‐di s pone re t a nl ægs pul je

4.383

39.354

37.663

37.663

209.601

159.441

143.107

141.343

‐9.607

‐9.269

‐5.620

‐5.620

199.994

150.172

137.487

135.723

Samlet anlægsramme ‐ udgifter
Samlet anlægsramme ‐ indtægter
Samlet anlægsramme ‐ netto
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Direktionens forslag til 1. behandling af Budget 2022-25
i Økonomiudvalget den 14.9.2021
Svendborg Kommune
Staben
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 30 00

Hovedbudskab

www.svendborg.dk

Hovedbudskabet er, at Svendborg kommunes økonomi er sund og bliver
yderligere konsolideret på indtægtssiden med budget 2022. På udgiftssiden
opleves dog et betydeligt pres på velfærdsområderne, som ikke umiddelbart
kan rummes inden for den, af KL udmeldte vejledende serviceramme. Det er
således primært servicerammen og ikke – på trods af anlægsinvesteringer og
kraftig gældsafvikling - likviditeten, som bliver rammesættende for de
økonomiske muligheder og politiske prioriteringer.

3. september 2021
Acadre:

Direktionens forslag lægger op til, at udgiftspresset på velfærdsområderne på 78 mio.kr.,
håndteres på følgende måde. De første 29 mio. kr. kan rummes indenfor den udmeldte,
vejledende serviceramme. Derudover foreslår direktionen, at servicerammen øges med
24 mio.kr., mens det resterende beløb på 25 mio.kr. bliver indarbejdet som en
spareramme. Sparerammen udmøntes først, når de endelige tal for regnskab 2021
foreligger i foråret 2022.
Såfremt der ønskes indarbejdet yderligere budgettemaer fx på klimaområdet, vil det
medføre, at sparerammen må øges tilsvarende.
Direktionens forslag tager i tråd med seneste års praksis højde for forventede
udgiftsstigninger i 2022 og afledt drift af anlægsinvesteringer, men ikke forventet
yderligere demografi i overslagsårene. Det lægges til grund at kommende års
kommuneaftaler nødvendigvis må tage højde herfor, idet presset også ses på landsplan.
I budgetnotatet og dermed også direktionens budgetforslag indgår en risikopulje på 20
mio.kr. i hvert af årene 2023-2025, men ikke i 2022.
Under anlæg har direktionen taget højde for periodisering i overslagsårene og tilknyttet
budgetlagt lånoptagelse. Direktionen har medtaget anlægstemaer, der vurderes
nødvendige primært af hensyn til demografipresset samt politisk besluttede projekter.
Det betyder, at udisponeret anlægspulje for 2022 til 2025 hermed anvendes fuldt af
hensyn til en gennemsnitlig likviditet på minimum 125 mio.kr. Der er dermed ikke fundet
plads til yderligere investeringer på bl.a. klimaområdet.
Den samlede gældsafvikling for den 4-årige periode udgør 338 mio. kr.
I direktionens forslag ligger det ordinære driftsresultat over 170 mio.kr. i alle årene i
overensstemmelse med målsætningen.
Direktionens budgetforslag indeholder ikke puljer i overslagsårene, som forudsætter
tilsagn om særtilskud og lån. Endvidere bygger forslaget som i budgetnotatet på det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Indledning
Formålet med direktionens budgetforslag er at danne udgangspunkt for de politiske
forhandlinger og bygger på realistiske forudsætninger.
Det stigende udgiftspres på velfærdsområderne imødegås i høj grad af stigende
indtægter pga. den positive befolkningsudvikling, der jf. befolkningsprognosen forventes
at fortsætte i de kommende år og dermed øget udskrivningsgrundlag samt til dels via
kommuneaftalen. Den væsentligste udfordring med udgiftspres på det specialiserede
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socialområde (børn og voksne) blev dog ikke kompenseret i kommuneaftalen, hvilket
dels har betydning for kommunens likviditet og dels ved at kommunens serviceramme
ikke kan rumme denne stigning.
Sigtepunktet for direktionens budgetforslag for 2022-2025 er derfor et realistisk budget,
hvor nuværende udgiftspres på velfærdsområderne er budgetlagt, og hvor risikopuljen
fastholdes i overslagsårene.
Heri ligger at det ordinære driftsresultat finansierer anlæg og et betydeligt nettoafdrag
på gæld.
Direktionen har lagt til grund, at indtægter, overførselsudgifter og nettoafvikling af gæld
er uændret i forhold til budgetnotatet. Endvidere lægges op til at serviceudgifterne øges
med en samlet prioriteringspulje på 78 mio.kr., der kan rumme demografi og udgiftspres.
Den øgede pulje medfører behov for en højere serviceramme end den for kommunen
vejledende serviceramme samt besparelser.
Størrelsen på anlægsbudgettet er fastlagt således, at kassebeholdningen som minimum
udgør 125 mio.kr. i årene, dog lidt lavere i 2024 og 2025. Kassebeholdningen er dermed
stadig relativ lav og bør styrkes med provenu af evt. yderligere lånemuligheder for
anlægsinvesteringer og lånepuljer, da afviklingen af gæld uanset vil være betydelig i
budgetperioden.
Direktionens forslag skal også ses i lyset af COVID-19, hvor der er stor usikkerhed om de
økonomiske konsekvenser for de kommende år. Dette stiller krav til, at kommunes
økonomi er rustet til at håndtere større udsving. Blandt andet kan konstateres betydelige
stigende priser på byggemateriel og håndværkerydelser.
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat
tilbageværende risici. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne
under ét overholder servicevækstrammen, og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne
ligeledes overholder den aftalte anlægsramme.
I det følgende uddybes direktionens budgetforslag.
Serviceudgifter
Serviceudgifterne i direktionens forslag udgør 2.765 mio.kr. og er dermed 24 mio. kr.
over den udmeldte, vejledende ramme i 2022. Kommunernes samlede serviceramme
udgør 275,4 mia.kr., hvorved kommunens andel fordelt efter folketal udgør 2.771 mio.kr.
Kommunens endelige serviceramme fastlægges i forbindelse med de samlede
forhandlinger blandt kommunerne, hvor KL faciliterer processen.
Forslaget indeholder en prioriteringspulje på 78 mio.kr., der er opgjort ud fra det
forventede udgiftspres på velfærdsområderne jf. nedenstående oversigt. Heri indgår
afledt drift på 4 mio.kr. af anlægsinvesteringer, som Direktionen vurderer som
nødvendige jf. afsnittet om anlæg.
Da den vejledende udmeldte serviceramme kan rumme 29 mio.kr. vil det umiddelbart
betyde, at der skal findes besparelser på serviceudgifterne på 49 mio.kr.
Såfremt den afsatte prioriteringspulje på 78 mio.kr. øges vil det betyde yderligere behov
for tilsvarende besparelser.
Direktionen lægger ud fra en samlet vurdering til grund, at det vil være vanskeligt at
finde besparelser på serviceudgifterne på minimum 49 mio.kr. i 2022. Dels på grund de
pressede myndighedsbudgetter udgør en betydelig andel af serviceudgifterne og dels på
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grund af de politiske tilkendegivelser på dagtilbuds- og skoleområdet samt om
klimatilpasning.
Derfor foreslås dels en højere serviceramme 24 mio.kr. og dels en spareramme på 25
mio.kr., der først udmøntes, når de endelige tal for regnskabet for 2021 foreligger i
foråret 2022. I den forbindelse følges udviklingen i handleplaner og økonomi på
myndighedsområderne nøje. Direktionen foreslår i lyset heraf at afsatte budgetter til
demografi og udfordringer som udgangspunkt afsættes fuldt ud på de konkrete områder i
stedet for fx at øge risikopuljen og henleder opmærksomheden på nødvendigheden af
rammestyringen.
Direktionens forslag tager i tråd med seneste års praksis højde for forventede
udgiftsstigninger i 2022 og afledt drift af anlægsinvesteringer, men ikke forventet
stigning i demografi i overslagsårene. Det lægges til grund af kommende års
kommuneaftaler nødvendigvis må tage højde herfor, idet presset ses også på landsplan.
I budgetnotatet og dermed også direktionens budgetforslag indgår en risikopulje på 20
mio.kr. i hvert af årene 2023-2025, men ikke i 2022.
Det skal bemærkes, at risikopuljen fra 2023 er et værn mod kommende års udgiftspres
mv. på servicerammen samt evt. ændring i kommunal medfinansiering.
Den samlede prioriteringspulje er opgjort således:
1.000 kr
Serviceudgifter i alt
Demografi ‐ Elevtalsprognose
Demografi ‐ Børnetalsprognose
Demografi ældreområdet
Voksen socialområdet
Bedre bemanding ældreområdet bloktilskud)
Generelt løft af folkeskolen ‐ bloktilskud
Løft folkeskolen, niveau svarende til Elevtal
Udfordring Familieområdet
Udfordring Spec. Socialområde, voksen
Udfordring Ældre og handicapområdet
udfordring arbejdsskader
Afledt drift tipsvænget?
Afledt drift Geo‐Havnepark
Afledt drift dagtilbud Thurø (alt 2) + byen
Udm. Landsbyfornyelsespuljen
Bolighandlingsplan
heraf udestående finansiering i 24/25
Læreruddannelse
Besparelser
Udbud af danskundervisning ‐ fra overførselsudgifter
Liv i mit lokalområde ‐ tilbageført til anlæg i 2022‐25

2022
53.584
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
5.575
‐215
16.700
12.000
7.100
5.000

325
5.150
0
0
‐25.000
300
‐400

2023
53.101
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

2024
53.101
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

2025
54.366
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

‐430

‐430

1.237
325
6.350
0
0
‐25.000
300
‐400

1.237
325
17.850
‐11.500
0
‐25.000
300
‐400

‐430
175
1.237
325
22.450
‐16.100
1.090
‐25.000
300
‐400

Direktionen har følgende bemærker at den opgjorte prioriteringspulje:
- Beløbene til bedre bemanding på ældreområdet og generelt løft af folkeskolen
svarer til niveau for 2021, dog øges beløbet i overslagsårene vedr. folkeskolen
svarende til den indgåede aftale
- Beløb til arbejdsskader er alene medtaget i 2022 på grund af usikkerhed om
udviklingen. Der kan således opstå behov for yderligere finansiering for
overslagsårene, hvilket underbygger behovet for at fastholde risikopuljen i 2023
og frem
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-

Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen blev fejlagtigt ikke medtaget i budgettet
for 2021.
Udgifter til bolighandlingsplanen er opgjort i overensstemmelse med
budgettemaet og er dermed stigende i overslagsårene. I tråd med princippet om
rammestyring, udestår finansiering af stigning i driften i 2024 og 2025, da der er
sammenhæng til hjemmeplejens budget og kommende års stigende demografi.

Overførselsudgifter
Direktionen har medtaget forventede faldende udgifter til FGU.
1.000 kr
Overførselsudgifter i alt
FGU
Udbud af danskundervisning ‐ til serviceudgifter

2022
‐2.600
‐2.300
‐300

2023
‐2.600
‐2.300
‐300

2024
‐2.600
‐2.300
‐300

2025
‐2.600
‐2.300
‐300

Anlægsbudget
Anlægsbudgettet kan ifølge direktionens forslag rumme investeringer for samlet 648,2
mio. kr. i 2022-2025, der således er øget med 24,8 mio.kr. i forhold til det tekniske
budget. Med direktionens forslag jf. nedenfor til nødvendige anlægsprojekter vil den
udisponerede anlægspulje være opbrugt for hele budgetperioden 2022-2025. Dermed er
der ikke afsat budget til yderligere budgettemaer eller kommende års nye temaer.
1.000 kr
Anlæg i alt
Periodisering:
Byrum og adgangsvej ved SIMAC
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
Køb af A.P. Møllersvej
Nye temaer:
Udbygning af dagtildudspl.Thurø (alt 2)
dagtilbud byen
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023
Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.
Tipsvænget ændtet anvendelse?
Erstatningspladser Caroline Amalie
Ejendomspulje
Brandhaner
Geo‐Havnepark
ændring udisponeret anlægspulje
Liv i mit lokalområde ‐ tilbageført fra drift i 2022‐25

2022
‐28.647

2023
44.013

2024
14.262

‐22.451
‐21.525
‐21.266

12.451
3.000
21.266

10.000
18.525

10.868
6.177
7.133
1.250
5.900
8.500

25.000
12.000

‐1.400

500
250
‐4.383
400

500
250
‐39.354
400

2025
‐4.763

23.100
‐3.200
8.500
500
4.000
‐37.663
400

16.500
500
15.500
‐37.663
400

Direktionen har følgende bemærkninger til konkrete anlægsprojekter:
-

-

De 3 øverste poster er periodiseret mellem årene ud fra seneste viden.
Det konstaterede og forventede stigende børnetal nødvendiggør udbygning af
dagtilbudsområdet, herunder for at overholde pasningsgarantien. Derfor er
medtaget temaer vedr. udbygning på Thurø og i byen. Herunder indgår et nyt
anlægstema 7,1 mio.kr., der endnu ikke er forelagt politisk.
Udbygning af dagtilbudspladser på Thurø baseret på anlægstema ved Thurøhallen
(niveau B) under hensyntagen til kommunens samlede anlægsramme og den
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-

umiddelbare bedste placering. Anlægsudgiften jf. de øvrige 3 alternativer er hhv.
5 mio.kr. dyrere (niveau A) og godt 8 mio.kr. lavere (Bergmannsvej, niveau B)
Anlægstemaet vedr. bolighandlingsplanen, udvidelse af plejeboliger på
ældreområdet er medtaget ud fra den demografiske udvikling på ældreområdet.
Erstatningspladser for Caroline Amalie, tilpasning af Tipsvænget og
ejendomspuljen er medtaget jf. politiske beslutninger/dagsordner.
Anlægstema om nødvendig udfasning af brandhaner er medtaget.
Etablering af GEO-Havnepark er indarbejdet, da der i 2024 skal tages en ny
pumpestation i brug for Vand og Affald og indgå som et rekreativt og formidlende
element i den ny havnepark.

De afledte driftsudgifter af anlægsforslagene er medtaget under serviceudgifterne jf.
ovenfor.
Udover ovenstående anlægstemaer er medtaget budgettema vedrørende
deponeringspulje på 10 mio.kr. til garantistillelse til prioritering af låneanmodninger fra
bl.a. foreninger på kultur- og fritidsområdet.
Det skal bemærkes, at anlægsbudgettet i 2021 udgør 303,6 mio. kr., hvor der pr. 31.
maj 2021 forventes overført 48 mio. kr. til 2022. Direktionen har fokus på budgettets
størrelse og mulighed for realisering i 2021. Det må pt. forventes, at overførslen til 2022
faktisk vil blive større, hvilket er medvirkende til den forventede større kassebeholdning
primo 2022.
Lånoptagelse og gældsafvikling
I forhold til basisbudgettet er der alene indarbejdet yderligere lånoptagelse vedr. GEOHavnepark. Periodisering af anlægsbudgettet over årene påvirker de enkelte års
lånoptagelse, men er uændret samlet set.
1.000 kr
Renter, afdrag og lånoptagelse
Renter afledt periodisering lånoptagelse
Afdrag afledt periodisering lånoptagelse
afledt lånoptagelse periodisering anlæg
lån geopark
ydelse lån Geopark Havn

2022
18.499
‐85
‐441
19.025
0

2023
‐3.877
‐136
‐741
‐3.000
0

2024
‐20.886
‐55
‐350
‐18.525
‐2.000
44

2025
‐7.737
11
‐11
0
‐8.000
263

Øvrige lånemuligheder afhænger af lånemulighed for det konkrete anlægsprojekt samt
opnåede lånedispensationer.
Den samlede gældsafvikling for den 4 -årige periode udgør herefter 338 mio. kr.

1.000 kr
Fiansforskydninger
deponering A.P. Møllers Vej
deponering garantistillelse

2022
17.152
7.152
10.000

2023
‐7.552
‐7.152
‐400

2024
‐400

2025
‐400

‐400

‐400

Likviditet
I budgetforslaget ligger den gennemsnitlige likviditet i alle år over eller tæt på
målsætningen på 125 mio.kr.
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Øvrige forhold
Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udestår. Der er givet
afslag på ansøgning om særtilskud og lån.
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2022 jf.
budgetnotatet, hvor der er indarbejdet afledte udgifter af kommuneaftalen herunder lovog cirkulæreprogram, overførselsudgifter m.m. samt det forventede regnskab for 2021 jf.
koncernrapporten pr. 31. maj 2021.
Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti og med uændret
skatteprocent og grundskyldspromille.
Indtægterne i overslagsårene kan ændres primo september, når KL udsender revideret
skøn på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse.
Resultatoversigt for direktionens budgetforslag
Tabel 1: Resultatoversigt direktionens forslag til 1. behandling

1.000 kr.
Indtægter i alt
Serviceudgifter i alt
Overførselsudgifter
Pris- og lønreserver
Driftsudgifter i alt
Renteudgifter
Resultat af ordinær virksomhed
Anlægsudgifter i alt
Pris- og lønreserver
Anlæg i alt
Resultat af skattefinansieret område

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.
Resultat af skattefinansieret område
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld
Lånoptagelse
Finansforskydninger

RESULTATOVERSIGT
Budget 2022-2025
Direktionens budgetforslag til 1. behandling
Forv.
Regnskab Regnsk. 2021 Budget
Budget
2020
pr. 31.5.2021
2021
2022
-3.985.600
2.606.700
1.176.700
0
3.783.400
16.600

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

-4.087.460 -4.104.509 -4.234.556 -4.298.272 -4.401.530 -4.507.016
2.735.700 2.660.206 2.765.476 2.760.090 2.761.078 2.763.053
1.216.500 1.251.037 1.240.409 1.240.036 1.249.852 1.254.222
0
0
0
64.302
148.296
234.589
3.952.200 3.911.243 4.005.885 4.064.428 4.159.226 4.251.864
11.000
20.568
19.476
18.780
17.769
16.367

-185.600
123.500
0
123.500

-124.260
249.700
0
249.700

-172.697
152.615
0
152.615

-209.195
171.346
0
171.346

-215.064
194.185
2.719
196.904

-224.535
151.750
4.279
156.029

-238.785
130.961
5.578
136.539

-62.100

125.440

-20.082

-37.849

-18.160

-68.507

-102.246

Forv.
Regnskab Regnsk. 2021
2020
pr. 31.5.2021

Budget
2021

-18.160
106.517
-29.745
-16.544

Budget
2024
-68.507
109.454
-34.355
-9.922

Budget
2025

125.440
104.100
-218.400
67.600

Ændring af likvide aktiver

-52.700

78.740

33.681

60.142

42.068

-3.329

-23.260

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)

222.700

0

225.000

178.089

126.983

107.614

120.909
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-37.849
105.685
-22.801
15.107

Budget
2023

-62.100
127.600
-120.600
2.400

+ = udgift, - = indtægt

-20.082
111.975
-60.198
1.986

Budget
2022

-102.246
111.804
-21.830
-10.988

Tabel 2: Ændringer i direktionens forslag i forhold til budgetnotat af 18.08.2020:
1.000 kr
Drift i alt
Serviceudgifter i alt
Demografi ‐ Elevtalsprognose
Demografi ‐ Børnetalsprognose
Demografi ældreområdet
Voksen socialområdet
Bedre bemanding ældreområdet bloktilskud)
Generelt løft af folkeskolen ‐ bloktilskud
Løft folkeskolen, niveau svarende til Elevtal
Udfordring Familieområdet
Udfordring Spec. Socialområde, voksen
Udfordring Ældre og handicapområdet
udfordring arbejdsskader
Afledt drift tipsvænget?
Afledt drift Geo‐Havnepark
Afledt drift dagtilbud Thurø (alt 2) + byen
Udm. Landsbyfornyelsespuljen
Bolighandlingsplan
heraf udestående finansiering i 24/25
Læreruddannelse
Besparelser
Udbud af danskundervisning ‐ fra overførselsudgifter
Liv i mit lokalområde ‐ tilbageført til anlæg i 2022‐25
Overførselsudgifter i alt
FGU
Udbud af danskundervisning ‐ til serviceudgifter
Anlæg i alt
Periodisering:
Byrum og adgangsvej ved SIMAC
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
Køb af A.P. Møllersvej
Nye temaer:
Udbygning af dagtildudspl.Thurø (alt 2)
dagtilbud byen
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023
Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.
Tipsvænget ændtet anvendelse?
Erstatningspladser Caroline Amalie
Ejendomspulje
Brandhaner
Geo‐Havnepark
ændring udisponeret anlægspulje
Liv i mit lokalområde ‐ tilbageført fra drift i 2022‐25
Renter, afdrag og lånoptagelse
Renter afledt periodisering lånoptagelse
Afdrag afledt periodisering lånoptagelse
afledt lånoptagelse periodisering anlæg
lån geopark
ydelse lån Geopark Havn
Fiansforskydninger
deponering A.P. Møllers Vej
deponering garantistillelse
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2022
50.984
53.584
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
5.575
‐215
16.700
12.000
7.100
5.000

2023
50.501
53.101
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

2024
50.501
53.101
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

2025
51.766
54.366
‐2.876
10.900
5.050
7.650
6.325
8.180
‐310
16.700
12.000
7.100

‐430

‐430

325
5.150
0
0
‐25.000
300
‐400
‐2.600
‐2.300
‐300
‐28.647

1.237
325
6.350
0
0
‐25.000
300
‐400
‐2.600
‐2.300
‐300
44.013

1.237
325
17.850
‐11.500
0
‐25.000
300
‐400
‐2.600
‐2.300
‐300
14.262

‐430
175
1.237
325
22.450
‐16.100
1.090
‐25.000
300
‐400
‐2.600
‐2.300
‐300
‐4.763

‐22.451
‐21.525
‐21.266

12.451
3.000
21.266

10.000
18.525

10.868
6.177
7.133
1.250
5.900
8.500

25.000
12.000

‐1.400

500
250
‐4.383
400
18.499
‐85
‐441
19.025
0

500
250
‐39.354
400
‐3.877
‐136
‐741
‐3.000
0

17.152
7.152
10.000

‐7.552
‐7.152
‐400

23.100
‐3.200
8.500
500
4.000
‐37.663
400
‐20.886
‐55
‐350
‐18.525
‐2.000
44
‐400

16.500
500
15.500
‐37.663
400
‐7.737
11
‐11
0
‐8.000
263
‐400

‐400

‐400
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Stab for Økonomi, IT &
Digitalisering

11. august 2021

Aftale om kommunernes økonomi i 2022
Den 8. juni 2021 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale
om kommunernes økonomi i 2022.

Sagsid.

Årets kommuneaftale indebærer udover et løft af servicerammen på 1,4
mia. kr. at to puljer vedrørende folkeskolen og ældreplejen fremover
indregnes i bloktilskuddet. Den samlede ramme for kommunernes
serviceudgifter i 2022 udgør herefter i alt 275,4 mia. kr.
For kommunernes anlægsudgifter i 2022 er rammen fastsat til 19,9 mia.
kr. Dette er en reduktion i forhold til 2021 og skyldes, at rammen for 2021
var ekstraordinær høj p.g.a. Corona-situationen.
Der foretages en større negativ midtvejsregulering for 2021 p.g.a.
ændrede skøn for udgifter til overførselsindkomster og ændrede skøn for
pris- og lønudviklingen i kommunerne.
Af det samlede bloktilskud på 85,6 mia. kr. er 3 mia. kr. gjort betinget af
at kommunerne under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort
betinget af at anlægsrammen overholdes.
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen.

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
10.00-16.30
Fredag
9.00-14.00
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Hovedpunkter i aftalen
Fakta om kommunernes økonomi i 2022:
 Kommunernes serviceudgifter løftes til 275,4 mia. kr. (løft på 1,4
mia. kr.) plus sædvanlig DUT-regulering.
 Loft for anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. (heraf udgør 1,0
mia. i egenfinansiering fra kommunerne).
 Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af
aftaleoverholdelse i budgetsituationen (uændret vilkår)
 Overførselsudgifterne skønnes til 96,8 mia. kr.
 Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 23,6 mia. kr.
(2022-udgifter sættes lig med kommunens budget i 2021).
 Kommunerne og Regeringen skal drøfte mulighederne for en
revision af budgetloven.
 Kommunerne anbefales at indbetale indefrosne feriemidler til
Lønmodtagernes Feriemidler.
 Kommunernes udgifter til konsulentydelser skønnes at kunne
reduceres med 0,4 mia. kr. i 2022 plus 0,2 mia. kr. fra 2021 i alt
0,6 mia. kr.
 Behov for besparelser på velfærdsområder på 0,4 mia. kr.
(velfærdsprioriteringer) hvis udgiftsstigning på specialiserede
socialområde skal finansieres.
Midtvejsregulering for 2021:
 Der foretages en (negativ) midtvejsregulering på 3,2 mia. kr. af
bloktilskuddet for 2021 fordelt med -3,5 mia. på overførsler og
0,3 mia. kr. p.g.a. ændret pris- og lønskøn.
 Nye DUT-midler på 1,1 mia. kr. tilføres, så reel
midtvejsregulering udgør 2,4 mia. kr.
Kommunernes udgifter til håndtering af Covid-19:
 Kommunerne kompenseres med i alt 1,3 mia. kr. i 2021 for
merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud,
testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder
ældreområdet*.
 Kompensationen fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal
dog med respekt for særlig indkøbsmodel i forbindelse med
værnemidler.
 Ved Kommuneaftale for 2023 foretages der en samlet
efterregulering af kommunernes mer- og mindreudgifter til
håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.
 Kompensation for merudgifter p.g.a. tab i trafikselskaber
håndteres særskilt. De regionale trafikselskaber kompenseres
med 0,6 mia. kr. for tab i 2021.
Note: De 1,3 mia. kr. er fordelt således:
 0,4 mia. kr. til indkøb af værnemidler. Administreres af Aarhus
Kommune.
 0,9 mia. kr. til rengøring, testkapacitet mv. i kommunerne.
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Serviceudgifter
Opgørelse af servicerammen i mio. kr.
Udgiftsloft 2022 (jf. Kommuneaftale 2021)
Tekniske forhold:
Ændret P/L-regulering for 2021 (fra 1,5% til 1,6%)
Omregning til 22-PL
Øvrige tekniske korrektioner
Teknisk udgangspunkt
Kompensation for demografi og øget udgiftspres sociale område
Omlægning af puljer til bloktilskud
Servicerammen i 2021

267.4662
264
5.0878
152
272.9699
1.4000
1.0788
275.4478

Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2022 er det
aftalte niveau for 2021 som udgør 267,5 mia. kr. Der korrigeres først for
det højere P/L-skøn for 2021 svarende til -0,3 mia. kr. Udviklingen i P/L
fra 2021 til 2022 skønnes til 1,9 % svarende til 5,1 mia. kr. Tekniske
korrektioner til rammen udgør 152 mio. kr. som primært vedrører
korrektioner til tidligere års aktstykker (primært overtagelsen af det fulde
ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne).
Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 273,0 mia. kr. Dertil kommer
det aftalte løft i servicerammen på 1,4 mia. kr. til dækning af
demografiudviklingen og et generelt øget udgiftspres i kommunerne samt
at der omlægges to puljer fra særtilskud til bloktilskud i 2022. Dette
indebærer en yderligere forhøjelse af servicerammen med 1,1 mia. kr.
Kommunernes serviceramme for 2022 udgør således i alt 275,4 mia. kr.
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, som for 2022 medfører, at servicerammen forøges med
yderligere 0,2 mia. kr.
I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion
overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud
er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceloftet for
2022 i budgetteringen for 2022.
Anlæg
Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2022
må udgøre 19,9 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om et fald på 1,7
mia. kr. i forhold til 2021, hvor anlægsrammen udgjorde 21,6 mia. kr.
Heraf finansierer kommunerne selv de 1,0 mia. kr. Det reelle fald i
rammen for 2022 udgør 2,0 mia. kr., idet P/L for anlægsudgifter fra 2021
til 2022 udgør 1,4 % svarende til 300 mio. kr.
Der er i lighed med aftalen for 2021 fastsat et loft over de kommunale
anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud
er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for
kommunerne under ét i budgetsituationen.
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Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for
kommuneaftalen, at den aftalte anlægsramme for 2022 overholdes i både
budget- og regnskabssituationen.

Som led i udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud,
som blev indført i 2015 blevet gjort permanent. Størrelsen af
finansieringstilskuddet fastholdes på 2020-niveau dvs. 3,5 mia. kr. dog
opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningstal.
Tilskuddet for 2022 fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne
på følgende måde:


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



1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et
strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på
14.218 kr.



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

På baggrund heraf er der beregnet et finansieringstilskud på 54,1 mio. til
Svendborg Kommune i 2022.

Bloktilskud
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2022 fastsat til 85,6 mia. kr. jf.
aktstykke nr. 320 af 25. juni 2021 og er sammensat således:
Mio. kr.
Bloktilskud før aftale

79.989

P/L regulering

1.360

Balancetilskud

-16.059

Budgetgaranti

20.430

Lov- og cirkulæreprogram m.v.

34

Andre reguleringer

-112

Bloktilskud 2022

85.642

Bloktilskuddet for 2022 fremkommer som en fremskrivning af
bloktilskuddet for 2021 med pris- og lønreguleringen fra 2021 til 2022
samt skøn over kommunernes indtægter fra budgetgarantien og lov- og
cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer.
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Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå
op. Balancetilskuddet er for 2022 negativt dvs. at for kommunerne under
ét forventes de samlede indtægter herunder skatteindtægterne at
overstige udgifterne til drift og indkomstoverførsler. Alle væsentlige
forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere
de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det
ekstraordinære finansieringstilskud indgår dog ikke i balanceberegningen,
da det anses for at være et særtilskud.
Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som
herefter omfatter:















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

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle
konjunkturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke
udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering
vedrørende disse poster i bloktilskuddet.
Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne
reguleres således at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i
princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der
er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen
i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen
modtager eller beskæres for.
Andre reguleringer er udtryk for øvrige reguleringer i bloktilskuddet, som
ikke nødvendigvis kan henføres til et lovinitiativ. Det dækker typisk en
post hvor kommunerne under ét skal bidrage med finansiering til et
bestemt initiativ fx den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.
Særtilskud
Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede
kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. For 2022 er puljen
fremskrevet til 361,3 mio. kr.
(Svendborg Kommune har ansøgt om 15 mio. kr.)
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Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens
ansøgning ultimo august.
Lånepuljer
Der er for 2022 ikke aftalt nogen lånepuljer udover den ordinære
anlægspulje på 200 mio. kr. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære
anlægsområde.
(Svendborg Kommune har ansøgt om 13,3 mio. kr.)
Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på låneansøgningerne vedr. diverse lånepuljer inden udgangen af august 2021.
Effektivisering til brug for prioritering af velfærd
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at det kommunale moderniseringsog effektiviseringsprogram – kaldet Velfærdsprioritering – videreføres.
Programmet skønnes at kunne frigøre 400 mio. kr. i kommunerne til
prioritering på velfærdsområderne. Derudover opfordres kommunerne til
at undersøge mulighederne for at reducere forbruget af eksterne
konsulenter med 200 mio. kr. i 2022.
Det specialiserede socialområde
Kommunerne oplever i disse år et stigende udgiftspres på det
specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også
fremadrettet vil kræve vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige
velfærdsområder. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne
skal arbejde for at den fortsatte udvikling af området sker inden for den
afsatte ramme.
Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer
Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en
helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe
bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse
problemer. Parterne er enige om at inddrage erfaringerne fra
frikommuneforsøgene om en sammenhængende indsats sammen med
borgeren.
Øvrige elementer i aftalen
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes:




Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere 21
nye forpligtende og formaliserede ”Sundhedsklynger” centreret
om akutsygehusene.
Erfaringerne fra håndteringen af Corona-pandemien skal
inddrages i drøftelserne af en nærhedsreform (mulighed for at
frigøre mere tid til de kommunale kerneopgaver).
Dokumentation og forenkling af reglerne på socialområdet.
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Regeringen vil senere i 2021 præsentere et udspil, der skal
nedbringe hjemløsheden.
Indkøb skal bruges som løftestang for den grønne omstilling.
Kommunernes egenfinansiering på 1,0 mia. kr. af anlægsrammen
for 2022 kan f.eks. bruges til ”grønne investeringer”. Der er dog
ingen specifikke bindinger på området.
Der skal foretages en analyse af kvaliteten på dagtilbudsområdet.
Kommunerne med god likviditet opfordres til at indtænke
muligheden for at nedbringe deres gæld ved budgetlægning for
2022 og overslagsårene. Dette kunne fx være indbetaling af
feriepengeforpligtelsen.
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Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og
cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer.
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er
vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.
Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for
kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er
det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som omtales.
Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i
beskrivelserne i KL’s budgetvejledning G.3-2.
Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i
lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg
Kommune beregnet til 1,014 pct.
Fordelingen på de politiske udvalg:
(1.000 kr.)

Økonomiudvalg
Børne‐ & Ungeudvalg
Kultur‐ og Fritidsudvalg
Social‐ og Sundhedsudvalg
Beskæftigelses‐ og Integrationsudvalg
Teknik‐ og Erhvervsudvalg
Natur‐ og Miljøudvalg
I alt

2022
739
52
0
992
0
0
‐54
1.730

2023
599
31
0
587
0
0
‐54
1.163

2024
515
31
0
587
0
0
‐54
1.079

2025
515
31
0
587
0
0
‐54
1.079

Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de
enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., som
indarbejdes i budgettet. Denne ”bagatelgrænse” har tidligere været på
100.000 kr. men blev nedsat til 50.000 kr. ved budgetlægningen for 2020.
I tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de
overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt
problem enten i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering
for 2022 og/eller ved budgetlægningen for 2023.
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de
følgende sider:
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Politisk
udvalg

Initiativ

2022

2023

2024

2025

Note

Økonomi‐
udvalget

Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af
ejendomsvurderingsloven og forskellige
andre love *)

83

83

0

0

(1)

Økonomi‐
udvalget

Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om
ændring af lov om en børne‐ og ungeydelse
og lov om skattefri kompensation for
forhøjede energi‐ og miljøafgifter
(Ligedeling og individuel indkomstaftrapning
af børne‐ og ungeydelsen og ligedeling af
den supplerende grønne check m.v.) 1)*)
Forslag til lov om beskyttelse af
whistleblowere

205

159

159

159

(2)

71

26

26

26

(3)

Social‐ og
Sundheds‐
udvalget

Driftsomkostninger for de nye
kvindekrisecenterpladser

664

664

664

664

(4)

Social‐ og
Sundheds‐
udvalget

Sonderemedier

‐77

‐77

‐77

‐77

(5)

Økonomi‐
udvalget

L21. Forslag til Lov om ændring af lov om
social pension og forskellige andre love
(Overførsel af myndighedsansvar for
seniorpension til Seniorpensionsenheden
m.v.)

380

331

330

330

(6)

Børne‐ og
Ungeudvalget

Forslag til Lov om ændring af
dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i
daginstitutioner – Indsamling af data)

52

31

31

31

(7)

Natur‐ og
Miljøudvalget

Fortsat finansiering af kommunal
indsatsplanlægning efter
vandforsyningslovens §13/13a. *)

155

155

155

155

(8)

Natur‐ og
Miljøudvalget

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, ‐
gebyrer og ‐aktører
(Affaldsaktørbekendtgørelsen).

‐209

‐209

‐209

‐209

(9)

1.324

1.163

1.079

1.079

Økonomi‐
udvalget

I alt
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Noter:
Ad (1):
Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen
indgået i maj 2020 er det besluttet at justere tidsplanen for implementeringen af
boligskatteforliget fra 2021 til 2024. Den midlertidige indefrysningsordning af
grundskyld forlænges fra 2018 med udløb i 2020 til nu udløb i 2023. Lovforslaget
indebærer også nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD.
Kommunerne kompenseres for de medfølgende ekstraudgifter. (Budgetvejledning
G.3-2. pkt. 5)
Ad (2):
Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en ligedeling af børne- og
ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling
Danmark. Lovforslaget forventes at medføre et stigende bidrag fra kommunerne
til Udbetaling Danmark. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 6)
Ad (3):
Loven implementerer EU-direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019, der vedrører
overtrædelser af EU-retten. Lovforslaget udvider anvendelsesområdet til også at
omfatte alvorlige lovovertrædelse og andre alvorlige forhold.
I forbindelse med etableringen af ordningen vil kommunerne skulle fastlægge og
beskrive kommunens politik på området, roller og ansvar for specifikke funktioner
og personer samt hvordan indberetningerne skal behandles. Der skal desuden
etableres en hjemmeside til brug for indberetning.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 7)
Ad (4)
Med afsæt i Finansloven for 2020 er der udmøntet midler til 96 nye pladser på
kvindekrisecentre. Driftsudgiften hertil er skønnet til 65,5 mio. kr. årligt når alle
pladserne er i drift. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 10)
Ad (5):
Ankestyrelsen har afgjort, at sonderemedier er et behandlingsredskab og skal
dækkes vederlagsfrit af regionerne og kommunerne efter Sundhedsloven. Det
medfører, at borgerne ikke længere kan få dækket egenbetalingen på 40 pct. til
sonderemedier som merudgifter efter serviceloven. Kommunerne reguleres for
mindreudgifterne.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 22)
Ad (6):
Med lovforslaget overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om
seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden. Lovforslaget har
administrative konsekvenser. Dette drejer sig om 1. færre samtaler, 2. flere
lægeerklæringer, 3. sagsoplysning i stedet for sagsbehandling og 4. drift af
Seniorpensionsenheden. Der skal fremover betales et administrationsbidrag til
Seniorpensionsenheden.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 28)
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Ad (7):
De afsatte midler er en foreløbig kompensation for de kommunale opgaver
forbundet
med
at
tilvejebringe
data
for
minimumsnormeringer.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 38)
Ad (8):
Det
nuværende
finansieringsniveau
for
indsatsplanlægningen
efter
vandforsyningslovens § 13 kører videre frem til 2024. Det betyder, at der i
perioden 2021-2024 er afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver
vedrørende indsatsplanlægningen herunder også driften af koordinationsforum
mv.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 41)
Ad (9)
Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om at kommunernes mulige
gebyrindtægt som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen
vedr. anvisninger og jordflytninger fremover. Muligheden for at opkræve gebyrer
på området reducerer kommunernes bloktilskud og dermed også servicerammen.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 45)

Andre reguleringer

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

Politisk udvalg

Social‐ og
Sundheds‐
udvalget

Initiativ
Sundhedsklynger

I alt

2022

2023

2024

2025

Note

406

0

0

0

406

0

0

0

Ad (1):
I forlængelse af Kommuneaftale 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL
en aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere
sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i
sundhedsvæsenet. Der udmøntes foreløbigt 40 mio. kr. i 2022 til kommunerne til
anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Finansiering for overslagsårene skal
forhandles med KL. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 65)

(1)

Regeringen
KL

Aftale om kommunernes
økonomi for 2022
Nyt kapitel

8. juni 2021

1. Indledning
Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har
haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.
Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde
under svære omstændigheder.
Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærden, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære
sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og
den kontrollerede gradvise genåbning.
Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem
regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i
kommunerne. Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.
Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i
kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed
for at investere i velfærden.
Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021 samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række
tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledninger med 70 pct. 2030.
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Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus
på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre
bedre kvalitet og styringsmuligheder.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2022
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022.
Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale
serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i
medfør af DUT mv.
Med Aftale om finansloven for 2021 har regering fortsat prioriteret et markant løft af den kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen
prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer
den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr.
i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9
mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1
mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold
samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både
den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de
kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.
Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for
en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om
en revision af Budgetloven.
Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUTvejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.
Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager
indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er
enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2022
Mia. kr., 2022-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto

275,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

23,6

Overførsler

96,8

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)

19,9

Øvrige udgifter
Udgifter i alt

0,9
416,6

Skatteindtægter

-315,0

Bloktilskud mv.

-101,0

- Heraf betinget bloktilskud
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

-4,0
-6,8
-422,8

Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i kommunerne
Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af
eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i
2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på
at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes
anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de
frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder
det specialiserede socialområde.
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Velfærdsprioritering
Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et
flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4
mia. kr. i 2022.

Boks 1
Øvrige økonomiske forudsætninger
Overførselsudgifter
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering
af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
Midtvejsregulering
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på -3,2
mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige
om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter
Skattefastsættelse
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om
at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved
skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med
udligningsreformen.
Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret
kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i
2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.
Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge
Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.
Pris- og lønudvikling
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2021-2022 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,9 pct. fra 2021-2022,
og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2021-2022.
Bidrag til regionerne
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2021 var 113 kr. pr. indbygger.
For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et
grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for
den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 1,4 pct. inkl. medicin.
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Kommunal medfinansiering (KMF)
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering
(KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den
fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

3. Indsatsen mod COVID-19 i 2021
COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den
ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.
Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering
af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre
de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger
velfærden i kommunerne.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre
forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for
2021, når der er større klarhed over det videre forløb.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres
for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:
x

x

Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen
blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler.
Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19
i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er
enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19
i 2020 og 2021.
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de
regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om,
at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber
for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til
kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.
KL noterer sig, at der er igangsat en dialog om en model for fremadrettet indkøb og lagerstyring af værnemidler mv., og at eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2020 og 2021 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Regeringen noterer sig, at KL har udarbejdet en redegørelse over kommunernes udbetalte kompensation til private velfærdstilbud. Regeringen og KL
er enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensation højt.
På trods af en ekstraordinær indsats kan der være følger af corona-nedlukningen, særligt for
de mest sårbare grupper i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at der behov for et
langsigtet fokus på kerneopgaven med henblik på at afhjælpe konsekvenserne af nedlukningen.

4. Udvikling af velfærden
Kommunerne har ansvaret for store dele af den borgernære velfærd, og trods svære betingelser er der i kommunerne i over et år løftet en ekstraordinær opgave og fundet løsninger til
gavn for borgerne.
I takt med at samfundet genåbnes, og at situationen gradvist normaliseres skabes der grundlag for igen at fokusere på den langsigtede udvikling af velfærdsområderne. Regeringen og
KL er enige om, at der er potentiale for at levere en bedre service til borgerne. Parterne vil i
fællesskab understøtte dette ved at arbejde for, at der på alle niveauer er den nødvendige frihed til faglighed og sund fornuft, så lokale politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere
kan tilrettelægge opgaveløsningen til de konkrete behov.

Nytænkning af velfærdens rammer
Regeringen og KL er enige om, at større frihed i opgaveløsningen går hånd i hånd med, at
der politisk sættes en tydelig retning for den ønskede velfærdsudvikling både nationalt og lokalt, og at der løbende er mulighed for at have en dialog om udviklingen baseret på fakta. Det
forudsætter, at der på tværs af den offentlige sektor er et fælles billede af udfordringer, ambitioner og mål. COVID-19-krisen har med tydelighed demonstreret, hvad den samlede offentlige sektor kan præstere, når der er et klart defineret fælles mål.
Parterne forpligter sig derfor i fællesskab og med inddragelse af andre parter til at drøfte,
hvordan erfaringerne kan anvendes til at videreudvikle og sætte retning for velfærdssamfundet og tage hånd om de største udfordringer, herunder bl.a. rekrutteringsudfordringen, som
bliver stadig større i takt med den demografiske udvikling.

6

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Flerårige budgetter
Regeringen og KL er enige om, at flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner danner grundlag for bedre langsigtet planlægning og giver medarbejderne frihed til at koncentrere sig om
fagligheden, forebyggelse og længerevarende indsatser. Parterne er enige om vigtigheden
af, at kommunerne anvender flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner, hvor det giver mening lokalt.

Velfærdsaftaler
Regeringen har med velfærdsaftalerne sat en ny, ambitiøs retning for udviklingen af velfærden, hvor syv kommuner i størst muligt omfang sættes fri fra statslig og kommunal regulering
på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i en tre-årig forsøgsperiode. De syv kommuner får derved udstrakt frihed til at udvikle velfærden gennem større lokalt handlerum, løsninger tæt på borgerne og et stærkt samspil mellem lokale politikere, ledere, medarbejdere
og borgere.
Parterne er enige om løbende at følge erfaringsopsamlingen fra de syv kommuner, så de kan
tjene som inspiration på de tre områder på tværs af alle landets kommuner.

Evaluering af kommunalreformen
Med kommunalreformen blev der gennemført betydelige strukturelle tilpasninger af det decentrale Danmark. Regeringen er imidlertid optaget af fortsat at sikre et Danmark i balance,
hvor borgerne oplever nærhed i mødet med den offentlige sektor, både hvad angår de fysiske rammer, men også i mødet med medarbejderne.
Regeringen har derfor igangsat en evaluering af kommunalreformen, herunder ift. at undersøge udviklingen i velfærdsopgaverne relateret til serviceniveau, kvalitet, effektivitet og økonomi. KL og Danske Regioner inddrages i arbejdet.

Offentlig-privat samarbejde
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat
samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling
af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation
(COI) og OPS-enheden.

5. Det specialiserede socialområde
Danmark har en af verdens mest udbyggede socialsektorer. Kommunerne yder hjælp og
støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det
specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den
største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.
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Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne
skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det
nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i
samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn
for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.
Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at
sikre en målrettet styring og prioritering af området.
Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse
af KL og Danske Regioner, og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.
Parterne er enige om, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats
på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne. Kommunerne sikrer sammenhæng mellem de sociale indsatser og indsatserne på beskæftigelses-, undervisnings- og
ældreområdet, en tydelig ansvarsplacering og fremmer forebyggende indsatser i borgerens
nærmiljø.
Parterne vil samarbejde om en række initiativer, der skal understøtte en større effekt i den
sociale indsats, herunder implementering af lov om helhedsorienteret indsats, en omlægning
af hjemløseindsatsen, og regelforenklinger af merudgiftsydelsen.
Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man
kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Bruger-organisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne,
når de foreligger.

Enklere regler og mere fokus på kernevelfærd
Både medarbejdere og borgere oplever, at det kan være vanskeligt at navigere i de mange
regler, der er for hjælpen til borgere med komplekse udfordringer. Derfor er der behov for at
skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helhedsorienteret og langsigtet fokus.
Enklere regler kan styrke borgernes retssikkerhed.
Parterne er enige om at forenkle merudgiftsydelsen, som udgør ca. 20 pct. af klagerne til Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Ordningen er svær at gennemskue for borgerne
og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre.
I forlængelse heraf er parterne enige om, at kommunernes behandling af borgernes sager
skal være så ubureaukratisk som muligt, samtidig med at der sikres et grundigt og fyldestgørende grundlag for afgørelser, som giver mening for både borgere og kommune. Det skal i
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den forbindelse afdækkes, hvordan kommunernes dokumentation har udviklet sig over de seneste 10 år med henblik på at identificere muligheder for at skabe mere meningsfulde regler
for både borgere og medarbejdere.

Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer
Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på
tværs af områder. Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse problemer. Det markerer et afgørende skridt i
retning af regeringens ambition med Nærhedsreformen om et velfærdssamfund, der sætter
borgeren i centrum og sagsbehandlerne fri til at bruge deres faglighed.
Målet er, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det
kræver, at medarbejdere og ledere i kommunerne får større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet. Der kræver tilsvarende, at resultaterne skabes
sammen med borgeren, og at borgeren får en lettere indgang til kommunen samt en mere
sammentænkt og effektfuld indsats, så borgeren får det fulde potentiale ud af de indsatser,
som kommunerne tilbyder. Parterne er enige om at inddrage erfaringer fra frikommuneforsøget om sammenhængende indsats sammen med borgeren.
Regeringen og KL er enige om et tæt samarbejde om implementeringsunderstøttelsen og
evalueringen af den kommende hovedlov, herunder de datamæssige forudsætninger herfor.

Styrket retssikkerhed
Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at dialogen mellem borgeren og det offentlige er karakteriseret af tillid og inddragelse. Regeringen og KL har derfor sammen med
Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Socialrådgiverforening lanceret et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet for i fællesskab at drøfte udfordringer og
finde løsninger. KL og DH har ligeledes udarbejdet fem fælles principper for god borgerinddragelse, som skal understøtte, at den enkelte borger føler sig hørt, respekteret og anerkendt.
Parterne er samtidige enige om, at det som led i det fælles arbejde for at styrke borgernes
retssikkerhed og styrke tilliden på handicapområdet er afgørende, at borgerne så vidt muligt
kan forstå reglerne samt deres egne rettigheder og muligheder.

Børnene Først
Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftalen Børnene Først om indsatsen for
udsatte og anbragte børn og unge. Aftalen indebærer bl.a. en række regelforenklinger på
baggrund af frikommuneforsøgene. De skal sikre mere fleksibilitet for sagsbehandlerne med
henblik på at styrke kvalitet og skabe større nærhed i indsatsen for de børn og familier, der
har brug for støtte. Ambitionen er at give mulighed for at prioritere ressourcerne til de mere
komplekse sager og flytte tid fra dokumentation til relationen med barnet og familien.
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Kommunerne spiller en afgørende rolle i at realisere ambitionerne om at skabe bedre forhold
for udsatte og anbragte børn og unge. Regeringen og KL er derfor enige om at samarbejde
over de næste år om implementering af Barnets Lov, at forbedre rammerne for sagsbehandlingen gennem et partnerskab, og realiseringen af en reform af plejefamilieområdet.

Hjemløse
Flere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergspladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den
rette hjælp.
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen
på hjemløseområdet, hvor udfordringerne på området adresseres, så flere opnår egen bolig
med den rette støtte efter Housing First-princippet, og så de allermest udsatte, der har brug
for et akut ophold på et herberg, kan få det.
Parterne noterer sig, at regeringen efter sommer vil præsentere et udspil, der understøtter
omstillingen og skal nedbringe hjemløsheden. Parterne er enige om, at der som led i en omstilling skal være adgang til flere billige boliger, som udsatte borgere har mulighed for at betale. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning, hvis den langvarige hjemløshed skal
afskaffes. Det kræver, at alle parter bidrager, så der både bygges nyt, og den eksisterende
boligmasse udnyttes bedre via øget brug af anvisningsretten.
Når flere hjemløse opnår egen bolig, vil behovet for ophold på herberger mindskes. Som en
del af det kommende udspil vil regeringen tage initiativ til en analyse, der bl.a. undersøger
udviklingen i opholdstid, pladser og tilbudstyper. Analysen skal desuden se på målgrupper,
udgifter samt kapaciteten på området. Analysen skal danne grundlag for at kunne følge op på
målsætningen om at reducere antallet af hjemløse i Danmark. KL og relevante interessenter
vil blive inddraget i analysen.
Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte, hvordan der kan laves en grundlæggende
omstilling af området, herunder tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug
af anvisningsretten og kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet,
når regeringen fremlægger sit udspil om hjemløshed efter sommeren.

6. Sundhed og ældre
10-års plan for psykiatrien
Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første
skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg,
der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske
Regioner og KL. Grundet behov for at prioritere ressourcer til håndteringen af COVID-19
forventes, at det faglige oplæg vil være færdigt ultimo 2021. Danske Regioner og KL
inddrages fortsat i arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en
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nærmere afgrænset gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug
(borgere med dobbeltdiagnose).

Bedre bemanding
I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne omlægges til bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen.

Opfølgning på Ældretopmødet
Regeringen og KL har i partnerskab med Ældre Sagen og FOA iværksat et opfølgende fælles
arbejde på Ældretopmødet 2020. Regeringen og KL er enige om, at det trods en grundlæggende god ældrepleje i Danmark samtidig er vigtigt både at arbejde med udfordringer og videreudvikling af ældreplejen, hvor borgerens behov er i centrum, bl.a. indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen, pårørendeinddragelse mv. Regeringen og KL er derfor enige om, at parterne bag topmødet har en fælles opgave med at følge op på resultaterne
af arbejdet i de seks faglige spor, som er sat i gang som led i opfølgningen på Ældretopmødet 2020.

Opfølgning på ensomhed blandt ældre
Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19.
Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne
kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er særligt udsatte og sårbare under COVID-19. Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på
bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Parterne er enige om, at midlerne afsat i regi af
rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke bl.a. skal komme sårbare ældre til gavn.

7. Grøn omstilling
I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 pct., hvilket kræver
en markant indsats. Det betyder, at alle skal bidrage, og at rammerne skal understøtte indsatsen. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle. Kommunerne har myndighedsansvar på en række relevante områder, de står for en betydelig del af det offentlige indkøb, er landets største bygningsejer og er ansvarlig for en stor del af den kollektive forsyning.
Kommunerne gør allerede en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet DK2020, hvor 66 kommuner indtil nu deltager, og aktivt arbejder for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves. Det forventes, at endnu flere kommuner vil slutte sig til DK2020.
Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes muligheder for at bidrage til arbejdet
med den grønne omstilling af Danmark. Parterne er endvidere enige om, at kommunernes
anlægsramme på 19,9 mia. kr. i 2022 giver mulighed for at understøtte en ambitiøs grøn indsats med investeringer i energirenoveringer mv. Heraf gives således et tilskud på 1 mia. kr. i
2022 til grønne investeringer. Herudover har regeringen afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr.
årligt i 2021 og 2022 til energirenoveringer i kommuner og regioner.
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Samarbejde og koordination
Regeringen og KL er enige om at arbejde videre på det fællesoffentlige samarbejde i Det
Grønne Samarbejdsudvalg, hvor kommunerne medvirker aktivt i arbejdet, og bidrager med
input på baggrund af lokale erfaringer. Parterne er enige om, at Det Grønne Samarbejdsudvalg kan involvere en række centrale aktører på energiområdet.
Samarbejdet kan bidrage til at afdække mulighederne for at tænke energiplanlægningen
mere strategisk. I den forbindelse drøftes mulighederne for at styrke rammerne for, hvordan
kommunerne kan bidrage til en mere strategisk tilrettelæggelse af energiplanlægningen, herunder inddrages kommunale erfaringer. Der nedsættes en arbejdsgruppe inden for mandatet
af Det Grønne Samarbejdsudvalg.

Helhedsorienteret arealanvendelse
Regeringen og KL er enige om at understøtte, at arealanvendelsen i det åbne land skal planlægges intelligent, så der samlet set opnås størst værdi i forhold til politiske målsætninger
vedrørende klima (CO2-reduktion og klimatilpasning), vandmiljø, natur, friluftsliv, landdistriktsudvikling og muligheder for opsætning af vedvarende energianlæg.

Energieffektive bygninger
Bygninger står i dag for en betydelig del af Danmarks CO 2-aftryk, og som landets samlet set
største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger.
Regeringen og KL er enige i, at en kvalificeret og effektiv klimaindsats beror på viden. Derfor
er regeringen og KL enige om, at parterne i fællesskab og med udgangspunkt i eksisterende
indsatser vil afdække, hvordan forsyningsdata kan gøres tilgængelige for at understøtte den
kommunale indsats. Data herfra kan indgå i KL’s arbejde med en aktiv energistyring og udviklingen af en fælleskommunal nøgletalsmodel.
Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde, der skal give overblik over
potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse, samt anvise konkrete greb
til at øge energieffektiviseringer på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.
Indsatsen skal understøtte, at energieffektiviseringsindsatsen sker målrettet, så indsatsen i
størst muligt omfang reducerer fossilt energiforbrug, og medfører tilsvarende CO2-reduktioner. Parterne er enige om at følge op på arbejdet i forbindelse med økonomiforhandlingerne
for 2023.
Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig
energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. Regeringen og KL er
enige om at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning.

Energi- og CO2-regnskab
Parterne er enige om, at en forudsætning for kommunernes arbejde med at reducere deres
udledninger er, at kommunerne har et værktøj til at opgøre deres CO 2-regnskab for den enkelte kommune. Det er en vigtig brik for den enkelte kommunes mulighed for at planlægge og
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træffe de rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling
sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.
Regeringen og KL er enige om, at Energi- og CO2-regnskabet bør være det fælleskommunale værktøj til ovenstående formål, og at ambitionen er, at alle kommuner benytter det. Det
kræver en videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet, bl.a. med et scenarieværktøj, og at
værktøjet har stærk forankring hos både kommuner og stat.

Omstilling af transporten
I dag stammer knap en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledninger fra transportsektoren,
og det er derfor vigtigt for klimaindsatsen, at vi får flere grønne biler på vejene.
Parterne er enige om, at kommunerne i samarbejde med ladeoperatørerne kan udarbejde
planer for egnede områder i kommunerne, hvor der kan opsættes ladeinfrastruktur under
hensyn til hvor efterspørgslen forventes at koncentrere sig, hvilken type ladestandere der efterspørges, særlige forhold ift. el-nettet mv.
Regeringens ambition er, at hele den offentlige køretøjsflåde er emissionsfri i 2030. Den gennemførte omlægning af bilafgifterne bidrager hertil, og kommunerne er allerede i fuld gang
med omstillingen. Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler.

Grønne offentlige indkøb
Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb i efteråret 2020. Temaerne
i strategien flugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi,
som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et vigtigt
værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, er
det nødvendigt med en fælles retning og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Samtidig er det afgørende at tydeliggøre, hvor en investering i de grønne løsninger vil have den
største betydning for CO2-reduktionen.
Parterne er derfor enige om, at:
x
Der i fællesskab arbejdes for at videreudvikle beregningsmodellen for klimaaftrykket af
det offentlige indkøb, således at det bl.a. er muligt at måle på klimaaftrykket og prioritere
lokalt på baggrund af data. I den forbindelse etableres et fast samarbejde om indkøbsdata.
x
Samarbejde om hvordan e-handel kan understøtte grønne offentlige indkøb, bl.a. gennem
adgang til grønne data.
x
Der i fællesskab kan udarbejdes inspiration til lokale handleplaner og værktøjer for de
mest klimabelastende indkøb, så det bliver tydeligt, hvad der er de oplagte grønne valg
på tværs af de mange forskellige ydelser og produkter, det offentlige dagligt indkøber.
Dette kan fx gøre ved at beregne klimatrykket for udvalgte produkter.
x
De private leverandører understøttes i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter
grønne løsninger. I den forbindelse iværksættes en vejledningsindsats over for små og
mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder.
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x
x

Undersøge muligheden for at udbrede miljømærker med henblik på at øge andelen af
miljømærkede indkøb.
Vidensportalen Den Ansvarlige Indkøber omdannes til en automatiseret løsning, så brugerne nemt guides til de relevante redskaber. Portalen bliver derfor den samlede indgang for vejledning og værktøjer til at gennemføre grønne indkøb.

Klimatilpasning
I takt med at vejret bliver mere ekstremt, vil der opleves et stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og stigende grundvand, hvilket påvirker både land og by. Der er brug for
solide løsninger på lang sigt.
Derfor igangsatte regeringen i november 2020 et arbejde med at udarbejde en ny samlet klimatilpasningsplan, der skal hjælpe til med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer. Regeringen og KL er enige om, at der sigtes efter en opsamling ifm. ØA23.

FN’s verdensmål
Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på
vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om en fremtid med
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
I dag arbejder langt de fleste kommuner aktivt med verdensmålene. Den kommunale forankring og indsats er afgørende, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsorden. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde
aktivt for at nå i mål.
Regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene. Den indeholder bl.a. en
række nye initiativer, der skal være med til at accelerere indfrielsen af målene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har både kommenteret handlingsplanen og givet konkrete eksempler på,
hvordan der arbejdes med verdensmålene.
I juli 2021 skal Danmark for anden gang præsentere et Voluntary National Review (VNR) i
forbindelse med FN-topmødet High Level Political Forum (HLPF). Det er en evaluering af
Danmarks arbejde med verdensmålene, og hvordan vi står i forhold til at realisere dem. KL
og en række kommuner har bidraget med skriftlige input til rapporten. Arbejdet illustrerer
bl.a., hvordan der på lokalt niveau arbejdes med verdensmålene. Dette arbejde vil blive reflekteret i Danmarks VNR-rapport. Parterne vil opfordre flere kommuner til at lave et VLR,
som kan inspirere andre kommuner.

8. Børn og unge
Børn og unges læring, trivsel, dannelse og udvikling i stærke fællesskaber er en kerneopgave
for vores samfund. Det forudsætter dagtilbud af høj kvalitet, en stærk folkeskole og en
ungeindsats, der bringer de unge godt videre til uddannelse- og arbejdsliv. Kommunerne
spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og sammenhæng for børne- og ungelivet fra 0–
18 år fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole, fritidstilbud og
videre til valg af ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om at kommunerne spiller
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en central rolle i at sætte retning for det samlede børne- og ungeområde med henblik på, at
samfundets ambitioner kan tages ned i en lokal kontekst, at der lokalt er den nødvendige
kapacitet og kompetence, og at der er sammenhæng på tværs af tilbud og sammenhæng på
tværs af lovgivningen.

Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud
Det er afgørende, at alle børn – uanset baggrund – får en god start på livet. Størstedelen af
danske børn går i dagtilbud, som løfter en væsentlig samfundsopgave, men der er enighed
om, at kvaliteten i de kommende år skal højnes til gavn for alle børn.
Med aftale om minimumsnormeringer bliver der fremover investeret markant i dagtilbud. Regeringen og KL er enige om at følge implementeringen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, herunder den årlige udvikling i normeringer og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer
i 2024.
Regeringen og KL er enige om løbende at følge udviklingen af kvalitet i dagtilbud og have et
fortsat fokus på allerede eksisterende data og viden. Indsigten i kvalitet skal sikre viden på
forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt og blandt de fagprofessionelle og derigennem skabe grundlag for styring og udviklingen af dagtilbudsområdet.
Derfor igangsættes et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagstilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition, samt relevante data og hvor der opnås indsigt i kvaliteten, herunder rammerne, læringsmiljøerne og
hvilken betydning det har for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Parterne er
enige om, at der inden udgangen af 2021 skal være dialog med parterne på dagtilbudsområdet om, hvordan en dansk kvalitetsundersøgelse kan tilrettelægges med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes og ligge færdig frem mod økonomiaftalen for 2023. På baggrund
af kvalitetsundersøgelsen er regering og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af
kvalitet på dagtilbudsområdet.
Regeringen og KL er endvidere enige om, at tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Folkeskolen er en grundpille i det danske velfærdssamfund
Folkeskolen er fællesskabets skole, og den er fundamentet for, at alle elever får de kompetencer, kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og til deltagelse
i et samfund med frihed og folkestyre. I alle landets kommuner mødes elever på tværs af sociale skel i folkeskolen – det styrker integrationen og sammenhængskraften i samfundet. Det
kommunale fællesskab spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre alle elever lige og gode muligheder i livet.
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Regeringen og KL er samtidig enige om, at COVID-19 og den følgende nødundervisning i
landets folkeskoler, kan have påvirket eleverne. Parterne er derfor enige om vigtigheden af,
at der fokuseres på kerneopgaverne i folkeskolen og sættes ind med initiativer, som kan
imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistrivsel – og at det vigtigste redskab
hertil er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skolehverdag som muligt.
I den forbindelse noterer parterne sig, at kommunerne og skolerne under de almindelige
regler har vide rammer og lokale frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen til gavn for
elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling ved bl.a. at prioritere og styrke indsatsen i de
fag, hvor der er særlige udfordringer.
Parterne er ligeledes enige om vigtigheden af at arbejde med elevernes faglige udvikling og
trivsel, hvor eleverne efter sommerferien vender tilbage til en så normal skolehverdag som
muligt. Muligheden for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, at kunne fravige
målsætningen om fuld kompetencedækning og konvertere yderligere understøttende
undervisning, vil – hvor det er relevant – kunne give kommuner og skoler bedre rammer i det
kommende skoleår for dette arbejde.
Parterne noterer sig, at landets kommuner aktivt arbejdet for indsatser relatereret til
imødegåelse af fagligt efterslæb og mistrivsel, som også et flertal af Folketingets partier har
afsat midler til at støtte.
Regeringen og KL er enige om:
x
At følge op på løft til folkeskolen. Aftalepartierne bag finansloven i 2020 har besluttet
med udmøntningsaftalen fra maj 2021 via blokttilskuddet at afsætte ekstra 550 mio. kr. i
2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.
Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige
lærerresourcekrævende tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre
klasser. Regeringen og KL er enige om at følge op på midlernes anvendelse i regi af de
årlige økonomiaftaler.
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x

At folkeskolen bedst udvikles i fællesskab. På den baggrund ser regeringen og KL frem
til, at regeringen vil gå sammen med de centrale parter på folkeskoleområdet
(kommuner, elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere), samt videnspersoner og
folkeskoleforligskredsen for, under overskriften ”Sammen om skolen”, at skabe et
program, hvor man i fællesskab drøfter de aktuelle udfordringer, som folkeskolen står
med, og hvilke tiltag og initiativer der kan bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten i
folkeskolen. Samarbejdet skal bygge på en fælles erkendelse af, at folkeskolen har brug
for ro frem for en ny stor reform, og at ikke alle problemer løses på samme tid, men der
justeres, der hvor der er behov. Herunder skal der ses på, hvordan man mest kvalificeret
følger udviklingen og kvaliteten i folkeskolen.

x

At parterne er enige om at drøfte og følge op på evalueringen af inkluderende
læringsmiljøer, som afsluttes af VIVE ultimo 2021. På baggrund af evalueringen vil
parterne drøfte veje til at understøtte kommunernes fremtidige arbejde med at finde
gode løsninger for at tilbyde elever med særlige behov undervisning i så tæt tilknytning
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til almenundervisningen som muligt, fx i form af mellemformer.
x

At det kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften i samfundet
bredt set, hvis elevsammensætningen i folkeskolen afspejler det omkringliggende
samfund. Derfor vil kommunerne arbejde for at nedbringe antallet af skoler med en skæv
elevsammensætning. Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan der evt. kan skabes
bedre lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne fleksibelt kan arbejde med
elevsammensætningen i folkeskolen.

x

At det af hensyn til børnenes trivselsmæssige-, sociale- og faglige udvikling er
afgørende, at alle børn får en god start i skolen. Regeringen og KL vil derfor afdække
kommunernes anvendelse af muligheden for udskudt skolestart med henblik på at styrke
grundlaget for, at børn i alle kommuner får en god skolestart.

Overgang til ungdomsuddannelse
Bedre overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser er en vigtig brik i opfyldelsen af målsætningen om, at alle unge skal være i enten job eller uddannelser, og af målsætningen om,
at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Parterne er enige om, at elevernes kendskab til
og erfaring med deres uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet mere generelt skal øges,
og at dette i højere grad skal ske gennem skolens almindelige undervisning. Parterne er derfor enige om at drøfte, hvordan undervisning i folkeskolen kan gøres mere praktisk og erhvervsrettet i forlængelse af afrapportering fra partssamarbejde om nationalt program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse.
Et andet centralt element i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er uddannelsesvejledningen, og et fokus på at hjælpe de unge, der ikke vælger rigtigt i første omgang, så
de ikke mister fodfæstet på vejen. Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan
vejledningen til eleverne i udskolingen i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte elevs
behov og bidrage til de centrale målsætninger ovenfor. På samme måde vil parterne afdække
om samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Den Kommunale Ungeindsats om unges
frafald og omvalg kan gøres mere forpligtende.

Tidligere indgåelse af lærepladsaftaler
Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om, at det er afgørende for samfundets
fremtidige adgang til kvalificeret arbejdskraft, at elever på erhvervsuddannelserne har gode
muligheder for at få en læreplads uden unødvendige afbrud. Kommunerne og regionerne vil
derfor understøtte målsætningerne fra trepartsaftalerne af 21. november 2020 om, at der skal
ske en generel fremrykning af aftaletidspunktet fx gennem ændrede ansættelsestidspunkter,
så uddannelsesaftaler med elever på erhvervsuddannelserne i udgangspunktet indgås i løbet
af elevens grundforløb eller studiekompetenceforløb.
Regeringen og KL er endvidere enige i betydningen af sikker implementering af Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra november 2020 herunder initiativ om ansættelse fra starten af grundforløbet for elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
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9. Digitalisering
Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj
grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og
regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor. Ligeledes har stat, kommuner og regioner gennem mange år, hver især opbygget et solidt digitalt fundament, som den
videre digitalisering i samfundet kan bygge oven på. Denne væsentlige systemportefølje skal
løbende udvikles og vedligeholdes.
Den offentlige sektor har i de sidste år foretaget store investeringer i at fremtidssikre den digitale infrastruktur. Overgangen til MitID, næste generation Digital Post og NemLog-in er kulminationen på flere års fællesoffentligt samarbejde. I det kommende år er det en meget stor implementeringsopgave i alle myndigheder. Det kommer til at gøre en forskel for stort set alle
borgere, virksomheder og myndigheder og danne udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor.
Det fællesoffentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor er samtidig understøttet af
stærke partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor omkring fælles løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Digitalisering giver
nye muligheder for at løfte velfærden og afhjælpe store samfundsudfordringer som fx den
grønne omstilling. Men det giver også nye udfordringer, som skal adresseres. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende
data og ny teknologi, hvor det kan bidrage til at styrke den offentlige service. Dette skal ske
med borgeren i centrum og under hensyn til borgernes tillid, tryghed og sikkerhed. Derudover
skal det ske på en måde, der sikrer, at så mange som muligt har mulighed for at være en del
af det digitale samfund uanset digitale kompetencer.
Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb ved udgangen af 2020. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om at forsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde omkring digitalisering med henblik på at indgå aftale om en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for den videre digitalisering af den offentlige sektor.
Regeringen har i foråret 2021 nedsat et digitaliseringspartnerskab bestående af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, herunder KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal bidrage til at sætte retningen for den fremtidige digitalisering i Danmark, herunder bidrage med anbefalinger til offentlig digitalisering.
De fællesoffentlige parter er enige om at afvente udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til digitaliseringspartnerskabet har fremlagt sine anbefalinger for regeringen.
Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at afsætte en økonomisk ramme på
80,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om
digitalisering.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udmønte 58,8 mio. kr. af den økonomiske
ramme for 2022-2025 til to overordnede områder:
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Tryghed og tilgængelighed for alle
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at borgere og virksomheder skal have mulighed for at kunne opbygge de nødvendige digitale kompetencer til at begå sig sikkert i et
digitalt samfund i konstant forandring. Endvidere skal borgere, der er udfordret af det digitale,
kunne modtage den rette vejledning og den nødvendige hjælp til at kunne indgå i det digitale
samfund. Derfor videreføres borger- og virksomhedsrettede kommunikationsindsatser og det
interne myndighedsarbejde vedrørende cyber- og informationssikkerhed samt indsatsen for
understøttelse og vejledning af digitalt udfordrede borgere.

Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service
Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital
service. De fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af
offentlige digitale løsninger, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage
ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet samt drift og udvikling af det digitale sundhedskort. Regeringen
og KL er dertil enige om at fortsætte samarbejdet omkring digitalisering af kørekortområdet
og Mit Overblik.

Sundhedsområdet
Indsatser for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og behandling i eget hjem
Regeringen, KL og Danske Regioner er med udgangspunkt i Strategi for digital sundhed 20182022 enige om med ophæng til den nationale bestyrelse for sundheds-it at fortsætte det fælles
arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere nært og
sammenhængende sundhedsvæsen, til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første
version af en digital løsning til graviditetsforløb samt at samarbejde om videreudviklingen af
løsningen. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af løsninger, der
skaber et samlet overblik over patienters forløb samt implementeringsarbejdet med telemedicin
til borgere med KOL og den lokale forberedelse af det telemedicinske tilbud til borgere med
hjertesvigt. Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal
gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning.
Forarbejdet og afdækningen af tekniske og økonomiske forudsætninger for løsningen sættes i
gang i 2021. Som led i arbejdet med digital understøttelse af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen noterer parterne sig, at regeringen vil undersøge, hvordan udvalgte
oplysninger kan deles på tværs af sundhedsloven, serviceloven og psykiatriloven, med det
formål at tilbyde borgere større indsigt i deres forløb og en mere sammenhængende behandling.
Sundhed.dk
Sundhed.dk er et centralt redskab i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der
skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgere og for sundhedsfaglige på tværs
af sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at sundhed.dk fremover kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af
fællesskabet. På denne baggrund er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje
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sundhed.dk’s basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet skal genbesøges i forbindelse med ØA23 og forud for det, skal der gennemføres en budgetanalyse for at sikre det
rette varige niveau. Der er derudover enighed om, at der i økonomiaftalen for 2023 skal drøftes afvikling af den tekniske gæld og stabilisering på baggrund af en samlet plan for udvikling,
som udarbejdes i løbet af 2022.
Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 5,2 mio. kr., 26,1 mio. kr. og
3,1 mio. kr. i 2022. Parterne er samtidig enige om, at midlerne skal understøtte en styrkelse
af sundhed.dk som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel, forbedret økonomistyring og øget gennemsigtighed for parterne.
Parterne er derudover enige om at afsætte 49 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse
med transition til ny driftsleverandør i 2021. Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 23,5 mio. kr., 22,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2021.
Fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet
Den digitale infrastruktur på sundhedsområdet bidrager til et mere nært og sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt mellem de
sundhedspersoner, der har patienten i behandling, fx sygehuse, kommuner og almen praksis,
og give nye værktøjer til borgerne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet for at kunne indgå flerårige finansieringsaftaler fortsættes, ligesom der skal aftales en mere transparent finansierings- og
beslutningsmodel. Der afsættes derfor 99,2 mio. kr. i 2022 til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Den statslige andel af finansieringen udgør 17,0 mio. kr., mens den regionale andel
af finansieringen udgør 49,3 mio. kr. og den kommunale andel af finansieringen udgør 32,9
mio. kr. i 2021-pl.

10. Øvrige områder
Beskæftigelse
Kommunerne har siden 2009 haft det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Området
undergår løbende justeringer og senest har COVID-19 medført en lang række midlertidige
ændringer og andre hensyn, der har måtte tages som følge af epidemien. Kommunerne har
på baggrund af erfaringerne præsenteret et udspil til et Virtuelt Jobunivers. Regeringen og KL
vil i forbindelse med Nærhedsreformen samle op på disse erfaringer, så der kan drages nytte
af dem i den fortsatte udvikling af den aktive beskæftigelsesindsats med henblik på at understøtte jobcentrenes mulighed for at bruge ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige og virksomheder til gavn.
Kommunerne har især på det digitale område høstet erfaringer under COVID-19 og KL og regeringen er enige om, at der er et potentiale for yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen. KL og regeringen vil sammen arbejde for at sikre bedre sammenhæng mellem løsninger på tværs af kommunerne, A-kasser og staten. Formålet er at sikre højere kvalitet i indsatsen samt at forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder.
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Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Regeringen og KL er enige om, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne med det nuværende serviceniveau. Det gælder for de opgaver, som i dag varetages af Work in Denmark og Skattestyrelsen. Opgaver i relation til udstedelse af opholdsbeviser til udenlandske borgere løses
uændret af Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI), som fortsat vil være en del af
myndighedssamarbejdet.

Udbetaling Danmark
Regeringen og KL vil samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark,
der har berørt de økonomiske resultater og styringsrelationerne i og omkring Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at fortsætte dialogen
om styringsrelationerne, herunder styring af økonomien.

Kortlægning af kommunale integrationsindsatser
Regeringen og KL aftalte med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 at lave en kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og –projekter i kommunerne. Parterne noterer
sig, at kortlægningen er endelig afrapporteret, og resultaterne vil indgå i parternes videre arbejde på at få flere ikke-vestlige indvandrere i jobs.
Regeringen og KL er enige om at foretage en afdækning af omfanget af og udgifter til frivillige
integrationsindsatser i kommunerne.

Indvandring må ikke udfordre sammenhængskraften
Regeringen har særligt fokus på tilstrømning fra 24 lande i primært Mellemøsten, Nordafrika
og Tyrkiet. Det sker med henblik på at sikre, at indvandringen til Danmark foregår i et omfang, hvor integrationen kan følge med. På den baggrund skal der udarbejdes en analyse af
kriminalitetsgrader, beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau for indvandrere. Herefter
vil regeringen og KL mødes for at drøfte regeringens målsætning om, at udlændingepolitikken tilrettelægges så sammenhængskraften i Danmark ikke udfordres yderligere. Regeringen
og KL er desuden enige om, at der også er behov for at skrue op for forventningerne til ledige
med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer
KL og regeringen er enige om, at der er behov for et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Derfor ser KL og regeringen gerne, at kommunerne afsøger potentialerne i
frivillige samarbejder på tværs med henblik på etablering af faglige miljøer og styrkede fagkompetencer i tilsynet med de almene boligorganisationer.
Der foretages en evaluering af de fælleskommunale samarbejder senest 1. maj 2023 med
henblik på videndeling med øvrige kommuner og for at vurdere, om der er behov for en øget
indsats for at sikre et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Indenrigs- og Boligministeriet og KL følger løbende de etablerede samarbejders geografiske udbredelse og
deres faglige indhold med henblik på en fælles understøttelse af nye samarbejder.
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Kommunernes finansieringsvilkår
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at drøfte kommunernes finansieringsvilkår på forsyningsområdet og adgang til finansiering i hele landet, herunder i KommuneKredit. Regeringen er i gang med at afdække implikationerne af EU’s statsstøtteregler i affaldsforbrændingssektoren, herunder om eksisterende lån kan fortsætte til udløb. KL og KommuneKredit inddrages i arbejdet.

22

Bilag 1. Bedre viden om velfærd

Bilag 1. Bedre viden om
velfærd
l

Ressourcerne i velfærdssamfundet skal prioriteres og investeres rigtigt, så borgerne får en
indsats af høj kvalitet. Det kræver bedre viden om velfærdsindsatserne, og hvad der virker.
Der er derfor fortsat behov for et skarpt strategisk fokus på at styrke datagrundlaget på bl.a.
social- og ældreområdet. Bedre og mere ensartede data er et væsentligt element i at skabe
sammenhængende borger- og patientforløb, herunder realisere ambitionerne med en hovedlov for en helhedsorienteret indsats.
Regeringen og KL er enige om, at dokumentations- og registreringskrav skal understøtte politikers, lederes samt frontmedarbejderes arbejde med at styre og udvikle socialområdet. Parterne er på den baggrund enige om en række initiativer, der som udgangspunkt skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Boks 1
Initiativer for bedre viden om velfærd
-

Bedre data om aktiviteter. Parterne er enige om, at der skal etableres et dækkende datagrundlag for
alle kommuner til væsentligste statistikker og aktiviteter på social- og ældreområdet senest i 2022.
KL vil i efteråret 2021 med inddragelse af Social- og Ældreministeriet, Danmarks Statistik samt ITleverandørerne udarbejde forslag til en handleplan, der kan sikre en effektiv indberetning af data,
herunder i form af bedre leverandørstyring og standardiserede kontraktskabeloner til fremadrettede
udbud.

-

Resultater og progression. Indsatserne på socialområdet skal sigte mod at skabe mest mulig progression for det enkelte menneske, og det er ambitionen at måle på, i hvilket omfang det lykkes. Udrulningen af Fælles Faglige Begreber på voksenområdet giver mulighed for et styrket fokus på resultater og progression nationalt og lokalt. Parterne er enige om, at der indføres indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et
frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025.

-

Øvrige initiativer. Parterne er enige om, at alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway inden udgangen af 2022 med
henblik på, at indikatoren vedr. funktionsevne kan offentliggøres senest i 2023 i en første version.
Parterne er endvidere enige om at igangsætte en række initiativer, herunder data om hvilken leverandør borgerne modtager støtte fra, etablering af én samlet national årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre, og etablering af henvendelsesstatistik for
kvindekrisecentre og boformer.
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Nationale mål for sundhedsvæsenet
De Nationale Mål understøtter en udvikling i sundhedsvæsenet med fokus på de resultater,
der har betydning for patienterne, og hvor der leveres mest sundhed for pengene. Kommunerne arbejder hver især aktivt med de nationale mål og udbrede arbejdet med kvalitetsforbedringer blandt andet i hjemme(syge)plejen, på plejecentre, i sundhedscentre samt med at
styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at statusrapporten i 2021 udkommer i en forkortet version med fokus på dataopgørelserne. Endvidere er parterne enige om at udskyde
udviklingen af indikatorer til 2022.

Data på tværs af det nære sundhedsvæsen
Data om sundheds- og plejeindsatser er en forudsætning for et mere sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver bliver løst i kommuner og praksissektor. Det
stiller krav til systematisk og ensartet dokumentation af aktiviteter og resultater til brug for
bl.a. kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt styring og opfølgning. Derfor
skal der bygges videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne arbejder
på at dokumentere efter fælles standarder, og den tværsektorielle datadeling skal udbygges.
Der er i 2020 igangsat et arbejde med at tilvejebringe grundlag for systematisk og ensartet
indberetning og udstilling af data fra kommuner og praksissektor til brug for samarbejdet i det
nære sundhedsvæsen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre fremdrift i
det igangsatte arbejde med pilotprojekter og foranalyser samt i det langsigtede arbejde med
datakvalitet og indberetning af data fra kommuner og praksissektor.
Med henblik på at understøtte behovet for bedre adgang til og deling af kommunale data er
regeringen og KL enige om, at alle kommuner tilvejebringer den nødvendige integration til
den fælleskommunale Gateway, som efter planen er færdigudviklet ultimo 2021, senest inden
udgangen af 2022, og at alle kommuner leverer Fælles Sprog III-data til Sundhedsdatastyrelsen via den kommunale Gateway ligeledes inden udgangen af 2022.
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Staben
Økonomi

Indtægter 2022-2025

Indledning

16. august 2021

Notatet beskriver den forventede udvikling for årene 2022-2025 vedr.
indtægtsbudgettet.

Sagsid.

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at Svendborg Kommune vælger
statsgaranteret skattegrundlag og deraf afledte tilskuds- og
udligningsbeløb for 2022. De områder, som valg af garantien vedrører, er
indkomstskat, tilskud og udligning.
Frem til Byrådets endelige vedtagelse af budgettet for 2022 udarbejdes
der løbende analyser, som lægges til grund for Byrådets endelige
beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.
Overslagsårene 2023-2025 er baseret på kommunens egen
befolkningsprognose i sammenhæng med KL’s tilskudsmodel fra juli 2021.
Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i
overslagsårene forventes at indeholde den rette sammenhæng mellem
udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og udviklingen
i indtægterne fra hhv. udligning og bloktilskud.
Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige
forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en direkte
følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen.

Åbningstider

Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
10.00 -16.30
Fredag
9.00-14.00

SAMLET OVERSIGT
Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser)
mio. kr.
Tilskud og udligning
Indkomstskatter
Ejendomsskatter
Øvrige skatter
Indtægter i alt

2022

-1.412,9
-2.567,8
-221,7
-32,2
-4.234,6

2023

2024

-1.415,3
-2.631,4
-227,6
-24,0
-4.298,3

-1.444,5
-2.699,7
-233,2
-24,1
-4.401,5

2025

-1.468,7
-2.775,6
-237,5
-25,2
-4.507,0

Note: ”-” er lig med indtægter

Tabel 1 viser, at de samlede indtægter forventes at udgøre 4.234 mio. kr.
i 2022 stigende til 4.507 mio. kr. i 2025. De enkelte indtægtsposter vil
blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.
1. TILSKUD & UDLIGNING
Tabel 2: Indtægter fra udligning og tilskud
mio. kr.

2022

2023

2024

2025

Statstilskud

-848,8

-863,3

-875,2

-887,0

Mellemkommunal udlign.

-290,6

-308,3

-323,0

-331,3

Kompensationsordn. uddan.

-24,9

0,0

0,0

0,0

Udligning vedr. selskabsskat

-38,4

-31,8

-32,1

-33,6

8,2

8,5

8,7

8,9

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

6,7

6,9

7,1

7,2

Tilskud til kommuner med mindre øer

-7,7

-7,7

-7,7

-7,7

Tilskud til bedre dagtilbud mv.

-5,3

-5,4

-5,6

-5,7

Tilskud generelt løft af ældreplejen

-9,6

-9,8

-10,0

-10,2

Tilskud til kvalitet i ældreplejen

-12,9

-13,1

-13,4

-13,7

Tilskud til værdighed i ældreplejen

-13,5

-13,8

-14,0

-14,4

-1,3

-1,3

-1,3

-1,4

Finansieringstilskud

-54,0

-54,0

-54,0

-54,0

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

-78,1

-79,5

-81,3

-83,1

Tilskud til nedsættelse af skatteprocent

-42,7

-42,7

-42,7

-42,7

Udligningsordning udlændinge
Udligningsordning dækningsafgift
Bidrag til regional udvikling

Pulje til bekæmp. af ensomhed

Nettoudgifter momsrefusionsordning
I alt

0,7

0,7

0,7

0,7

‐1.412,9

‐1.415,3

‐1.444,5

‐1.468,7

Note: ”-” er lig med indtægter

Derudover modtager kommunen tilskud til nedsættelse af hhv. takster for
godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv.
0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2022.
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Statstilskud:
Med udligningsreformen er der sket en radikal omlægning af udligningssystemet. Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres
indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev
anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner
med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter
indbyggertal.
Fra og med 2022 er to statslige puljer omlagt fra finansiering via særtilskud
til bloktilskuddet. Det drejer sig om puljen Løft til bedre bemanding i
ældreplejen fra Finanslov 2018 på 521 mio. kr. og puljen Løft af folkeskolen
til ansættelse af flere lærere fra Finanslov 2020 på 557 mio. kr.
Kommunernes samlede bloktilskud for 2022 udgør 85,6 mia. kr. Heraf bruges
0,3 mia. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske
vilkår (§17-puljen) og 0,5 mia. kr. bliver brugt til finansiering af det nye
tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 84,8 mia. kr. som
fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes
andel heraf udgør 848,8 mio. kr. Heraf stammer ca. 10,8 mio. kr. fra
omlægningen af de to statslige puljer.
En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af, at
kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og
anlægsudgifter for 2022. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune
på 848,8 mio. kr. er hhv. 30,0 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,0 mio. kr.
(anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under
ét.
Mellemkommunal udligning:

Efter fordeling af bloktilskuddet foretages der en mellemkommunal
udligning, hvor der udlignes efter forskelle i hhv. beskatningsgrundlag og
udgiftsbehov og som noget nyt indgår det tidligere beskæftigelsestilskud
nu bloktilskuddet. På landsplan omfordeles der i alt 21,3 mia. kr. mellem
kommunerne i 2022.
Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet
modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens
udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et
udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til
landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancer - der er således tale om
en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov
over landsgennemsnittet modtager endvidere et tillæg på 2 pct. således
at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.
Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.
Med udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i
beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af
indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag
under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til
landsgennemsnittet pr. indbygger om omvendt for kommuner med et
beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret
tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et
beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udligningsniveauet på
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95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet på 93 pct. Svendborgs udligningsniveau er på 95 %.
I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til
kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse
kommuner modtager et særligt tilskud, der er fastlagt en gang for alle,
og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal.
Som led i udligningsreformen er der indført en indfasningsordning for hhv.
tab og gevinster som følge af udligningsreformen. Det betyder for
Svendborg Kommune, at udligningsreformen ikke får fuld effekt i hhv.
2021 og 2022. Staten tilbageholder således et samlet tilskud på 47,9 mio.
kr. i 2021 og 9,3 mio. kr. i 2022. Beløbene er beregnet til den del af
gevinsten fra udligningsreformen, som overstiger hhv. 0,4 pct. af
kommunens beskatningsgrundlag i 2021 og 0,8 pct. af beskatningsgrundlaget i 2022.
Samlet giver den nye måde at opgøre udligningen på en indtægt på 299,9
mio. kr. i 2022 P.g.a. reglerne om indfasning af effekterne af udligningsreformen foretages der som nævnt ovenfor et fradrag på 9,3 mio. kr. dvs.
at den mellemkommunale udligning udgør netto 290,6 mio. kr. i 2022.
Kompensation for rev. af uddannelsesstatistik:
I aftalen om udligningsreformen indgår en 2-årig kompensationsordning
for kommuner, som bagudrettet har haft tab p.g.a. manglende
oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet.
Det betyder, at Svendborg vil modtage et årligt tilskud på 24,9 mio. kr.
i 2022.
Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne
kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration
og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen sker
der en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært
gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og
samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 616-årig.
Svendborg Kommune er nettobidragsyder til ordningen og skal betale i
alt 8,2 mio. kr. til ordningen i 2022.
Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:
Med udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr.
det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede
ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt
ejede ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder
tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end
landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver
en udligning til Svendborg Kommune på 0,6 mio. kr. i 2022.
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Udligning af selskabsskat:
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 38,4 mio. kr. i
2022. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af
forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og
det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.
Grundbidrag til regional udvikling:
Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 115 kr. pr.
indbygger i 2022 og med et statsgaranteret indbyggertal på 58.635 personer
medfører det en forventet udgift på 6,7 mio. kr.
Tilskud til kommuner med mindre øer:
I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og
amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner
med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet ”tilskud til
Ø-kommuner”. Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af
en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.
Svendborg Kommune får for 2022 et samlet tilskud fra ordningen på 7,7 mio.
kr.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud:
Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der
skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes
forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 5,3 mio. kr. i 2022.
Tilskud generelt løft af ældreplejen:
Der er tale om ”det gamle ældretilskud” fra 2002-aftalen, som dækker frit
valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp på 9,6
mio. kr. i 2022. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt
i forhold til hele landet (ældrenøglen).
Tilskud til kvalitet i ældreplejen:
Tilskuddet er ”det særlige ældretilskud” fra 2007-aftalen, som dækker styrket
kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udgør 12,9 mio. kr. i 2022 og fordeles også
ud fra ældrenøglen.
Tilskud til værdighed i ældreplejen:
Den tidligere statslige pulje på 1 milliard kr. til prioritering af værdig
ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til generelt bloktilskud. Fordelingen af
tilskuddet sker dog efter den såkaldte ældrenøgle dvs. efter antallet af ældre
og ikke efter den almindelige bloktilskudsnøgle. Svendborg Kommune
modtager på den baggrund 13,5 mio. kr. for 2022.
Pulje til bekæmpelse af ensomhed:
Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore
ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom
værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel
udgør 1,3 mio. kr. i 2022.
Finansieringstilskud:

Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til
kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes
på 2020-niveau, dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet
hvert år med udviklingen i kommunernes folketal.
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Tilskuddet fordeles på følgende måde:


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



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



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

På baggrund heraf er der beregnet et Finansieringstilskud på 54,0 mio. kr.
for 2022 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt
efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af tilskuddet ekstra
kun udgøre 35,0 mio. kr.
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet
udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5
mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via
bloktilskuddet. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med
den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,548
mia. kr. i 2022.
For at få del i tilskuddet skal kommunen opfylde mindst 3 af følgende 7
kriterier:









Andelen af 70+ årige
Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter
eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i
kommunen.
Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige
Ø- og selvstændig kommune
Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
Andelen af ”gamle førtidspensionister pr. indbygger
Andelen af førtidspensionister

Svendborgs andel af tilskuddet udgør 78,1 mio. kr. i 2022.
Tilskud til dækning af nedsat skatteprocent:
I forbindelse med udligningsreformen blev der fra statens side givet et tilbud
om at kommuner med en skatteprocent på over 26,3 kunne få et permanent
tilskud til dækning af provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten til
26,3 procent. Tilskuddet er beregnet ud fra provenutabet i 2021 ved valg af
statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det udgør 42,7 mio. kr.
Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning:
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra
moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at
være på 0,65 mio. kr.
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Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne:
Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer.
Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af
godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2022
udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.
Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for
passagerer og biler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en
særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at
indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af
turistsæsonen). Tilskuddet for 2022 udgør 0,3 mio. kr. for Svendborg
Kommune. Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på
driftsområdet dvs. under færgedriften.
2. INDKOMSTSKATTER
Udskrivningsgrundlag:
Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. Dette skyldes dels
at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt udvikler sig
langsommere i forhold til væksten på landsplan.
Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune
sammenholdt med udviklingen på landsplan. Det kan konstateres, at
skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 10 år har
ligget på 88-89 pct. af udskrivningsgrundlaget på landsplan. Med et
udligningsniveau på 95 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af
ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden.

Figur 1 Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnittet

Udskrivningsgrundlag
pr. indbygger i forhold
til landsgennemsnit
90,00
Pct af 89,00
lands 88,00
gns. 87,00
86,00
85,00

Forhold
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
År
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Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er opgjort som
kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2019 korrigeret
for lovændringer med virkninger efter den 1.7.2019, så væksten fremstilles
på et sammenligneligt grundlag. Derefter tillægges det korrigerede
skattegrundlag en garantiprocent på 7,6 pct. Garantiprocenten er den
skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra 2019 til 2022. For
overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag i 2022 med de af KL skønnede vækstprocenter i
udskrivningsgrundlaget.
Tabel 3 Indkomstskat
Mio. kr.
Indkomstskat

2022

2024

2025

-2.569,3

-2.633,0

-2.701,3

-2.777,2

1,5

1,6

1,6

1,6
2.775,6

Medfin. skrå skatteloft
Indtægter i alt

2023

-2.567,8

-2.631,4 -2.699,7

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2022
– 2025 budgetlagt til 26,3 pct. hvilket er uændret i forhold til 2021. Ved valg
af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 på 9.769,3 mio. kr.
opnås et provenu på indkomstskat på 2.569,3 mio. kr.
Finansiering af det skrå skatteloft:
Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:
1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 24,95 pct.
Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle
udskrivningsprocent er på 26,30 pct. For 2022 forventes der en udgift til
finansiering af det skrå skatteloft på 1,5 mio. kr. beregnet ud fra et skøn
over topskattegrundlaget for 2022.

3. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT
Tabel 4 Ejendomsskatter
(mio. kr.)
Grundskyld
Dækningsafgift
Indtægter i alt

2022
-218,4

2023
-224,3

2024
-229,9

2025
-234,2

-3,3

-3,3

-3,3

-3,3

-221,7

-227,6

-233,2

-237,5

Grundskyldspromillen er i alle år sat lig med den nuværende promille på
23,32. Promillen på produktionsjord er fast til maksimalt 7,2 jf.
bestemmelserne i lovgivningen.
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Folketinget
har
vedtaget
at
udskyde
implementeringen
af
boligskatteforliget Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017, så de nye
beskatningsregler først får virkning fra 2024. Derudover er der i maj 2020
indgået aftale om Kompensation til boligejere og fortsat tryghed om
boligbeskatningen. Aftalen indeholder bl.a. en bestemmelse om, at der
med virkning fra 2022 indføres en øvre grænse for den årlige
reguleringsprocent på 2,8 % mod tidligere maks. 7,0 %. Der er også
indført en bestemmelse om at kommunerne ikke måtte hæve deres
grundskyldpromille med virkning fra 2021.
De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden sept.
2021 – dec. 2022. Med den aktuelle udvikling på ejendomsmarkedet
skønnes det, at udviklingen i de kommende år generelt vil føre til
stigende vurderinger og dermed stigende indtægter fra grundskyld. Der
er dog generel usikkerhed om hvor meget at grundskylden vil stige i de
enkelte kommuner og hvornår de nye vurderinger vil slå igennem.
For 2022 er der taget udgangspunkt i statens skøn over
udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige
ejendomme. I dette skøn er der indlagt en forudsætning om at en del af
de nye vurderinger for 2020 vil få virkning i løbet af 2022. I forhold til
tidligere skøn vil der dog være tale om en nedgang i indtægterne fra
grundskyld på 1,1 mio. kr. Indtægterne fra grundskyld forventes at
udgøre 218,4 mio. kr. i 2022.
Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme
undtaget) opkræves med 11,66 promille af grundværdien og 8,75 promille af
forskelsværdien. Der forventes et uændret provenu på 3,3 mio. kr.
4. ØVRIGE SKATTER
Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter.
mio. kr.

2022

2023

2024

2025

Selskabsskatter

-28,4

-22,9

-23,0

-24,0

-3,8

-1,1

-1,1

-1,1

-32,2

-24,0

-24,1

-25,2

Dødsboskat
Indtægter i alt

Selskabsskat:

Kommunerne modtager en andel på 14,24 % af den betalte selskabsskat.
Selskabsskatten til kommunerne afregnes tre år bagud, således at
provenuet fra kommunernes andel af selskabsskatten for indkomståret
2019 afregnes i 2022.
På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter i 2019 steget med 1,7
mia. kr. i forhold til tidligere skøn. Der har tillige været en positiv
efterregulering for tidligere indkomstår på 0,5 mia. kr. Denne udvikling
slår også igennem i Svendborg Kommune, hvorfor indtægterne fra
selskabsskat er stigende. Der modtages et provenu fra selskabsskat på
28,4 mio. kr. i 2022.
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Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget,
hvorfor prognosen for overslagsårene 2023-2025 må anses for forholdsvis
usikker. Provenuet for 2023-2025 er fremskrevet med de af KL anvendte
udviklingsprocenter.
Dødsboskat:
Indtægter fra dødsboskatter vedrører alene de sager, der behandles manuelt
af SKAT. Skønnet over indtægter i 2022 på 3,8 mio. kr. beror på oplysninger
fra SKAT.
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Budget 2022
Oversigt over driftstemaer til budget 2022‐25
1.000 kr.

Temaer

Acadre 20‐23152
15.09.2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Kommentar

3.693
650

3.693
650

3.493
650

3.693
650

MNU's møde den 9. marts 2021.

Vandløb, herunder vandplanerne ‐ med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø
Adgang i naturen ‐ med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø

650
650

650
650

650
650

650
650

MNU's møde den 9. marts 2021.
MNU's møde den 9. marts 2021.

Miljøvurdering/miljøscreening i relation til det øgede antal kommunale anlægsprojekter
Klimaindsats, herunder
Flere kommunale el‐biler

650

650

650

650

MNU's møde den 13. april 2021.
Indeholder 3 anlægstemaer også
MNU's møde den 8. juni 2021 + TEU's møde den 10. juni 2023

Miljø‐ og Naturudvalget:
Natur ‐ med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø

Teknik‐ og Erhvervsudvalget:
Lokalområdeudvikling, herunder:
‐ Landdistriktskoordinator
‐ Udviklingskonsulent/sagsbehandler
Iværksætteri som styrkeposition ‐ basismodel
Iværksætteri som styrkeposition ‐ udvidet model
SIMAC‐projetet ‐ afledte driftsudgifter til bygningen A.P. Møllersvej 37.
SIMAC‐projetet ‐ afledte driftsudgifter til bygningen Graaesvej 27.
Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner
Øgning af biodiversiteten, herunder i vejrabatterne
Tilskud til Ø‐hop
Geopark skiltning
2 byggesagsbehandlere ‐ fortsættelse efter 2021
Forøget rengøring på de borgernære områder
Affaldssortering
Markedsføring af bosætning
Markedsføring af Turisme
Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd
Bekæmpelse af invasive planter
Beskæftigelses‐ og Integrationsudvalget:
Øget samarbejde med psykiatrien på ungeområdet

1.093

1.093

893

1.093

13.165

15.529

19.231

18.971

650
650
1.000
1.675
0
0
2.190
300
260
565
900
2.900

650
650
1.000
1.750
1.182
1.487
2.350
300
260
25
900
2.900

650
650
1.000
1.750
2.824
3.557
2.350
300
260
15
900
2.900

650
650
1.000
1.750
2.824
3.557
2.350
300
0
15
900
2.900

500
750
625
200

500
750
625
200

500
750
625
200

500
750
625
200

Indeholder 2 anlægstemaer også
TEU's møde den 10. juni 2021.
TEU's møde den 10. juni 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021 + TEU's møde den 19. august 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021 + TEU's møde den 19. august 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021.
TEU's møde den 11. marts 2021.
TEU's møde den 10. juni 2021.
TEU's møde den 6. maj 2021.
TEU's møde den 6. maj 2021.
Byrådet 27. april 2021 + TEU's møde den 19. august 2021.
Forventes forelagt på mødet i september.
ØKU 20.4.2021
ØKU 20.4.2022
TEU's møde den 19. august 2021.
MNU's møde den 7. september 2021 + TEU's møde den 9. september 2021.

530
530

530
530

530
530

530
530

Besluttet videresendt til ØK på BIU's møde 7. juni

Budget 2022
Oversigt over driftstemaer til budget 2022‐25
1.000 kr.

Temaer
Børne‐ og Ungeudvalget: Model 1 Fra "Haver til Maver" og Bedre normmering dagtilbud
Styrket indsats mod skolefravær
Forankring af "Projekt friditsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022
Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion"
Fra "Haver til Maver" ‐ Model 1
Fra "Haver til Maver" ‐ Model 2
Generelt løft af folkeskolen ‐ Overgang til bloktilskud
Centerafdelingen ‐ Tilbagerulning af budgetreduktion i B2019 og frem
Byhaveskolen incl. SFO ‐ Tilbagerulning af budgetreduktion i B2019 og frem
Demografi ‐ Elevtalsprognose
Demografi ‐ Børnetalsprognose
Bedre normering i dagtilbud ‐ nye rammer model 1
Bedre normering i dagtilbud ‐ nye rammer model 2
Bedre normering i Dagplejen
CSV ‐ Tilbagerulning af budgetreduktion fra B2019 og frem
Heldagsskolen ‐ Tilbagerulning af budgetreduktion fra B2019 og frem
Ansøgning fra Barnets Blå Hus
Læreruddannelse
Kultur‐ og Fritidsudvalget:
FLUK ‐ Fynsk Laboratorium for Ung Kunst
Musikudvalget ‐ skolekoncertordning
Udvidelse af lejemålet for seniorakademiet
Synergiprojekt ‐ SG _ fastholdelse af de unge
Permanent/forlænget Eventpulje
Forundersøgelse Rundbuehallen
SAK ‐ etårigt forsøgsprojekt
Venskabsby ‐ Aasiaat
Decentrale Børn. Og Ungetilbud i Svendborg Kommune
Danmarks Forsorgsmuseum ‐ fremme statserkendelse
Udvidelse af seniorværkstedernes lejemål

Acadre 20‐23152
15.09.2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Kommentar

20.558
626
626
579
326
530
5.575
267
379
‐2.876
10.913
‐760
2.731
3.225
660
548
470

24.499
626
626
564
326
530
8.180
641
910
‐2.876
10.913
‐314
3.177
3.225
660
548
470

23.848
626
626
564
326
530
8.180
641
910
‐2.876
10.913
‐965
2.525
3.225
660
548
470

26.481
626
626
564
326
530
8.180
641
910
‐2.876
10.913
578
4.068
3.225
660
548
470
1.090

4.788
500
230
55
803
2.000
200
300
25
500
175

4.338
500
230
55
803
2.000

3.936
500
230
55
401
2.000

2.860

25
500
175
50

25
500
175
50

25
500

230
55
2.000

50

På BUU ‐ aprilmødet
På BUU ‐ aprilmødet
På BUU ‐ majmødet
Kommer på Augustmødet ‐ Bestilt på junimødet
Kommer på Augustmødet ‐ Bestilt på junimødet
Kommer på Augustmødet
På BUU ‐ majmødet
På BUU ‐ majmødet
På BUU ‐ Junimødet ‐ Niveau 2022 lagt ind i alle år ‐ reguleres pr. 5/9‐2021
På BUU ‐ Junimødet ‐ Niveau 2022 lagt ind i alle år.
På BUU ‐ majmødet
På BUU ‐ majmødet
Kommer på Augustmødet ‐ Bestilt på junimødet
På BUU ‐ majmødet
På BUU ‐ majmødet
Kommer på Augustmødet ‐ Bestilt på junimødet
2026 = 3,7 mio., 2027 og frem = 5,2 mio. Drøftes på augustmødet
KFU 15.04.21
KFU 15.04.21
KFU 15.04.21
KFU 15.04.21
Bestilt på KFU 15.04.21
KFU 10.06.21
KFU 10.06.21
KFU 10.06.21
KFU 9.9.21
KFU 9.9.21
KFU 19.8.21

Budget 2022
Oversigt over driftstemaer til budget 2022‐25
1.000 kr.

Temaer

Acadre 20‐23152
15.09.2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Kommentar

27.540
5.020
7.550
1.020
700
275

27.240
5.020
7.550
1.020
700
275

38.740
5.020
7.550
1.020
700
275

43.340
5.020
7.550
1.020
700
275

SSU 13.4.2021, beløb jf. SSU 4.5.2021. Beløb nedregul.pga nye boliger, beløb fra aug.
SSU 13.4.2021, beløb jf. SSU 4.5.2021. Beløb fra august
SSU 13.4.2021, beløb jf. SSU 4.5.2021
SSU 13.4.2021, forskellige modeller (max.beløb anført, billigste lyder på 350)
SSU 4.5.2021

5.150
1.500
6.325

6.350
0
6.325

17.850
0
6.325

22.450
0
6.325

SSU 13.4.2021 (beløb stiger til 29.450 i 26). Dertil anlægsudgifter. Beløb i 2022 nedreguleret (i august)
SSU 13.4.2021 (3 forslag), skrevet sammen til 1. Inkl. anlægsudgifter på 900.
SSU 17.8.21. Mgl. beløb pga forskel ml. ældrenøgle 1,214% og bloktilskudsnøgle ca. 1,0%

Økonomiudvalget
Borgerrådgiver
Grønne indkøb
Forlængelse af bredbåndspulje
Pulje Garantistillelse/deponering
Whistleblowerordning
Driftstemaer i alt med Model 1 ‐ bedre normering dagtilbud/Haver til maver

11.420
520
600
300
10.000
0
81.694

10.950
750
600

10.550
750
600

9.550
750

9.600
0
86.779

9.200
0
100.328

8.800
0
105.425

Driftstemaer i alt med Model 2 ‐ bedre normering dagtilbud/Haver til maver

85.389

90.474

104.022

109.119

0

0

0

0

Social‐ og Sundhedsudvalget:
Demografi ældreområdet
Demografi socialområdet ‐ overgang fra barn til voksen
Akutfunktionen, særligt tilrettelagte forløb
Styrket afrusningstilbud i Alkoholbehandlingen Svendborg, to modeller
Pårørenderådgiver
Bolighandlingsplan ‐ udvidelse af plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp. (+ Anlæg)
Styrkede, lokale, tværfaglige sundhedsindsatser
Bedre bemanding ældreområdet (overgang fra pulje til bloktilskud)

Ikke afklarede temaer
Ungdomshus
Spejdernes lejr 2026

ØK junimødet
ØK junimødet
ØKU 18.5.2021.
ØKU 18.5.2021. Netto inkl. Frigivelse deponering. Årlig pulje udgår 10 mio. kr.
ØKU 13.9.2021. Finansiering via L&C‐midler.

Ikke beskrevet
Ikke beskrevet

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Miljø‐ og Naturudvalget
Oversigt over driftstemaer

1.000 kr.
Opnormering i forhold til Naturområdet
Opnormering i forhold til vandløbsloven og lov
om vandplanlægning
Opnormering i forhold til adgang til naturen i
naturbeskyttelsesloven

2022
650

2023
650

2024
650

2025
650

650

650

650

650

650

650

650

650

Opnormering i forhold til Miljøvurderingsloven

650

650

650

650

Flere kommunale el‐biler

1.093

1.093

893

1.093

Miljø‐ og Naturudvalget i alt

3.693

3.693

3.493

3.693

Acadre sagsnr. 20-23152

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Miljø‐ og Naturudvalget
Navn på tema: Opnormering i forhold til Naturområdet
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

650

650

650

650

650

650

650

650

Resume:
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at Naturområdet opnormeres
med én medarbejder. Den nye medarbejder skal medvirke til at håndtere det stigende
antal komplekse sager på myndighedsområdet, herunder miljøvurderinger samt håndtere
klagesager, aktindsigtssager og dialogmøder inden for afdelingens naturområdet i øvrigt.
Sagsfremstilling:
Fagområdet natur dækker et bredt spænd af lovområder. Området får generelt flere
sager og kompleksiteten i sagerne er stigende. Herudover er der flere klagesager,
aktindsigter og behov for dialogmøder. For at kunne servicere kommunens borgere og
leve op til de lovgivningsmæssige forpligtigelser er der behov for at styrke
personaleressourcen.
Lovgivning, på naturområdet, hvor kommunerne har ansvar for administration omfatter:
 Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper §3 og fredninger).
 Habitatbekendtgørelsen (særlige hensyn i Natura 2000-områder og til bilag IVarter (særligt beskyttede dyr og planter)).
 Miljøvurderingsloven (både screeninger og egentlige miljøvurderinger af planer og
projekter).
 Museumsloven (sten- og jorddiger).
 Planloven.
 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder (permanent genopdyrkningsret).
Naturbeskyttelsesloven afføder den største sagsmængde indenfor fagområdet natur med
tyngden på lovens § 3, der omhandler beskyttelse af bestemte naturtyper. Kommunen
har her en sagspukkel af håndhævelsessager. Kommunen er tilsynsmyndighed på
fredninger (fredede arealer, ikke bygninger), og fører tilsyn med at fredningernes formål,
om vilkår overholdes og sikrer plejen af naturarealerne.
I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal kommunerne, i en lang række sager og
projekter, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke bilag IV-arter eller et Natura 2000-område væsentligt.
Med den nye miljøvurderingslov er der sket et skifte sådan, at langt flere projekter vil
blive omfattet af en miljøvurdering. Hertil kommer at Miljø- og Fødevareklagenævnet har
skærpet kravet til vurderingerne for bilag IV.
Påvirkning på andre områder:
Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og Miljø, vil sagsbehandlingstiden blive
forlænget på byggesager og øvrige anlægsprojekter samt kommunens egne projekter
som fx vej, klimatilpasning m.m. Desuden vil naturpleje og naturprojekter blive tildelt et
absolut minimum af ressourcer.
Økonomi:
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen.
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Navn på tema: Opnormering i forhold til vandløbsloven og lov om vandplanlægning.
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

2023
650

2024
650

2025
650

650

I alt
650
650
650
650
Resume:
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med
én medarbejder, der indenfor specifikke fagområder skal håndtere opgaver indenfor
vandløbsloven og lov om vandplanlægning (vandplanprojekter).

Sagsfremstilling:
På vandløbsområdet arbejdes med tre hovedopgaver: Drift, det vil sige primært
vandløbsvedligeholdelse/tilsyn, myndighedsarbejde indenfor vandløbsloven samt med
vandløbsrestaurerings- og vådområdeprojekter jf. de statslige vandområdeplaner.
Vandløbsvedligeholdelsen, der varetages i samarbejde med en ekstern entreprenør, er i
overensstemmelse med de vedtagende vandløbsregulativer.
Området, der har 2,8 årsværk til rådighed, har igennem flere år været nedprioriteret, jf.
afdelingens virksomhedsplan. Det gælder også i virksomhedsplanen for 2021.
Det er primært myndighedsopgaver og vandområdeplaner, som bliver nedprioriteret. Der
ligger konstant mellem 50 og 80 sager indenfor myndighedsområdet, som venter på at
blive behandles eller som er under behandling. Ofte opleves lange sagsbehandlingstider.
KL og staten har indgået en aftale om, at kommunerne skal gennemføre
restaureringsopgaver i vandløb og vådområdeprojekter jf. de statslige
vandområdeplaner. Vandplanerne gælder for 6 år ad gangen, og vi er i den såkaldte 2.
planperiode, der slutter med udgangen af 2021. Administrationen er langt fra at have
gennemført alle de indsatser, som ligger i de to vandplaner, og det forventes heller ikke,
at det kan nås indenfor tidsfristen. Det er især projekter ved de store
mølleopstemninger, som er komplekse og som tager lang tid. Blandt andet fordi, der
bruges mange ressourcer på dialog og borgerinddragelse.
Det forventes, at staten offentliggør 3. vandområdeplan med udgangen af 2021. Det er
sidste vandplan, og det er her, staten har planlagt den sidste indsats for at sikre
målopfyldelse. Det er administrationens vurdering, at der i den kommende plan kommer
væsentlig flere vandløbsrestaureringsprojekter, som skal gennemføres end ved de to
forrige.
Endelige arbejder administrationen med de øvrige fynske kommuner om Havørred Fynprojektet, som er et erhvervsfremmeprojekt med fokus på vandløbsrestaurering og
lystfiskerturisme. I den forbindelse har Svendborg Kommune kun i meget begrænset
omfang budt ind med projekter, da der ikke er ressourcer til at løfte delprojekterne i
Svendborg.
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Påvirkning på andre områder:
Medarbejderne på vandløbsområdet bidrager til løsning af opgaver og projekter på tværs
i organisationen. Der er derfor risiko for, at området kan forsinke arbejdsprocesserne
med relativt lange responstider for de øvrige afdelinger i organisationen. Herunder især
havneudviklingsprojekter og klimatilpasningsprojekter.
Økonomi:
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
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Navn på tema: Opnormering i forhold til adgang i naturen i naturbeskyttelsesloven
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

650

650

650

650

650

650

650

650

Resume:
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med
én medarbejder i Natur og Miljø, der indenfor specifikke fagområder i
naturbeskyttelsesloven skal håndtere sager om hindring af offentlighedens adgang i
naturen.
Sagsfremstilling:
Adgang i naturen
Regler for offentlighedens adgang i naturen fremgår af naturbeskyttelseslovens kapitel 4,
§ 22-26. Her beskrives den ret, som vi alle har til at færdes i naturen, og hvor ejeren –
såvel den private som den offentlige – kan give lov til andet og mere end reglerne
tillader.
Færdsel og ophold i naturen sker på eget ansvar – det være sig på veje og stier i det
åbne land, på private eller offentlige udyrkede arealer, på strande eller i private og
offentlige skove.
Reglerne gælder i det, man kalder for det åbne land, dvs. reglerne gælder ikke i byer og
tæt bymæssig bebyggelse. Publikum skal rette sig efter skiltning og anvisninger, der
gives af ejeren.
Er man uenig om retten til færdsel, kan man henvende sig til tilsynsmyndigheden –
kommunalbestyrelsen, som behandler henvendelser om adgang til privatejede arealer.
Svendborg Kommune modtager hvert år mange henvendelser om adgang i naturen.
Specielt efter corona, hvor mange flere bevæger sig ud i naturen og får øje på diverse
hindringer som forbudsskilte, kæder over veje/stier eller udlægning af afspærringer.
Gennemgang af kysten
Der har tidligere (2018) været politisk ønske om, at tilsynsmyndigheden gennemgik
Svendborg Kommunes 175 km lange kyststrækning for hindring af offentlighedens
adgang.
For at løse dette opsøgende tilsyn, vurderedes et ressourcebehov på ca. 2 årsværk i 2 år,
da tilsynet langs kysten ville medføre flere typer af håndhævelsessager eksempelvis
ulovlige broer, ulovlige hegn, terrasser, bebyggelser mv.
Siden da er kommunen i 2018 også blevet myndighed på kystbeskyttelse, hvor
gennemgang af kysten også vil medføre sager om ulovligt etableret kystbeskyttelse.
Både sager om offentlighedens adgang i naturen og sager om ulovligt etableret
kystanlæg og broer er ofte ret komplicerede og ressourcetunge.
Opnormering
En opnormering med én medarbejder til behandling af sager om offentlighedens adgang
vil nedbringe sagsmængden og der vil, når der er ekstra tid, kunne påbegyndes en
etapevis gennemgang af kysten.
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Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og Miljø, vil sager om adgang i naturen
ikke kunne blive behandlet løbende ligesom igangsættelse af en etapevis gennemgang af
kommunes kyststrækning ikke vil kunne gennemføres.

Økonomi:
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen.
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Navn på tema: Opnormering i forhold til Miljøvurderingsloven
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

2023
650

2024
650

2025
650

650

I alt
650
650
650
650
Resume:
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med
én medarbejder, der indenfor specifikke fagområder skal håndtere screening for
miljøvurdering af projekter og sektorplaner.

Sagsfremstilling:
En lang række forskellige projekter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket
betyder, at der skal screenes for miljøvurdering. Det er f.eks. anlægsarbejde i byzone,
som kan tilknyttes infrastruktur, der kan her være tale om idrætsanlæg,
parkeringspladser, butiksanlæg mv. Andre projekter, der også er omfattet, kan være stiog vejprojekter, etablering af solcelleanlæg mv. Endelig er en lang række af sektorplaner
også omfattet af kravet om mindst en screening for miljøvurdering – det er her tale om
f.eks. spildevandsplan, affaldsplan, vandløbsregulativer mv.
Hvis ikke screeningen for miljøvurdering eller selve miljøvurderingen gennemføres vil der
være tale om en retlig mangel, som kan medføre, at projekterne ikke etableres på et
lovligt grundlag – hvilket vil medføre en hjemvisning i en klagesag. Det er derfor en
væsentlig del af at sikre helhed i opgaveløsningen, at det til hver en tid sikres, at
miljøvurderingslovens regler efterleves.
Fokus på opgaven omkring screening for miljøvurdering og miljøvurderinger er øget
siden, at den nye miljøvurderingslov trådte i kraft i 2017. En opnormering med én
medarbejder til at varetage screening for miljøvurdering af projekter indenfor specifikke
fagområder samt sektorplaner vil samle hele opgaven omkring miljøvurdering i Natur og
Miljø, og sikre den nødvendige faglige kompetence.
Påvirkning på andre områder:
Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og miljø, vil en lang række screeninger
skulle gennemføres indenfor fagområderne Trafik og Infrastruktur samt Byg, og den
faglige kompetence skal efterfølgende sikres her. Områder, der refererer til Teknik- og
Erhvervsudvalget.
Økonomi:
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen.
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Navn på tema: Flere kommunale el-biler
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
1.093

2023
1.093

1.093

1.093

2024
893

2025
1.093

893

1.093

Resume:
En kortlægning af Svendborg Kommunes bilflåde viser, at den ældste og mest forurenende
del af flåden udgøres af 39 gamle køretøjer som tilhører euronorm 3-5. Som led i første
del af en udfasningsplan for fossile køretøjer, anbefales 34 af de ældste køretøjer udskiftet
til nye el-køretøjer, der vil reducere flådens CO2-udledning med 22 %. Udfasning af 34
fossile køretøjer medfører behov for yderligere investering i nye el-biler.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har en målsætning om at være 100 % omstillet til vedvarende energi
(VE) som virksomhed i 2030. Som led i udmøntning af CO2-reduktionsplanen 2021-2030
er omstilling fra fossile biler til el-biler i den kommunale virksomhed en væsentlig del af
CO2-reduktionsindsatsen. Pr. 1. april 2021 er der ansat en flådestyringskoordinator som
fremadrettet vil varetage den overordnede styring og koordinering af kommunens bilflåde.
En kortlægning af Svendborg Kommunes bilflåde på 229 køretøjer viser at de 39 ældste
køretøjer tilhører euronorm 3-5 (EU-klassificering i forhold til udledning af partikelforurening,
NOx). Denne gruppe køretøjer er stærkt forældede og forurenende i forhold til nyeste CO2udledningsnorm (Euronorm 6a-d), og det er for ca. 34 af køretøjerne muligt i dag at finde
fornuftige el-alternativer på markedet hvor CO2-neutralitet opnås. Der er både tale om
både personbiler, varevogne og minibusser på tværs af alle direktørområder.
Som led i en indledende udfasningsplan for fossile biler anbefales specifikt 34 køretøjer
derfor udfaset hurtigst muligt og senest med udgangen af 2022, da det vil kunne reducere
flådens CO2-udledning med ca. 148 ton årligt. Samtidig vil næsten alle gamle køretøjer
være udfaset og flåden vil bestå af enkelte køretøjer i euronorm 5 og ellers alene af
køretøjer i eurnorm 6a-d eller på el.
En udfasning af denne gruppe af ældste køretøjer medfører et markant behov for leasing
af nye el-biler, der vil medføre behov for en øget investering i afsat budget til finansiel
leasing til dækning af merudgiften ved investering i nye el-køretøjer. Merudgiften anslås
til ca. 1,093 mio. kr. årligt, for investeringerne foretaget i 2021 og 2022.
Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en mere langsigtet og bæredygtig udfasningsplan
for fossile køretøjer, der tilstræber fuld udfasning i senest 2030. Der må derfor forventes
behov for et revideret syn på finansieringen af yderligere el-biler i den resterende udfasning
i forbindelse med budgetprocessen for 2023.
Temaet
er
en
del
af
Klimahandlingsplanen
og
DK2020-arbejdet
med
klimareduktionsindsatsen indenfor scope 1 under Miljø- og Naturudvalget, som vedrører
direkte CO2-udledninger fra den kommunale virksomhed.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Der blev i CO2-reduktionsplanen 2021-2030 afsat midler til finansiel leasing af el-biler som
baserer sig på udskiftning af eksisterende leasingbiler.
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Udfasning af 34 af de mest forældede køretøjer vil i perioden 2021-2022 medføre en
gennemsnitlig omkostningsforøgelse på 67 øre pr. kørt km.
Investeringerne i 2021 og 2022 vil i forhold til det budget der blev afsat i CO2reduktionsplanen 2021-2030, medfører et årligt merforbrug på ca. 1,093 mio. årligt. De
primære årsager til det større behov for leasingfinansiering skyldes dels, at der er tale om
udskiftning af lidt større køretøjer som bl.a. varevogne, og dels at der er tale om en del af
flåden som grundet sin høje alder er fri af leasingomkostninger.
I finansiering af den samlede merudgift til yderligere el-biler er der medregnet besparelser
til markant reducerede udgifter til grøn ejerafgift, service, vedligehold samt brændstof som
følge af udfasning af de ældste fossile køretøjer.
Tabel 1 – Oversigt over økonomi og investeringsbehov ved udfasning

- = Mindreudgift/merindtægt og + = Merudgift/mindreindtægt
CO2-Konsekvensvurdering:
En udfasning af 34 fossile køretøjer i 2021-2022 og indkøb af el-køretøjer vil medføre en
samlet CO2-reduktion på ca. 148 ton årligt (22 %) ud af flådens aktuelt samlede udledning
på ca. 700 tons. CO2-reduktionen vil kunne opgøres som en besparelse indenfor Svendborg
Kommunes kommunale virksomhed på transportområdet.
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Oversigt over driftstemaer

1.000 kr.
Landdistrikskoordinator
Udviklingskonsulent/sagsbehandler

2022
650
650

2023
650
650

2024
650
650

2025
650
650

Iværksætteri som styrkeposition (Basismodel)
Iværksætteri som styrkeposition (Udvidet
model)
Driftsbudget til A P Møllers Vej 37
Driftsbudget til Graaesvej 27

1.000

1.000

1.000

1.000

1.675
0
0

1.750
1.182
1.487

1.750
2.824
3.557

1.750
2.824
3.557

Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner
Øgning af biodiversiteten, herunder i
vejrabatterne
Ø‐hop i det Sydfynsme Øhav
Geopark‐ skiltning og synliggørelse

2.190

2.350

2.350

2.350

300
260
565

300
260
25

300
260
15

300
0
15

2 byggesagbehandlere ‐ fortsættelse fra 2021
Forøget rengøring på borgernære områder på
baggrund af Covid‐19 erfaringer
Markedsføring af bosætning
Markedsføring af Turisme
Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd
Bekæmpelse af invasive planter
Teknik‐ og Erhvervsudvalget i alt

900

900

900

900

2.900
500
750
625
200
13.165

2.900
500
750
625
200
15.529

2.900
500
750
625
200
19.231

2.900
500
750
625
200
18.971
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Navn på tema: Landdistriktskoordinator
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

650

650

2023

650

650

2024

650

2025

650

650

650

Resume:
De mange indsatser og initiativer som Lokaludvalget har initieret siden 2017, har
bidraget til at aktivere og engagere en række borgergrupper i Svendborg Kommunes
lokalområder, heraf også formelt organiserede lokalråd.
Indsatsen tager afsæt i og bygger videre på Bosætningsstrategien og Kommuneplan
2021 – 2033.
For at understøtte de etablerede lokalråd og den forsatte udvikling i lokalområderne er
der behov for at en landdistriktskoordinator, der kan varetage dels den strategiske
indsats omkring lokalområdernes udvikling, dels den løbende kontakt med de forskellige
lokalområder.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka
halvdelen af kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i
kommunens lokalbyer og landdistrikter. En ting der dog går igen i hele kommunen er de
mange virkelystne borger, der engagerer sig i udviklingen af deres lokalområder på
mange forskellige måde.
Lokalområderne har vidt forskellige særpræg og potentialer. Den enkelte by eller det
enkelte område kan og skal ikke tilbyde det hele og områderne er derfor gensidig
afhængige af hinanden. Derfor skal kommunens lokalområder udvikles i tæt samspil med
hinanden, så de er med til at understøtte og supplere hinanden.
I Kommuneplan 2021 – 2033 fastsætter Byrådet følgende mål for udviklingen af
lokalområderne:
Det er Byrådets mål, at:
•
•
•
•
•
•

lokalområderne styrkes og videreudvikles i et samarbejde mellem kommunen og
borgerne
understøtte lokale initiativer og engagement
styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen
inddrage lokalområderne i udviklingen
der sikres en helhedsplanlægning i/ - og på tværs af lokalområderne.
der arbejdes med kortlægning og analyse af alle lokalområder, med fokus
områdernes potentialer og udfordringer

Siden 2017 har Lokaludvalget, et politisk § 17.4 udvalg, arbejdet intensivt for
udviklingen af lokalområderne og bæredygtige landsbyer. Udvalget er et midlertidigt
opgaveudvalg, der nedlægges ved valgperiodens ophør.
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For fortsat at understøtte denne fremtidige udvikling i kommunens mange aktive
lokalområder, er der behov for at kunne opretholde eksisterende og iværksætte nye
indsatser. Den fremtidig indsats vil bygge på en kombination af borgernære indsatser
med fokus på lokal organisering og puljer, og mere strategiske indsatser omkring analyse
og kortlægning af lokalområderne, lokale udviklingsplaner, områdefornyelse mv.
Der er afsat midler til dele af den kommende indsats, men der mangler fortsat at blive
prioriteret midler, såfremt der skal iværksættes en samlet helhedsorienteret indsats for
lokalområdernes udvikling.
En landdistriktskoordinator er afgørende for at kunne initiere indsatser og ikke mindst
understøtte borgerne i deres engagement. Der er allerede igangsat en række initiativer,
som borgerbudgetter, potentialeplaner og organisering af lokalområder, som kræver en
fortsat understøttelse og videreudvikling.
Påvirkning på andre områder:
Budgettemaet bliver fremlagt Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget.
Økonomi:
Landdistriktskoordinatoren er en del af en række tiltag, som understøtter udviklingen af
lokalområderne.
Oversigten giver et billede af, hvordan indsatsen er sammensat.
Tema

Aktivitet

NY- Landdistriktskoordinator

Understøttelse og
udvikling af Lokalråd og
borgergrupper og den
strategiske udvikling af
lokalområderne

0.650
(løbende
drift)

NY - Analyse til brug for
masterplanlægning

Geografisk, demografisk,
bosætnings – og
civilsamfundsanalyse og
kortlægning - afledt af
KP21

0.500
(anlæg)

NY – Potentialeplaner

Udarbejdelse af
potentialeplaner for de
enkelte lokalområder

0.400
(løbende
anlæg)

NY –
Udviklingskonsulent/sagsbehandler

Sags- og
myndighedsbehandling i
forbindelse med tilskud til
lokalområder,
borgerbudgetter,
projektansøgninger til
anlægsprojekter

0.650
(løbende
drift)
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Driftstilskud til
lokalområder
Opstartsmidler til nye
lokalråd
Midler til kommunikation,
netværk for lokalområder,
lokale borgerinddragelse
processer, herunder
borgerbudgetter

1.100

Liv i mit lokalområde.
Konkrete indsatser,
borgerbudgetter og understøttelse

Konkrete indsatser: fx
borgerbudgetter,
potentialeplaner, pulje til
opfølgning af
potentialeplaner

2.000

Lokale anlægsprojekter
(Lokalsamfundspuljen)

Anlægsprojekter på
initiativ af lokale
borgergrupper

2.000

Landsbyfornyelse

Fysiske anlægsprojekter
på baggrund af strategisk
indsats

5.900 (inkl.
statslig
støtte)

Anlægspulje til
lokalområdeudvikling (tidligere
anlægspulje til Lokaludvalget)

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Udviklingskonsulent/sagsbehandler
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

650

650

2023

650

650

2024

650

2025

650

650

650

Resume:
Der er en afsat en række puljer, som skal understøtte udviklingen i lokalområderne. Hvis
disse puljer fastholdes, skal der afsættes ressourcer til en udviklingskonsulent og
sagsbehandler (0.650 mio. kr. i løbende drift), da det vil være en forudsætning for
puljernes konkrete udmøntning.
Sagsfremstilling:
For at understøtte denne fremtidige udvikling, er der behov for at kunne opretholde
eksisterende og iværksætte nye indsatser. Den fremtidig indsats vil bygge på en
kombination af borgernære indsatser med fokus på lokal organisering og puljer, og mere
strategiske indsatser omkring analyse og kortlægning af lokalområderne lokale
udviklingsplaner, områdefornyelse mv.
I Kommuneplan 2021 – 2033 fastsætter Byrådet følgende mål for udviklingen af
lokalområderne:
Det er Byrådets mål, bl.a. at lokalområderne styrkes og videreudvikles i et samarbejde
mellem kommunen og borgerne. Byrådet ønsker at understøtte lokale initiativer og
engagement, styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen og inddrage
lokalområderne i udviklingen.
Udmøntningen af puljer til udviklingen af lokalområder kræver en række
minimumsopgaver, så som
•
•

•
•

Annoncering og kommunikation
Myndighedsopgaver (lokalplaner, byggesagsansøgninger, tilladelser til brug
af arealer mm.)
Puljeadministration (Behandling af ansøgninger)
Bogføring og opfølgning på økonomi

Udover disse minimumsopgaver, er der en række opgaver, som sikrer, at midlerne har
den ønskede og maksimale effekt.
• Koordinering med andre afdelinger
• Hjælp til udformning af ansøgninger
• Understøttelse af borgergrupper, der ønsker at gøre brug af puljen
• Opsøgende arbejde
• Understøttelse af fondsansøgninger
Ressourcerne til sags- og myndighedsbehandlinger sikrer, at puljen lever op til
formålsbeskrivelsen og de politisk fastsatte kriterier samt opnår de ønskede effekter,
herunder:
• øget kvalitet af projekterne og sammenhæng til andre projekter i
lokalområdet
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•

•
•
•

større sammenhæng til andre strategiske indsatser, f.eks.
bæredygtighed, bosætning, turisme, m.v.
størst mulig blivende værdi af den kommunale investering
bred forankring af projekterne i lokalområderne
udvikling af nye projekter sammen med borgerne

Påvirkning på andre områder:
Budgettemaet bliver fremlagt Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget.
Økonomi:
Udviklingskonsulenten/sagsbehandleren er en del af en række tiltag, som understøtter
udviklingen af lokalområderne.
Oversigten giver et billede af, hvordan indsatsen er sammensat.
Tema

Aktivitet

NY- Landdistriktskoordinator

Understøttelse og
udvikling af Lokalråd og
borgergrupper og den
strategiske udvikling af
lokalområderne

0.650
(løbende
drift)

NY - Analyse til brug for
masterplanlægning

Geografisk, demografisk,
bosætnings – og
civilsamfundsanalyse og
kortlægning - afledt af
KP21

0.500
(anlæg)

NY – Potentialeplaner

Udarbejdelse af
potentialeplaner for de
enkelte lokalområder

0.400
(løbende
anlæg)

NY –
Udviklingskonsulent/sagsbehandler

Sags- og
myndighedsbehandling i
forbindelse med tilskud til
lokalområder,
borgerbudgetter,
projektansøgninger til
anlægsprojekter

0.650
(løbende
drift)

Anlægspulje til
lokalområdeudvikling (tidligere
anlægspulje til Lokaludvalget)
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lokalområder
Opstartsmidler til nye
lokalråd
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processer, herunder

Beløb,
eksisterende
budget

1.100

Nyt
tema
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borgerbudgetter

Liv i mit lokalområde.
Konkrete indsatser,
borgerbudgetter og understøttelse

Konkrete indsatser: fx
borgerbudgetter,
potentialeplaner, pulje til
opfølgning af
potentialeplaner

2.000

Lokale anlægsprojekter
(Lokalsamfundspuljen)

Anlægsprojekter på
initiativ af lokale
borgergrupper

2.000

Landsbyfornyelse

Fysiske anlægsprojekter
på baggrund af strategisk
indsats

5.900 (inkl.
statslig
støtte)

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.

Acadre sagsnr. 20-23152

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Teknik- og Erhvervsudvalget
Iværksætteri som styrkeposition:

Forslag 1 (Basismodel)
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
Indtægt (Egenbetaling
I alt

2022
1.200

2023
1.200

2024
1.200

2025
1.200

-200
1.000

-200
1.000

-200
1.000

-200
1.000

2023
2.300

2024
2.300

2025
2.300

-550
1.750

-550
1.750

-550
1.750

Forslag 2 (Udvidet model)
1.000 kr.
2022
Drift
2.000
Anlæg
Finansiering
Indtægt (Egenbetaling
-325
I alt
1.675

Resume:
Tilbud til iværksættere om professionelle forløb der styrker deres forretningsudvikling, så
en større andel lykkes og vokser og det gode sydfynske iværksættermiljø bliver endnu
stærkere.
Sagsfremstilling:
Iværksætteri er en styrkeposition for Svendborg, der bliver lagt mærke til udenfor
kommunegrænsen fx af tilflyttere og ’tilbageflyttere’. Det gør den selvfølgelig, først og
fremmest på grund af de driftige borgere og det kultur- og erhvervsliv, kommunen er
begunstiget med – men også fordi kommunen har gjort en bevidst og ambitiøs indsats
for iværksætteriet de sidste ti år.
Hvis det omdømme ikke skal forfalde, skal det vedligeholdes.
Efter afslutningen af EU-projektet Medstrøm i december 2020 havde de sydfynske
iværksættere ikke længere adgang til de længerevarende iværksættertilbud, som har
haft en markant, dokumenteret effekt for virksomhedernes vækst og overlevelse. Derfor
blev der i forbindelse med forårets Corona-tiltag afsat 750.000 kr. for anden halvdel af
2021 til at opbygge et lokalt tilbud på baggrund af de gode erfaringer.
Det anbefales, at dette tilbud gøres permanent fra 2022. Enten i den nuværende
basismodel som fokuserer på virksomhedernes opstartsperiode, eller i en udvidet model
som også understøtter fortsat vækst og fokuserer på de virksomheder, som kan og vil
mere.
Herved kan der opnås:
• At en større andel af iværksættere i kommunen overlever. Medstrøms resultater peger
på, at deltagerne kan hjælpes til en overlevelse (over de fire første år) på 85%, mod
67% normalt. Det burde dermed være muligt at løfte den samlede overlevelse i
kommunen op over 70% (hvor de allerbedste kommuner i regionen ligger).
• At de virksomheder, som deltager i de længere forløb, bliver så godt rustede, at de i
gennemsnit vokser med samme fart som Gazelle-virksomheder (dvs. fordobler deres
omsætning mellem år to og år fem) – selvom de ikke nødvendigvis lever op til Gazelle
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kriterierne for størrelse fra starten (omsætning på 1 mio. kr.) og virksomhedsform (aps.
eller a/s).
• At iværksætteri i Svendborg derfor fremstår som en tiltrækkende og realistisk
mulighed. Både for indbyggere (enten fordi de har en drøm, en god idé, eller fordi de er
ledige) og for tilflyttere (med eller uden CVR-nummer).
Erhverv kan arbejde videre med én af følgende to muligheder:
A. BASISVERSION - med fokus på forretningsudvikling og praktisk opstartshjælp til nye
iværksættere – på tværs af brancher og iværksættertyper.
Forventet rækkevidde/behov: ca. 100 iværksættere.

B. UDVIDET VERSION - som også omfatter forretningsudvikling til dem, som er kommet
længere og vil mere.
Forventet rækkevidde/behov: Yderligere ca. 100 iværksættere/
virksomheder (dvs. i alt 200).
Det planlagte indhold og yderligere information om de to versioner er beskrevet i Bilag
4a. (Bilag 4a. - Indhold i iværksætterindsatser).
Påvirkning på andre områder:
Ingen relevante påvirkninger.
Økonomi:
Budgettet for basisversionen omfatter en ansat iværksætterkonsulent (forankret i
Erhvervsafdelingen på Fremtidsfabrikken), midler til eksterne undervisere og
forretningsudviklere på forløb osv., samt indtægter i form af en egenbetaling, der er
afpasset den begrænsede betalingsevne i nye virksomheder.
Budgettet for den udvidede version omfatter derudover en yderligere deltidsansættelse
eller fast aftale med en selvstændig konsulent, eksterne eksperter, samt en højere
egenbetaling der afspejler den stigende betalingsevne for de mere etablerede
iværksættere.
Iværksættere fra de andre (syd)fynske kommuner indbydes til at deltage med tredobbelt
egenbetaling, hvor merprisen efter aftale kan dækkes af deltagerens kommune. Dette er
ikke indregnet i budgettet ovenfor, da det endnu er uvist, hvor stor efterspørgslen vil
være til den højere pris og/eller hvor mange af de andre kommuner, der vil betale for
deres borgere.
CO2-Konsekvensvurdering:
Temaforslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for kommunens CO2udledning.
Eventuelle indirekte effekter i form af fx øget produktion (og potentielt øget udledning)
eller nye grønne løsninger (og potentielt mindsket udledning) kan der ikke sættes tal på.
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Navn på tema: Driftsbudget til A P Møllers Vej 37 fra og med 1. august 2023.
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

0

2023
1.182

2024
2.824

2025
2.824

0

1.182

2.824

2.824

Resume:
Svendborg Kommune overtager efter planen ejendommen A P Møllers Vej 37 pr. 1.
august 2023, når SIMAC flytter til deres nye bygning på Svendborg Havn.
Den fremtidige anvendelse af A P Møllers Vej 37 er endnu ikke besluttet, men
driftsudgifter til bygningen bør indarbejdes i overslagsårene til budgettet.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med SIMAC’s flytning til Svendborg Havn, overdrages driften af
ejendommen A P Møllers Vej 37 fra SIMAC til Svendborg Kommune. Det forventes, at
ejendommen overdrages til Svendborg Kommune pr. 1. august 2023.
Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af A P Møllers
Vej 37, men der forventes fuld drift pr. 1. august 2023.
Svendborg Kommune har hidtil ikke afholdt driftsudgifter på ejendommen.
Påvirkning på andre områder:
Bygningens fremtidige anvendelse kendes ikke. Ingen andre udvalg har hidtil været
involveret.
Økonomi:
A P Møllers Vej 37 udgør i alt 4.242 m2. Der kalkuleres med et årligt driftsbudget på 650
kr. pr. m2 som bruges i Ejendomsservice til at beregne driftsbudgetter.
M2 prisen dækker rengøring, el, vand, varme, renovation, serviceaftaler, ind-/udvendig
vedligeholdelse og teknisk service.
Derudover skal tillægges en årlig udgift på 67.000 kr. til forsikring og ejendomsskatter.
Det samlede årlige driftsbudget udgør derefter 2,824 mio. kr. Kældre, garager, cykelrum
mm. er ikke medtaget i opgørelsen af m2.
I 2023 vil driftsudgiften være 1,182 mio. kr. svarende til 5 måneders drift.
Der er ikke kalkuleret med eventuelle anlægsomkostninger ifm. den fremtidige
anvendelse af A P Møllers Vej 37.
CO2-Konsekvensvurdering:
I forbindelse med seneste revision af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik
besluttede Byrådet, at alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber på
linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger,
også skal vurdere væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen som
virksomhed og som geografisk område.
I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser (positive eller negative) for CO2udledningen, skal Miljø- og Naturudvalget orienteres efterfølgende, således at ændringer
kan indgå i den årlige CO2-reduktionsplan.
CO2-udledningen på geografisk niveau, som ved seneste opgørelse for 2018 udgjorde
344.000 tons CO2, forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overtagelse af A P
Møllers Vej 37. Der er både før og efter overtagelsen et varme- og elforbrug i
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ejendommen. SIMAC har oplyst, at varmeforbruget og elforbruget i 2020 var på
henholdsvis 609 MWh. og 309 MWh. Det svarer til ca. 140 tons CO2.

CO2-udledningen på virksomhedsniveau vil forøges, da ejendommen fremadrettet skal
indgå i opgørelsen. Svendborg Kommunes CO2-udledning som virksomhed var ved
seneste opgørelse i 2019 på 7.800 tons CO2. En merudledning på 140 tons CO2-årligt
svarer til en forøgelse på 1,8 %. Administrationen vurderer, at overtagelsen af A P
Møllers Vej 37 på nuværende tidspunkt medfører en væsentlig CO2-konsekvens på
virksomhedsniveau. Konsekvensen vil dog forventeligt reduceres i takt med at
elforsyningen og varmeforsyningen omstilles til vedvarende energi.

Acadre sagsnr. 20-23152

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Teknik- og Erhvervsudvalget

Navn på tema: Driftsbudget til Graaesvej 27 fra og med 1. august 2023.
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

0

2023
1.487

2024
3.557

2025
3.557

0

1.487

3.557

3.557

Resume:
Svendborg Kommune overtager efter planen ejendommen Graaesvej 27 pr. 1. august
2023, når SIMAC flytter til deres nye bygning på Svendborg Havn.
Den fremtidige anvendelse af Graaesvej 27 er endnu ikke besluttet, men driftsudgifter til
bygningen bør indarbejdes i overslagsårene til budgettet.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med SIMAC’s flytning til Svendborg Havn, overdrages driften af
ejendommen Graaesvej 27 fra SIMAC til Svendborg Kommune. Det forventes, at
ejendommen overdrages til Svendborg Kommune pr. 1. august 2023.
Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af Graaesvej
27, men der forventes fuld drift pr. 1. august 2023.
Svendborg Kommune har hidtil ikke afholdt driftsudgifter på ejendommen, selvom den
officielt allerede er ejet af Svendborg Kommune.
Påvirkning på andre områder:
Bygningens fremtidige anvendelse kendes ikke. Ingen andre udvalg har hidtil været
involveret.
Økonomi:
Graaesvej 27 udgør i alt 5.389 m2 i etageareal. Der kalkuleres med et årligt driftsbudget
på 650 kr. pr. m2 som bruges i Ejendomsservice til at beregne driftsbudgetter.
M2 prisen dækker rengøring, el, vand, varme, renovation, serviceaftaler, ind-/udvendig
vedligeholdelse og teknisk service.
Derudover skal tillægges en årlig udgift på 55.000 kr. til forsikring og ejendomsskatter.
Det samlede årlige driftsbudget udgør derefter 3,557 mio. kr. Kældre, garager, cykelrum
mm. er ikke medtaget i opgørelsen af m2.
I 2023 vil driftsudgiften være 1,487 mio. kr. svarende til 5 måneders drift.
Der er ikke kalkuleret med eventuelle anlægsomkostninger ifm. den fremtidige
anvendelse af Graaesvej 27.
Det skal bemærkes at brugen af ejendommen blev overtaget af staten 1. juli 1952 og de
frem til opsigelse af kontrakt 31.07.2022 har alt udvendig- og indvendigt vedligehold af
ejendommen.
CO2-Konsekvensvurdering:
I forbindelse med seneste revision af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik
besluttede Byrådet, at alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber på
linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger,
også skal vurdere væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen som
virksomhed og som geografisk område.
I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser (positive eller negative) for CO2udledningen, skal Miljø- og Naturudvalget orienteres efterfølgende, således at ændringer
kan indgå i den årlige CO2-reduktionsplan.
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CO2-udledningen på geografisk niveau, som ved seneste opgørelse for 2018 udgjorde
344.000 tons CO2, forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overtagelse af
Graaesvej 27. Der er både før og efter overtagelsen et varme- og elforbrug i
ejendommen. SIMAC har oplyst, at varmeforbruget og elforbruget i 2020 var på
henholdsvis 424 MWh og 182 MWh. Det svarer til ca. 92 tons CO2.

CO2-udledningen på virksomhedsniveau vil forøges, da ejendommen fremadrettet skal
indgå i opgørelsen. Svendborg Kommunes CO2-udledning som virksomhed var ved
seneste opgørelse i 2019 på 7.800 tons CO2. En merudledning på 92 tons CO2-årligt
svarer til en forøgelse på 1,2 %. Administrationen vurderer, at overtagelsen af Graaesvej
27 på nuværende tidspunkt medfører en væsentlig CO2-konsekvens på
virksomhedsniveau. Konsekvensen vil dog forventeligt reduceres i takt med at
elforsyningen og varmeforsyningen omstilles til vedvarende energi.
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Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner
1.000 kr.
Drift
Anskaffelse
Finansiering

2022
1.390
800

2023
2.350

2024
2.350

2025
2.350

2.190

2.350

2.350

2.350

I alt

Resume:
Øget service ved fjernelse af sne fra cykelbanerne under og efter snefald. Der er ca. 73
km cykelbaner.
Ved en normal vinter er omkostningen ca. 2,35 mio. kr.
Sagsfremstilling:
I dag udføres der snerydning på cykelbanerne, når snerydning er færdig på de veje som
cykelbanerne er en del af.
Sneen lægges, så en del af den ligger på det yderste af cykelbanen og en del på det
tilstødende fortovs- eller rabatareal.
Hvis sneen skal køres væk fra alle cykelbanerne i løbet af en arbejdsdag, forventes det,
at der skal tilknyttes 6 arbejdshold. Dette er begrundet i erfaringerne fra vinteren
2010/11.
Et arbejdshold forventes at skulle bestå af én traktor med sneslynge og fem lastbiler til
at køre sneen væk.
Dette medfører, at der skal investeres i yderligere fire sneslynger og laves aftaler, der
sikrer, at 30 lastbiler og op til seks traktorer står til rådighed i vinterperioden til denne
opgave.
I den forgangne vinter, ville det svare til snerydning på cykelstierne fem gange.
Bortkørsel af sne vil, i modsætning til at afvente at det smelter, øge udledningen af CO2,
da der skal benyttes mange lastbiler i forhold til at skrabe det ind til siden.
I en normal vinter vil sne, der ligger på dele af cykelbanerne, påvirke cyklisterne i få
dage.
Vinterbudgettet er i dag ca. 8,3 mio. kr. Budgettet vil derfor skulle forøges med godt 28
%.
I 2022 vil der i den del af vinteren, der er fra januar til april, ikke være indkøbt
sneslynger eller indgået aftaler med entreprenører.
Den indsats der vil kunne gøres på cykelbanerne, vil derfor være afhængig af, hvad der
er muligt at få af entreprenører i den enkelte situation.
Serviceniveauet må derfor forventes at blive væsentligt lavere i 2022, end hvad det vil
blive fremadrettet.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
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Økonomi:
Der skal investeres 800.000 kr. i fire ekstra sneslynger.
Tal

2022

Bemærkning

800.000

2023 og
efterfølgende år
0

Indkøb af
sneslynger
Omkostning opstart
og klargøring noget
til vinteren jan. –
april 2022.

300.000

0

Rådighedsbeløb

750.000

1.500.000

Udgifter til fjernelse
af sne i en normal
vinter

340.000

850.000

Januar til april 2022,
her er der endnu
ikke indkøbt
sneslynger eller
indgået aftaler med
entreprenører.
I 2022 er der regnet
med 50 % af
rådighedsbeløb for
en hel vinter.
Der regnes med, at
ca. 40 % af
udgifterne er fra
oktober til nytår,
derfor det mindre tal
for 2022.

Totalt

2.190.000

2.350.000
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Øgning af biodiversiteten, herunder i vejrabatterne
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

300

300

2023

300

300

2024

300

2025

300

300

300

Resume:
Indenfor driftsrammen kan en del tiltag for biodiversiteten gøres, men
ekstraomkostninger ved ”et færdigt udseende” eller ”et gennemført projekt” kan ikke
finansieres over driftsbudgettet.
Sagsfremstilling:
Det er besluttet, at kommunen skal yde en ekstra indsats for biodiversiteten i driften.
Kommunen har f.eks. valgt at drifte 22 vejrabatter på anden vis end hidtil, da der her er
fundet særlige urter.
Miljø- og Naturudvalget vedtog den 1. december 2020 et katalog med
biodiversitetsindsatser. En del af indsatserne i kataloget omhandler ændringer i
gældende driftspraksis. En konsekvent gennemførelse af ændringerne skaber behov for
de her ansøgte midler.
Kommunen er desuden tilmeldt konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, under
navnet VildeSvend, som handler om at styrke biodiversiteten.
Fokuspunkter for biodiversiteten i driften:
1. Rabatter ved nyanlæg og renovering kan ofte ligge til naturlig indvandring af urter
eller sås til med blomsterfrø. Der ønskes midler til:
a. At skabe sammenhænge med naboarealer. Hvis arealet f.eks. er en del af et
større areal, burde hele arealet omlægges (Dette er gjort forsøgsvist ved
Niels Hansens Vej).
b. At jordbehandle ekstraordinært.
2. Artsrig Vejkant (de 22 valgte strækninger). Der er midler til at drifte efter en fast
standard. Der ønskes midler til:
a. At forhindre tilgroning ved rydning.
b. At inddrage nye vejrabatter, som enten er blevet overset i første omgang
eller er blevet relevante siden (f.eks. ved anlæg).
3. Træerne i kommunen får lov at blive gamle. Der ønskes midler til:
a. Erstatning af træer, som må fældes på grund af sygdom eller ælde.
b. Nyplantning af træer ved vej og i grønne områder.
4. Græsset får ofte lov at blive højt på arealer i parker og grønne områder, som ikke
bruges intensivt. Der ønskes midler til at fremme biodiversiteten med:
a. Anlæg af enge og striber med blomster.
b. Anlæg af bede
c. Plantning af blomsterløg
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Påvirkning på andre områder:
Projektet forventes at have en CO2-reducerende effekt, da mange af ovennævnte tiltag
vil bidrage til CO2-optag eller mindske CO2-udledningen i driften.
Økonomi:
Post
1. Rabatter
ved nyanlæg
og renovering

2. Artsrig
vejkant
3. Træer

4. Arealer i
parker mv.

Kr.

30.000

55.000
165.000

50.000

Acadre sagsnr. 20-23152

Effekt
Mulighed for at skabe sammenhæng
ved anlæg af areal/rabat med
blomster på ca. 500 m2 ved
retablering og nyanlæg.
Mulighed for at rydde og fjerne
opvækst på ca. 5.000 m2 (svarende
til rydningen på Ring Nord i foråret
2021, hvor kun halvdelen af den
udfordrende opvækst blev fjernet).
Mulighed for at plante 50 træer årligt.
Mulighed for at etablere eng med
blomster på ca. 800 m2,
etablere/renovere ca. 100 m2 bed
eller udlægge blomsterløg på ca. 150
m2.
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Ø-hop i det Sydfynske Øhav:
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

260

260

2023

260

260

2024

260

2025

260

Resume:
”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er en drivkraft for vækst og udvikling i den Sydfynske
turisme, med fokus på at forbedre adgangen til øhavet og småøerne, samt være
frontløber for en ny og mere miljøvenlig og fleksibel færgeinfrastruktur.
Sagsfremstilling:
”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er blevet til i et samarbejde mellem Færgesekretariatet,
Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner.
Konceptet fungerer således: På www.Ø-hop.dk kan man læse om øerne,
overnatningsmuligheder, spisesteder, seværdigheder og om færgerne, der sejler til
øerne.
Man køber en ø-hopbillet til 295 kr. for en voksen, 150 kr. for et barn og 75 kr. for en
cykel. Billetten kan bruges på alle fem færger og gælder i op til syv dage eller indtil man
stiger af i en af købstæderne: Rudkøbing, Faaborg eller Svendborg. Færger, der deltager
i konceptet er: Faaborg III, Bjørnøfærgen, Strynøfærgen, Højestenefærgen, Hjortøboen
og skibet Sea Hawk, som fungerer som øhavets metro og forbinder øerne på tværs af
kommunegrænser. Således at det er muligt at besøge alle 7 øer uden at skulle ind på
”fastlandet” igen.
Ø-hop er både en attraktion og en branding af det Sydfynske øhav og af Sydfyn. At
forbinde kommunerne over havet har været et løft af området og har skabt
opmærksomhed på såvel nationalt og internationalt plan. Vi har igennem de seneste fire
år oplevet en stor interesse og et stigende antal passagerer på alle færgerne i det
Sydfynske øhav. Konceptet er undervejs blevet hjulpet godt på vej af projekt Det
nationale Ø-pas, nedsatte takster via landevejsprincippet og ordningen med ”gratis
færger” og ferie i Danmark i sommeren 2020, som følge af Co.
Vi kan se at turisterhvervet på langt de fleste øer har draget nytte af de mange gæster,
som endda har måtte rekruttere arbejdskraft fra ”fastlandet”.
Projektet har sat øget fokus på øerne, øget væksten for turistvirksomhederne på øerne
og har haft stor betydning for såvel dagsturismen som for overnatningsstederne på
Sydfyn.
”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er desuden med til at give erfaringer til arbejdet omkring
den fremtidige færgeinfrastruktur. Hurtigere fleksible fartøjer vil kunne skabe hyppigere
og fleksible overfarter uden bil og med færre antal passagerer samt anløb af øer og
havne efter behov.
Økonomi:
Projektet har for Svendborg Kommunes vedkommende hidtil været finansieret af
Svendborg Havn, Færge- og Sundfart og for de øvrige kommuner med 1-årige
bevillinger.
For at skabe stabilitet og sikkerhed omkring projektet og turistudviklingen på øerne,
samt give de samarbejdende kommuners havne og færgeselskaber mulighed for at
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arbejde og planlægge langsigtet, forslås det, at der over en tre-årig periode afsættes et
særskilt budget til dækning af kommunens andel af Ø-Hop.
De øvrige deltagende kommuner har besluttet at finansiere projektet via kommunens
budget. Der er ligeledes i år udarbejdet en samarbejdsaftale for projektet med henblik på
at formalisere samarbejdet og sikre at de økonomiske udfordringer løses i fællesskab.
• Faaborg-Midtfyn kommune deltager med kr. 250.000
• Langeland kommune deltager med kr. 125.000
• Svendborg kommune deltager med kr. 250.000

Projektet finansieres af de tre kommuner samt Færgesekretariatet:
1/5 Langeland kommune
2/5 Faaborg-Midtfyn kommune
2/5 Svendborg kommune
Hertil er tilført et tilskud fra Færgesekretariatet (50.000 kr.)
Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har finansieret Svendborg kommunes andel i alle
foregående år men foreslår hermed at der afsættes særskilt budget til Svendborg
Kommunes andel af Ø-Hop.
CO2-Konsekvensvurdering:
Skibet Sea Hawk er en hurtiggående gul katamaran, som drives frem af en dieselmotor.
Vi har igennem flere omgange arbejdet på at finde et mere miljøvenligt fartøj til at
besejle ruten. Det er pt. ikke muligt at finde et andet og mere miljøvenligt fartøj med de
rette dimensioner, som kan løse opgaven indenfor de økonomiske rammer.
Vi har derfor fundet andre løsninger for at mindske CO2-udslippet i forbindelse med
sejladsen. Ruten er forkortet i forhold til tidligere år, så der spares nogle sømil.
Farten nedsættes, hvor dette giver en miljøvenlig gevinst, under hensyntagen til vind- og
strømforhold. Skibet har fået installeret trimflaps, selvstyrer og flowmeter, som kan
udregne brændstofforbruget pr. sejlet mil, derved opnås den optimale fart og mindste
forbrug. De nye tiltag forventes at give en brændstofbesparelse på mellem 10 og 20 %.
Dette forventes at udløse et CO2-udledning i 2021 på 85 tons.
CO2udledning
2019
96 tons

2020
100 tons

2021
85 tons

I 2019 udgjorde den samlede færgedrift 13 % af Svendborg Kommunes CO2-udledning
på virksomhedsniveau. CO2-udledningen fra Sea Hawk alene udgjorde 1 % af
kommunens CO2-udledning. På den baggrund vurderer administrationen, at Sea Hawk,
med de foreslåede løsninger til optimering af dieselforbruget, ikke vil medføre en
væsentlig konsekvens for kommunens CO2-udledning.
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Navn på tema: Geopark - Skiltning og synliggørelse
1.000 kr.
Drift
Anskaffelse
Finansiering
I alt

2022

0
565
565

2023

10
15

2024

25

15
0

2025

15

15
0
15

Resume:
Forslaget indebærer, at Geopark Det Sydfynske Øhav gøres synlig. Dette opnås ved
skiltning samt formidling.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er besluttet, at
Geoparken skal søge om optagelse på UNESCOs liste over geoparker i 2022. Det er et
krav for at blive optaget, at Geoparken er synlig i landskabet. Geoparkens styregruppe
for faciliteter og infrastruktur har besluttet at synliggøre Geoparken ved skilte og
formidling efter denne model:
1. I Geoparken ligger Geosites, som er lokationer med geologisk enestående
kvaliteter. I Svendborg Kommune er der 10 Geosites. Det ønskes at formidle disse
ved skilte på arealerne.
2. Det ønskes at henvise til Geosites som attraktioner ved større veje.
3. Der er lavet en manual for skilte til brug i formidlingen af Geoparken. Denne giver
skiltene et ens udtryk. Det forventes, at eksisterende skilte på kommunalt ejede
arealer opdateres efter denne ved udskiftning efter behov.
4. Det ønskes, at Geoparkens logo sættes op i hele kommunen for at vise
Geoparkens omfang.
5. Der ønskes et skilt sat op ved motorvejen, ved ind- og udkørsel af Geoparken.
6. Der ønskes skilte på kommunens havne, som byder sejlende velkommen i
Geoparken.
Påvirkning på andre områder:
Punkt 1 i sagsfremstillingen er en opgave i afdelingen Natur.
Punkt 2-5 i sagsfremstillingen er opgaver i Trafik og Infrastruktur.
Punkt 6 i sagsfremstillingen er en opgave for Havnen.
Der arbejdes også med skilte og formidling i de øvrige kommuner i Geoparken (FaaborgMidtfyn, Ærø og Langeland). Hvis Svendborg Kommune vælger ikke at skilte, vil
Geoparken nok ikke blive optaget på UNESCOs liste.
Økonomi:
Udgifterne til skiltning og formidling af Geoparken i Svendborg Kommune anslås til
565.000 kr. i år 2022 og 25.000 kr. i år 2023. Herefter 15.000 kr. pr år til drift.
Udgifterne fordeler sig således efter punkterne i sagsfremstillingen:
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Punkt Opgaver
Geosites
1 Formidlingsskilte

Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter
i 2022
i 2023
i 2024
i 2025
Heraf løn
180000

0

0

Heraf 50.000
0 kr. til lønmidler.

2 Vejskilte

75000

0

0

Heraf 10% til
0 lønmidler

Formidlingsskilte
kommunale
3 arealer

20000

10000

10000

heraf 10% til
10000 lønmidler

Logo og
4 Piktogrammer

15000

15000

5000

75000

0

0

Heraf 10% til
0 lønmidler

200000
565000

0
25000

0
15000

Heraf 10% til
0 lønmidler
15000

5 Velkomstskilt Vej
Velkomstskilte
6 Havn
Udgifter i alt

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen.
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2 byggesagsbehandlere – forsættelse fra 2021
1.000 kr.
Drift

2022

2023

2024

2025

1.300

1.300

1.300

1.300

Finansiering

-400

-400

-400

-400

I alt

900

900

900

900

Anlæg

Resume:
Med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under de nationale
servicemål, skal der træffes beslutning om permanent at opnormere byggesags- og
trafikafdelingen med i alt 2 årsværk.
Sagsfremstilling:
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. august 2020 at opnormere byggesagsog trafikafdelingen med samlet to årsværk midlertidigt i 2021. Dette er i praksis
udmøntet med 1½ medarbejder til byggesagsafdelingen og ½ medarbejder til
trafikafdelingen.
Beslutningen blev truffet på baggrund af en vækst på 15 % i antallet af byggesager fra
2018 til 2019 og med Byrådets ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Dette var
suppleret af en prognose, der angav, at sagsmængden ville stige betydeligt i 2020.
På baggrund af beslutningen om opnormering er det lykkedes at reducere sagstiden
betydeligt, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nu er 25 dage. Sagstiden
er nu på et niveau, der er tydeligt under de nationale servicemål. Dette skyldes i meget
høj grad den midlertidige opnormering.
Det kan konstateres, at udviklingen i sagsantallet stadig er i kraftig vækst og således
betydeligt større end 2020, der ellers var et rekordår. I første kvartal af 2021 er
sagsmængden således på et niveau svarende til 35 % mere en 2020 og 73 % mere end
2019, se udviklingen i tabel 1.
Tabel 1. Udviklingen i antallet af byggeansøgninger og sagsbehandlingstider

År
Antal
byggeansøgninger

2017
1709

Gennemsnitlig
sagsbehandlingstid
i dage

2018

2019

2020

1655

1904

2439

84

43

39

2021
(årets første 5
måneder)
1383
(estimeret 3270 ved
årets afslutning)
25
(foreløbigt tal)

Der er tale om en markant stigning i antallet af byggesager. Det til trods er det lykkedes
at nedbringe sagsbehandlingstiden, se tabel 1. Det er imidlertid afgørende for den
fortsatte opgaveløsning, at den tildelte opnormering fortsætter. Det vil ikke være muligt
fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede uden yderligere tilførsel af ressourcer til
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henholdsvis byggesags- og trafikafdelingen – sidstnævnte afdeling, idet der her i
forbindelse med såvel bolig- som erhvervsbyggeri behandles afledte ansøgninger om
overkørselstilladelser.
Opnormeringen er stadig afgørende for opgaveløsningen, da der fortsat er betydelig
vækst i antallet af byggesager.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Med tilførsel af to årsværk til byggesags-/trafikafdelingen forventes det, at
sagsbehandlingstiden fortsat kan holdes under de nationale servicemål på området.
Udgifterne hertil vil være samlet 1.3 mio. kr. om året. Herudover forventes en
merindtægt via byggesagsgebyr på ca. 0,4 mio. kr. som kan indgå som medfinansiering.
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Navn på tema: Forøget rengøring på borgernære områder på baggrund af Covid-19
erfaringer.
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
2.900

2023
2.900

2024
2.900

2025
2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Resume:
Opgradering af rengøringsniveauet via kommunale rengøringspatruljer.
Patruljerne er ment som et serviceløft til de normale rengøringsstandarder i kommunen.
Der er tale om en fleksibel ordning, som både opererer med et fast serviceløft og som
samtidig kan indsættes, hvis der opstår særlige rengøringsbehov i organisationen.
Social- og ældreområdet er også indeholdt, men ordningen vil i disse områder
hovedsageligt varetages af eget personale og altså ikke via CETS. Andelen til social- og
ældreområdet er baseret på en forholdsmæssig andel ift. den samlede bygningsmængde.
Sagsfremstilling:
Coronakrisen har gjort det tydeligt, at en høj hygiejnestandard på de steder, hvor mange
mennesker samles, har stor betydning for reduktion af smitte- og sygdomsspredning.
Det gælder ikke mindst i den offentlige sektors mange institutioner som f.eks. skoler,
daginstitutioner og plejecentre
I denne forbindelse er vigtigheden af rengøringskvaliteten blevet et centralt element i
den daglige drift. Dette er også blevet underbygget i en rapport om bedre rengøring og
erfaring fra Covid-19, som 3F har udgivet i september 2020 (er vedhæftet).
CETS har i forbindelse med Covid-19 foretaget en ekstra daglig rengøring af alle
kontaktflader som f.eks. dørhåndtag, kontakter, gelændere mm. samt en ekstra
rengøring af toiletter. Denne ekstra rengøring/soignering foretages stadig på skoler og
daginstitutioner uanset om rengøringen varetages af kommunens egne
rengøringsassistenter eller af private rengøringsfirmaer på den udliciterede del af
rengøringen. Merudgiften hertil kører på den såkaldte Covid-19 konto, som forudsættes
godtgjort af staten så længe, at der er særlige Covid-19 regler, der foreskriver ekstra
rengøring. Når disse Covid-19 regler bliver ophævet, vil rengøringsniveauet blive
reduceret til niveauet før Covid-19 med mindre, at der afsættes ekstra midler til
området. Initiativet med en rengøringspatrulje vil være med til at afbøde virkningen, når
rengøringen sættes tilbage til det oprindelige udgangspunkt fra før Covid-19.
Generelt har der været positive tilbagemeldinger til CETS ifm. den generelt øgede
rengøring pga. Covid-19 i form af bedre indeklima og hygiejne. Den forbedrede rengøring
har – udover at bidrage til at holde smittespredning med Covid-19 nede – også haft
andre effekter såsom reduceret sygefravær.
Det bør besluttes, om det øgede rengøringsniveau skal opretholdes helt eller delvist, eller
om man skal køre tilbage til det oprindelige udgangspunkt/niveau fra før Covid-19.
Administrationen lægger op til en fleksibel model, hvor der etableres nogle
rengøringspatruljer, som opererer med et generelt løft af rengøringsniveauet med
primær fokus på kontaktflader og toiletter. Her vil der især rettes fokus på borgernære
områder som skoler, daginstitutioner, voksenområdet mm. De konkrete planer for den
forøgede rengøring vil blive etableret i samarbejde med CETS’ egen
rengøringskoordinator ud fra en faglig vurdering. Det forventes, at der kan foretages
ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter på alle institutioner såsom daginstitutioner
og skoler samt borgernære områder på ældre- og socialområdet ca. 2 gange om ugen,
og at dette vil ligge udover det normale rengøringsniveau.

Acadre sagsnr. 20-23152

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Teknik- og Erhvervsudvalget

Udover dette vil rengøringspatruljen have den fordel, at der kan reageres prompte, hvis
der opstår særlige udfordringer ift. rengøringen på tværs i organisationen. Det kan f.eks.
være ved lokale udbrud af covid-19, fnat, voldsomme klimahændelser osv. I disse
tilfælde vil ovennævnte ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter blive tilsidesat til
fordel for de konkrete hændelser.
Patruljen bygges op således, at en ekstra rengøringsassistent forankres i hvert distrikt,
og går på tværs med ekstra rengøring på tværs af bygningerne i distriktet. Herudover
indgår den pågældende person også i den tværgående patruljeordning på tværs i hele
organisationen. Der lægges op til stillinger på fuld tid baseret på anbefalinger fra 3F.
Stillingerne kan også besættes internt, så der evt. kan ske et løft i timetal jf. en
undersøgelse, som er gennemført fornyelig blandt rengøringsassistenterne i Svendborg
Kommune.
Fordelen ved modellen er, at der vil ske et generelt serviceløft af rengøringsstandarden
samt muligheden for at sætte ind i forhold til lokale udbrud.
I den omtalte rapport fra 3F fremgår det, at undersøgelser viser, at god rengøring har
stor indflydelse på trivslen blandt de brugere, som befinder sig på kommunale
institutioner. Desuden anføres det, at hyppig og grundig rengøring har stor betydning for
udviklingen inden for smitte- og sygdomsspredning.
Den ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter vil også være synlig rengøring som
foregår, mens institutionerne er åbne. Dette kan medføre indirekte effekter på
rengøringsstandarden, da det kan være med til at påvirke brugernes adfærd i positiv
retning.
Niveauet vil hermed blive over de anbefalede standarder fra 3F samt Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Påvirkning på andre områder:
Initiativet vil have en positiv indflydelse på andre områder, og det kan have en positiv
effekt på sygefravær, trivsel etc.
På social- og ældreområdet varetages den daglige rengøring fortrinsvis af eget personale
og er ikke en del af rengøringen i CETS’ regi. Social- og ældreområdet er dog alligevel
medtænkt, da serviceløftet gælder borgernære områder overalt i kommunalt regi. På
social- og ældreområdet vil der ske et serviceløft på rengøringen på arealer med
borgeradgang, som f.eks. aktivitetscentre, træningslokaler, visse fællesarealer mm.
Økonomi:
Ansættelse af 6 rengøringsassistenter
Afløsere/vikarer
Udstyr og rengøringsmidler
Leasing af elbiler
Strømforbrug, ejerafgift, service
Diverse omkostninger (bl.a. beklædning)
Opgradering på social- og ældreområdet

1.960
150
70
230
70
20
400
2.900

Alle beløb er afrundede og opgjort i 1.000 kr.
Initiativet kan sættes i gang uden anlægsinvesteringer.
Der lægges op til, at den forholdsmæssige andel på social- og ældreområdet udmøntes
decentralt i Social, Sundhed og Beskæftigelse efter nærmere aftale med CETS.
CO2-Konsekvensvurdering:
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Temaforslag drift

Der vurderes ikke at være væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen, da
der lægges op til leasing af elbiler.
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Markedsføring af bosætning:
1.000 kr.
Drift markedsføringsmidler
bosætning

2023

2022

2024

2025

500

500

500

500

500

500

500

500

Anlæg
Finansiering
I alt

Resume:
Forslag om at kommunen afsætter midler til fortsat at kunne understøtte væksten af
tilflyttere til Svendborg Kommune via markedsføringskampagner og tiltag. Det
indebærer, at Erhvervskontoret tilføres 500.000 kr. til kampagne og tiltag for tilflyttere.
Sagsfremstilling:
Hvis kommunens image skal vedligeholdes, og vi skal kunne tiltrække både kommende
borgere og turister, bør vi blive ved med at fortælle de gode historier og vise, hvad
Svendborg Kommune har at tilbyde fx inden for kultur, uddannelse, idræt, erhverv og
iværksætteri. Netop nu har vi en god tilflytning, og den skal vi holde fast i.
Det er vigtigt for hele kommunen at få turister til smukke Sydfyn – dels er det vigtigt for
mange af kommunens erhvervsdrivende, og så er det heller ikke utænkeligt, at en ferie i
Svendborg kan ende med et besøg hos en lokal ejendomsmægler og en tilflytning.
Det handler om en markedsføringsføringsstrategi for 2022-25, hvor vi synliggør
kommunens styrker over for kommende tilflyttere med fokus på emner som fx kultur,
uddannelse, idræt, erhverv og iværksætteri.
Påvirkning på andre områder:
Der koordineres med Plan & Udvikling og Fællessekretariatet i Teknik og Miljø.
Økonomi:
Bosætning i 1000 kr.
Kampagne og film fx
inden for kultur,
uddannelse, idræt,
erhverv og iværksætteri
Website, udvikling
Udvikling/udførelse af
markedsføringsplan- og
kommunikationsstrategi
Bosætning i alt

350

350

2023

350

2024

350

50
100

50
100

50
100

50
100

500

500

500

500

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Markedsføring af turisme:
1.000 kr.
Drift markedsføringsmidler
turisme

2022

2023

2024

2025

750

750

750

750

750

750

750

750

Anlæg
Finansiering
I alt

Resume:
Svendborg Turistforening har rettet henvendelse til Erhvervskontoret og stillet forslag
om, at kommunen afsætter midler til styrkelse af indsatsen for at fastholde og udbygge
turismeerhvervet i Svendborg Kommune. Svendborg Turistforening ønsker at øge
markedsføringsindsatsen samt styrke den lokale turismeservice og beder derfor om
750.000 kr., som foreningen vil udmønte gennem SvendborgEvent.
Sagsfremstilling:
Svendborg Turistforeningen vurderer, at en øget markedsføring er nødvendig for at
fastholde og udbygge turismen i de kommende år.
Fastholde momentum
Efter en forrygende sommer i 2020 forventes det, at 2021 også bliver præget af mange
indenlandske turister. De kommende sæsoner forventes der at blive mere kamp om
turisterne, hvorfor det er vigtigt at igangsætte en målrettet markedsføring i tæt
samarbejde med Destination Fyn.
Udbygge sæsonen
Det er et bredt forankret ønske at udvide sæsonen. Det indgår bl.a. som ét af
målsætningerne i Svendborg Kommunes Erhvervspolitik. En bæredygtig vækst i turismen
indbefatter også at væksten i turismen helst skal ske uden for hovedsæsonen.
Virkemidlerne er at målrette markedsføring mod de turister der rejser uden for
hovedsæsonen, hvor temaer som outdoor, vandring etc. skal fremhæves.
Turismeservice
Svendborg Turistforening vurderer, at der et behov for at styrke turismeservicen. Det
består i at sikre, at turistkontoret holder åbent når turisterne er her samt, at man har
midler til at producere handouts til turisterne (kort, vandreforslag, turbeskrivelser etc.).
Påvirkning på andre områder:
Ikke relevante påvirkninger.
Økonomi:
Turisme i 1000 kr.
Markedsføring
Turismeservice
I alt
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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500
250
750

2023
500
250
750

2024
500
250
750

2025
500
250
750
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Navn på tema: Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

625

2023

625

625

625

2024

625

2025

625

625

625

Resume:
Svendborg Erhvervsråd ønsker at udvide sine aktiviteter med henblik på at forbedre
erhvervslivets vilkår. Erhvervsrådet har derfor fremsendt ønske om Svendborg Kommune
udvider sin støtte til Svendborg Erhvervsråd.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune (Erhvervskontoret) udfører i dag sekretariatsfunktioner for
Svendborg Erhvervsråd (SER) og kommunen afholder desuden en årlig ”Nytårskur for
Erhvervslivet”.
SER ønsker at spille en mere aktiv rolle i realiseringen af det gode erhvervsklima i
Svendborg Kommune. Derfor er sammensætningen af medlemmer i SER blevet styrket
således at ikke kun erhvervsforeninger og organisationer er repræsenteret, men også
udpegede repræsentanter for kulturerhverv, de maritime erhverv, it-branchen,
rådgiverbranchen samt den finansielle branche.
SER har derefter gennemført en strategiproces, hvor følgende 3 strategiske
indsatsområder blev udpeget blandt de mange emner SER’s medlemmer er optaget af.
1. Oplevelsesøkonomi/løfte turisme og kultur
2. Iværksætteri
3. Maritimt kraftcenter
For at kunne realisere de øgede aktiviteter anmoder Erhvervsrådet om at Svendborg
Kommune øger sin nuværende støtte Erhvervsrådet
Af budget 2022 for Erhvervsrådet fremgår det, at den ekstra finansiering skal anvendes
til følgende:
Erhvervsanalyse

100.000 kr.

Måling af erhvervsklimaet, der skal danne baggrund
for kommende tiltag og aktiviteter.

Branche- og

100.000 kr.

Rettet mod erhvervslivet herunder nye iværksættere.

100.000 kr.

Strategimøde én gang om året og 3 fokusmøder pr.

temamøder
Processer

år.
Bosætningstiltag

150.000 kr.

Analyser, kampagner og kommunikation.

Sekretariatsbetjening

175.000 kr.

De nye tiltag i Erhvervsrådet med aktive indsatser på
tre fokusområder kræver en væsentligt øget
sekretariatsbetjening fra Erhvervskontoret
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I alt

625.000 kr.

Påvirkning på andre områder:
Forslaget vurderes ikke at have påvirkning på øvrige områder.
Økonomi:
Såfremt der skal ske øget finansiering af aktiviteterne i Svendborg Erhvervsråd, vil
driftsbudgettet for Erhvervskontoret skulle udvides med 625.000 kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Bekæmpelse af invasive planter
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

200

200

200

200

200

200

200

200

Resume:
Byrådet vedtog på mødet den 29. juni 2021, at oversende forslaget fra Enhedslisten om
at stoppe brugen af kemiske ukrudtsmidler til bekæmpelse af invasive planter, til
behandling i Miljø og Naturudvalget. Svendborg Kommune anvender i dag kemiske
ukrudtsmidler til bekæmpelse af invasive planter. Det skal besluttes, hvorvidt denne
praksis skal fortsætte eller ophøre.
Sagsfremstilling:
I 1996 vedtog Byrådet et forbud mod brugen af kemiske ukrudtsmidler i driften af
kommunens arealer. Undtaget fra forbuddet er bekæmpelse af de invasive planter,
kæmpebjørneklo samt japansk pileurt og kæmpepileurt.
Kemisk bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpepileurt har tidligere kun været anvendt
i et begrænset omfang, og en nu helt indstillet. Grunden til dette er, at forsøg har vist, at
kemisk bekæmpelse har begrænset effekt, medmindre der bruges meget store mængder
bekæmpelsesmiddel over mange år.
Japansk pileurt og kæmpepileurt bliver således ikke længere bekæmpet, hverken kemisk
eller mekanisk, i Svendborg Kommune. Eftersom Svendborg Kommune ikke har en
strategi for bekæmpelse af invasive planter, er kommunen ikke forpligtet til at bekæmpe
dem.
En mekanisk bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpepileurt er meget
omkostningstungt, og økonomisk står bekæmpelsen ikke mål med effekten.
Kæmpebjørneklo er derfor den eneste invasive plante, som stadigvæk bliver bekæmpet
kemisk.
På nuværende tidspunkt bekæmper Svendborg Kommune kæmpebjørneklo på ca. 65
lokaliteter. Det nuværende forbrug af bekæmpelsesmiddel (Roundup) udgør ca. 8 liter
årligt. Denne mængde svarer til forbruget ved én gang ukrudtsbekæmpelse på 2-3
hektar.
I 2021 forventes forbruget af bekæmpelsesmiddel at stige til ca.15 liter, da der er fundet
en ny stor forekomst af kæmpebjørneklo på et kommunalt areal i Kirkeby. Forbruget
forventes efter 2 år igen at falde til ca. 8 liter årligt.
Alternativet til den kemiske bekæmpelse er mekanisk opgravning. Mekanisk opgravning
er både dyrere samt en længere proces. Desuden er der tale om et problematisk
arbejdsmiljø, for personen der udfører opgaven.
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Økonomi:
De nuværende udgifter til bekæmpelse af kæmpebjørneklo er ca. 100.000 kr. Udgifterne
afholdes på driftsbudgetterne for veje og grønne områder.
Hvis den kemiske bekæmpelse af kæmpebjørneklo ophører, og overgår til mekanisk
bekæmpelse, vurderer administrationen, at udgiften vil stige til 300.000 kr. årligt,
svarende til en merudgift på 200.000 kr. årligt.
Den ekstra udgift kan ikke afholdes på driftsbudgettet for veje og grønne områder.
CO2-Konsekvensvurdering:
Sagen vurderes til ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.
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Udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

530

530

530

530

530

530

530

530

Resume:
Implementering af IPS-metoden som et redskab til unge med psykiske udfordringer og
en tilknytning til psykiatrien. I et samarbejde med regionen uddannes en kommunal IPSkonsulent, der skal være med til implementere og afprøve metoden overfor en gruppe af
unge.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har sammen med de andre kommuner i regionen indgået en
politisk samarbejdsaftale med Region Syddanmark, kaldet Sundhedsaftalen. I
sundhedsaftalen er der specifikt fokus på at samarbejde om at styrke indsatsen for
borgere med psykiske lidelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Intentionen i Sundhedsaftalen er:
Vi vil styrke sårbare borgeres mulighed for at opnå eller bevare tilknytning til
arbejdsmarkedet. Vi vil arbejde med evidensbaserede indsatser, så vi kan støtte
borgeren i at mestre eget liv og dermed vende tilbage i beskæftigelse efter længere tids
sygefravær.
Psykiatrien i Region Syddanmark har henvendt sig til Svendborg kommune og
Lokalpsykiatrien i Svendborg omkring et samarbejde om at arbejde efter den
internationale anerkendte IPS-metode. IPS- metoden: Individuelt Planlagt job med Støtte
- IPS, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der hjælper mennesker med de
sværeste sindslidelser, med at finde og fastholde et ordinært arbejde.
Der er ligeledes lavet et dansk studie, der viste, at borgere, der fik hjælp efter IPSmetoden oftere og hurtigere opnåede en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Psykiatrien er interesseret i at indgå et samarbejde med Svendborg kommune, i lighed
med det samarbejde de har med andre kommuner, som f.eks. Faaborg- Midtfyn. De
kontakter alle kommuner i regionen, men det er forventningen, at 15 kommuner vil
indgå i samarbejdet.
IPS-modellen bygger på 8 grundlæggende principper:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle der ønsker at arbejde kan deltage – ingen ekskluderes
Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
IPS-indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling.
Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.
Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen.
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6. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på
deltagernes ønsker om beskæftigelse.
7. Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset.
8. Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer.
Hvis Svendborg indgår i samarbejdet vil regionen bidrage med uddannelse og supervision
af IPS-konsulent(er), mens kommunen bidrager med medarbejderressourcer til at løfte
indsatsen. Der vil være et tæt samspil mellem psykiatriens personale og kommunens
IPS-konsulent.
Der er ligeledes mulighed for at skabe netværk med andre kommuner, der indgår i
projektet.
Jobcentrets ungeteam oplever at der er mange unge, der har psykiske udfordringer og
som ville have gavn af et tættere samarbejde mellem psykiatri og jobcenter. Det foreslås
derfor, at Ungeområdet udvælges til samarbejdsprojektet.
Det foreslås, at der sættes midler af til en IPS-konsulent, således at metoden kan
afprøves for et mindre antal unge med psykiske udfordringer som f.eks. skizofreni,
selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelse.
Påvirkning på andre områder:
Erfaringerne fra tidligere forskningsprojekt viser, at brug af IPS-metoden på langt sigt
kan medføre et mindre træk på de sociale indsatser, på jobcentrets øvrige tilbud samt på
brugen af sundhedssystemet.
Det er (dog) erfaringen, at denne målgruppe har brug for lange forløb, og selv om disse
forløb vil have en gavnlig effekt på langt sigt i forhold til at få borgere/unge i
beskæftigelse og at det måske også vil have en effekt i form af et mindre forbrug på
andre områder, som fx socialområdet – kan det være vanskeligt at sige konkret hvor og
hvornår effekten af et konkret ungeforløb slår igennem.
Økonomi:
Erfaringerne fra forskningen omkring IPS-projektet siger, at en forudsætning for at
indsatsen virker er, at IPS-konsulenten alene har et sagstal på 25 unge. IPS metoden
kræver at sagsantallet er lavt, da der skal være tid til tæt kontakt med den unge, med
psykiatrien samt mulighed for tæt kontakt med virksomheden mens den unge deltager i
praktik og når den unge fortsætter i en ansættelse. Kontakten ophører først når den
unge ikke længere har brug for det.
Med den nuværende normering på området vil dette ikke kunne imødekommes
medmindre der afsættes midler til én ekstra medarbejder.
De årlige drifts- og lønomkostninger til en IPS konsulent udgør 530.000 kr.
Regionen afholder alle udgifter til undervisning og supervision.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
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Oversigt over driftstemaer

1.000 kr.
Skole og Uddannelse:
Trainee studerende på læreruddannelsen
Haver til maver - 16 forløb/klasser
Haver til maver - 26 forløb/klasser
Generlet løft af folkeskolen - Overgang til
bloktilskud
Demografi - Skole og Uddannelse
Styrket indsats mod skolefravær
Forankring af "Projekt Fritidsjob" i UU Sydfyn fra
2022
Permanentgørelse af projekt "Fremskudt
funktion"
Tilbagerulning af budgetreduktion på
Centerafdelingen (Budget 2019)
Tilbagerulning af budgetreduktion på
Byhaveskolen inkl. SFO (Budget 2019)
Dagtilbudsområdet:
Bedre normering i dagplejen
Demografi - Dagtilbud
Bedre Normering i Børnehusene - forslag 1
Bedre Normering i Børnehusene - forslag 2
Familie, Børn og Unge:
Ansøgning fra Barnets Blå Hus
Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn
(Budget 2019)
Tilbagerulning af budgetreduktion på Svendborg
heldagsskole
I alt inkl forslag 1 på "Bedre normering i
Børnehusene" og "Haver til maver"

2022

2023

2024

2025

0
326
530

0
326
530

0
326
530

1.090
326
530

5.575
-2.876
626

8.180
-2.876
626

8.180
-2.876
626

8.180
-2.876
626

626

626

626

626

579

564

564

564

267

641

641

641

379

910

910

910

3.225
10.913
-760
2.731

3.225
10.913
-314
3.177

3.225
10.913
-965
2.525

3.225
10.913
578
4.068

470

470

470

470

660

660

660

660

548

548

548

548

20.558

24.499

23.848

26.481
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Navn på tema: Trainee studerende på læreruddannelsen
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

0

2024

0

2025
1.090

0

1.090

Resume:
18. august 2021 behandler Børne- og Ungeudvalget punkt vedrørende godkendelse af
prospekt for samarbejde mellem Svendborg Kommune og UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole, som grundlag for etablering af læreruddannelse i Svendborg
Kommune.
Såfremt prospektet godkendes og læreruddannelsen bliver oprettet i Svendborg, skal de
studerende som en del af læreruddannelsen indgå i et traineeforløb en dag ugentlig på 3.
og 4. årgang. Udgiften hertil finansieres af Svendborg Kommune.
Sagsfremstilling:
Den 25. juni 2021 blev der indgået en politisk rammeaftale om flere og bedre
uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Som en del af aftalen lægges der op til, at der
afsættes en pulje til særskilte investerings- og anlægstilskud til 16 nye professions- og
erhvervsrettede uddannelser fordelt i hele Danmark, herunder en ny læreruddannelse i
Svendborg under UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole.
Etableringen af en ny læreruddannelse i Svendborg forudsætter herefter, at UCL ansøger
Uddannelses- og Forskningsministeriet om at kunne oprette uddannelsestilbuddet. I
forbindelse med vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at de nye
uddannelser er lokalt forankrede, herunder at uddannelserne etableres i samarbejde med
lokale kræfter – f.eks. kommunerne.
UCL har oplyst, at UCL’s bestyrelse på et møde ultimo august forventes at tage stilling til,
hvorvidt man vil ansøge ministeriet om adgang til at oprette læreruddannelsen.
Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en ansøgning blandt andet vil bero på, hvilket
samarbejde der kan etableres med Svendborg Kommune.
18. august 2021 behandler Børne- og Ungeudvalget punkt vedrørende godkendelse af
prospekt for samarbejde mellem Svendborg Kommune og UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole. som grundlag for etablering af læreruddannelse i Svendborg
Kommune.
Påvirkning på andre områder:
Der er ingen påvirkning af andre områder
Økonomi:
Som en del af en læreruddannelse i Svendborg indgår de studerende i lønnet
traineeforløb på kommunens folkeskoler 1 dag ugentligt på 3. og 4. år af uddannelsen.
Jævnfør prospektet finansierer Svendborg Kommune udgifterne hertil. Derved kommer
de studerende ikke til at indgå i den ordinære fagfordeling og vil derfor være en ekstra
ressource på skolerne.
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Nedenstående foreløbige beregning er baseret på 35 studerende pr. årgang i 20%
stillinger i 40 uger pr. år på 3. og 4. årgang.
Skoleår
3. årgang
4. årgang
Samlet udgift pr. år ved fuld indfasning

Central
finansiering
100%
100%

Beløb ved fuld
indfasning
2.617.000
2.617.000
5.234.000

Er der flere eller færre end 35 studerende, vil udgiften ændres tilsvarende.
Ansættelsen ophører ved endt uddannelse, medmindre skolen selv ønsker at ansætte
den traineestuderende, gennem de almindelige ansættelsesprocedurer.
Opstartstidspunktet for læreruddannelsen er på nuværende tidspunkt ikke kendt. Ved
opstart f.eks. august 2023 vil den forventede udgift være på 1,090 mio. kr. i 2025, 3,707
mio. kr. i 2026 og 5,234 mio. kr. i 2027 og frem.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Køb af undervisningsforløb - Haver til Maver
Økonomi ved 16 forløb (16 klassers deltagelse)
1.000 kr.
2022
2023
Drift
326
326
Anlæg
Finansiering
I alt

326

326

Økonomi ved 26 forløb (26 klassers deltagelse)
1.000 kr.
2022
2023
Drift
530
530
Anlæg
Finansiering
I alt

530

2024

530

326

2025

326

2024

530

530

326

326

2025

530

530

Resume:
Forslag om tilførsel af ressourcer til køb af forløb hos Haver til Maver.
Folkeskolernes 4. klasser har i 2020 og 2021 deltaget i undervisningsforløb ved Haver til
Maver, som er en skolehaveordning i et Åben Skole-samarbejde.
Sagsfremstilling:
Haver til Maver er et nationalt skolehavekoncept, som startede op i Svendborg i 2020.
Konceptet indebærer, at en skoleklasse har ansvaret for eget havestykke, hvor de over
en sæson, sår, luger, høster og tilbereder egne grønsager, urter, frugter og bær under
åben himmel.
Forløbet er henvendt til elever, der i foråret er 4. klasser. Forløbet fortsætter i deres 1.
halvår som 5. klasser. Hver klasse skal ud i haven 8 gange fra april til oktober.
Skole og Uddannelse har siden etableringen været i tæt dialog med de tre initiativtagere,
som driver Haver til Maver, og første år blev 10 prøveforløb indkøbt og gennemført. I
2021 har Skole og Uddannelse valgt at forhøje antallet af udbudte forløb i 2021 fra 10 til
16. Skolerne betaler ikke selv for forløbene, der p.t. finansieres centralt som en del af
indsatserne i Mangfoldige Læringsmiljøer.
Elevernes arbejde i haven understøtter visionen om Mangfoldige Læringsmiljøer på flere
måder. Med naturen som klasselokale lærer eleverne via egne hænder om jorddyrkning,
bæredygtighed og naturkredsløb, og de kommer til at se, føle, dufte og smage de
konkrete resultater af deres indsats.
Fra gang til gang indgår forskellige fag i havearbejdet – bl.a. natur/teknologi, matematik,
dansk og historie – igennem emner som fx et frøs udvikling, opmåling af jordlodder, lære
navne på redskaber samt historisk viden om deres anvendelse – foruden madkundskab,
der er et gennemgående element.
Dette giver eleverne mulighed for at tilegne sig praktiske erfaringer og lære om
sammenhængen mellem natur, mark og mad i et anderledes læringsmiljø.
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Der er udarbejdet to muligheder:
Ved tilførsel af fast årligt budget til 16 forløb, svarende til det nuværende niveau vil 16
klasser (en årgang er på ca. 22 almenklasser) hvert år kunne deltage i et Haver til maver
forløb á 8 undervisningsdage.
Ved tilførsel af fast årligt budget til 26 forløb vil en samlet årgang (alle 4. klasser) samt
elever fra specialtilbuddene kunne deltage i et forløb á 8 undervisningsdage.
Skolerne betaler selv for transport.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Budgettet er beregnet ud fra deltagelse af 16 eller 26 klasser af en forventet forløbspris
på 20.380 kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen umiddelbare konsekvenser, da elevbefordringen til skolernes samlede tilbud
forventes uændret sammenlignet med tidligere år.
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Navn på tema: Generelt løft af folkeskolen – Overgang til bloktilskud
1.000 kr.
Forventet bloktilskud

2022
5.575

2023
8.180

2024
8.180

2025
8.180

5.575

8.180

8.180

8.180

I alt

Resume:
Tildelingspuljen ”Generelt løft af folkeskolen” blev besluttet i 2020 – og skulle fortrinsvist
anvendes til fastansatte lærere. På baggrund af det forventede årlige tilskud besluttede
Børne- og Ungeudvalget den 17. juni 2020 anvendelsen af midlerne.
Fra 2022 bliver ”Generelt løft af folkeskolen” udmøntet som en del af bloktilskuddet,
dermed er midlerne ikke længere specifikt bundet til flere lærere på skoleområdet.
Sagsfremstilling:
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven besluttede den 2. juni 2020 at give tilskud
til kommunerne til et ”Generelt løft af folkeskolen” med virkning fra skoleåret 2020/21 og
frem.
Tilskuddet er til og med 2021 udmøntet i forhold til kommunernes elevtal. Fra 2022 og
frem udmøntes det via bloktilskuddet og fordeles til kommuner i forhold til
befolkningsandel.
Efter omlægning til bloktilskuddet, vil KL i samarbejde med regeringen følge op på
anvendelsen af midlerne, pba udviklingen i det samlede antal lærerstillinger. Det er
målet, at antallet af lærerstillinger stiger svarende til midlerne, hvor der er taget højde
for demografi dvs. udviklingen i antallet af elever.
KL opfordrer til, at kommunerne sikrer ansættelse af flere lærere svarende til midlerne,
så fremtidige udmøntninger af midler kan ske ubureaukratisk gennem bloktilskuddet.
Dette forudsætter, at KL kan dokumentere kommunernes arbejde med at ansætte flere
lærere.
Tidligere beslutninger i forhold til anvendelse:
Jævnfør Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 17. juni 2020 og efterfølgende 5. maj
2021 er midlerne til ”Generelt løft af folkeskolen” disponeret på baggrund af forventet
årligt tilskud på følgende måde:
Mio. kr.
2020
2021
2022
2023 og frem

Tildeles
skolerne efter
elevtal
2,68
3,89
4,91
6,54

Erhvervsklasse

Ordblindevejledning

0,31
0,92

0,14
0,41

Forventet
årligt tilskud
i alt
2,68
3,89
5,36
7,87

I overgangsåret 2022 finansieres 0,1 mio. kr. desuden af centrale midler i Skole og
Uddannelses budget.
Skolerne har fra medio 2020 disponeret baggrund af de tildelte midler i form af flere
ansættelser af lærere jf. intentionen med puljen.
Der er for 2020 og 2021 krav om revisionspåtegnet dokumentation for midlernes
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specifikke anvendelse, idet der ellers er krav om tilbagebetaling til Staten.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Midlerne til ”Generelt løft af folkeskolen” har hidtil været fordelt til kommunerne efter
elevtal, med krav om revideret regnskab på anvendelsen af midlerne.
Fra 2022 overgår midlerne til at være en del af bloktilskuddet og er dermed ikke længere
specifikt bundet til skoleområdet, men kan anvendes til andre formål.
Overgangen til bloktilskuddet medfører samtidig at kommunens andel beregnes efter
befolkningsandel mod tidligere efter andel af folkeskoleelever, derved forventes
tilskuddet at stige med 215.000 kr. i 2022 og 310.000 kr. fra 2023 og frem i forhold til
tidligere forventning.
CO2-Konsekvensvurdering:
Intet at bemærke
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Navn på tema: Demografi Skole og Uddannelse
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
-2.876

2023
-2.876

2024
-2.876

2025
-2.876

-2.876

-2.876

-2.876

-2.876

Resume:
Elevtalsprognose udarbejdet i 2021 viser et forventet fald i antallet af elever på 26 elever
i 2022 i folkeskoler i forhold til budgettet. Derimod forventes antallet af privatskoleelever
at stige med 16 elever i 2022, mens antallet af efterskoleelever forventes at falde med
29 elever. Samlet set forventes et økonomisk råderum på 2,9 mio. kr. stigende til 5,8
mio. kr. i 2025.
Sammenlignet med sidste års elevtalsprognose er elevtallet fortsat faldende, men i
mindre grad end tidligere. Fra skoleåret 2028/29 forventes elevtallet igen at stige.
Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet i forhold til elevtallene 5/9
2021.
Sagsfremstilling:
Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger
på en differentieret elevtalstildeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever
i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.
Privat- og efterskoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående
år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af
kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev

18.000

Folkeskolen - max. tildeling pr. elev

442.000

Privatskole - takst 2021

37.679

Efterskole - takst 2021

36.052

Budget 2022 og overslagsår er budgetlagt med 4.789 folkeskoleelever, svarende til
skoleåret 2021/2022 i elevtalsprognosen fra 2020. Skolernes budgetter reguleres hvert
år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. Med den nye elevtalsprognose fra 2021 forventes et
fald på gns. 26 folkeskoleelever i 2022, samt en klasse mindre i forhold til den tidligere
prognose.
Privatskoler forventes at stige med 16 elever i 2022 i forhold til det budgetlagte, samtidig
forventes et fald i antallet af efterskoleelever på 29 elever.
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Elevtalsprognose 2021

Temaforslag drift

Folkeskoler

Gns. antal
elever i året

Privatskoler

Efterskoler

Gns. antal Forventet antal Forventet antal
klasser i året elever året før elever året før

Budgetlagt 2022-25

4.789

215

1.490

423

Forventet 2022

4.763

214

1.506

394

Forventet 2023

4.734

213

1.512

401

Forventet 2024

4.713

214

1.524

401

Forventet 2025

4.680

211

1.533

396

Påvirkning på andre områder:
Der er ingen påvirkning af andre områder
Økonomi:
Sammenlignet med sidste års elevtalsprognose er elevtallet fortsat faldende, men i
mindre grad end tidligere.
Der forventes at være et økonomisk råderum på Skole og Uddannelse i 2022 på 2,9 mio.
kr. stigende til 5,8 mio. kr. i 2025.
Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept.
kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de
budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end
budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder
andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse.
De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.
1.000 kr.

2022

2023

2024

2025

Tidligere demografiberegning*

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

Forventet regulering folkeskoler

-1.254

-2.952

-3.439

-5.286

-443

36

488

647

Forventet regulering privat- og efterskoler

I alt
-2.876
-4.095
-4.130
-5.818
*Tidligere demografiberegning indeholder forskellen mellem tidligere års prognoser, hvor
rammen ikke er blevet op- eller nedskrevet for hhv. folkeskoler, privat- og efterskoler
samt SFO.
Pr. 5/9 2021 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2021/2022. Budgettemaet justeres
i forhold til dette inden 1. behandlingen af budgettet, således det afspejler de faktiske
mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2021/2022.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Styrket indsats mod skolefravær – opnormering med UU-vejleder
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
626

2023
626

2024
626

2025
626

626

626

626

626

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

Individuel vejledning til flere elever, hvilket vil kunne medvirke til, at flere unge
træffer ”det rigtige” valg” og ikke vælger om eller dropper ud efter påbegyndelse
af ungdomsuddannelse
Øget mulighed for anvendelse af praktik for unge med trivselsproblematikker
Mulighed for tættere samarbejde med lærere, ledelse og forældre ift. unge med
trivselsproblematikker og dermed fastholdelse
Opgradering af det tværfaglige samarbejde vedrørende den unge med komplekse
problemstillinger, fokus på uddannelsesperspektivet og sammenhæng
Udvidet mulighed for tættere lærer-, ledelses- og forældrekontakt, med henblik
på at sikre koordination og sammenhæng
Øget samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, øget
vejledningsfagligt fokus på samarbejder og initiativer

Påvirkning på andre områder:
Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets
fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland
Kommuner.
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Økonomi:
Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 596.000 kr. i 2022. Hertil kommer
driftsomkostninger på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.

Navn på tema: Forankring af ”Projekt Fritidsjob” i UU Sydfyn fra 2022
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

626

626

2023

626

626

2024

626

626

2025

626

626

Resume:
UU Sydfyn har i årene 2018 – 2021 modtaget midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til
den helhedsorienterede fritidsjobindsats (projekt Fritidsjob). Projekt Fritidsjob er
målrettet de 13 – 18 årige ikke-uddannelsesparate og udsatte unge, som ikke på egen
hånd kan finde og varetage et fritidsjob. Projektet har indtil nu haft overbevisende
resultater. Over 90 % af de unge, der har deltaget i projektet, er i tilfredsstillende forløb i
dag. De er enten fastholdt i deres grundskoleforløb, i gang med en ungdomsuddannelse
eller i anden forberedende aktivitet. På baggrund af dette foreslås tilførsel af ressourcer
til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 2022 og
overslagsår, således at indsatsen permanentgøres og udbredes fra de nuværende tre
skoler til alle udskolingsskoler.
Sagsfremstilling:
Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond er der i 2018 -2021 iværksat en udvidet
fritidsjobindsats med det formål at ruste udsatte unge i Svendborg Kommune til at
gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Projektet henvender sig
til særligt udsatte unge i alderen 13-18 år. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde
mellem aktører fra den boligsociale helhedsplan, skoler, UU Sydfyn og andre relevante
aktører i Svendborg Kommune.
Med ”Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg” skabes der via lokale
fritidsjobambassadører på skolerne en kontakt til særligt udsatte unge i alderen 13-18 år,
som kommer fra uddannelsesfremmede familier og/eller ikke er uddannelsesparate.
Fritidsjobambassadøren hjælper de unge med at finde og søge fritidsjob, ligesom
ambassadøren har en mentorfunktion for både den unge og virksomheden i den første tid
efter ansættelsen.
Indsatsen foregår på tre skoler i Svendborg Kommune; Nymarkskolen, Stokkebækskolen
og Issø-skolen, og ønskes udbredt til alle kommunens udskolingsskoler.
Indsatsens aktiviteter og kontakt til unge og virksomheder varetages af to
fritidsjobambassadører tilknyttet skolerne. Ambassadørerne er frikøbt fra UU Sydfyn og
har baggrund som UU-vejledere, med kendskab til både de unge, lærere og skolernes
hverdag. Ambassadørerne opsøger og skaber kontakt til lokale virksomheder.
Ambassadørernes tilknytning til UU Sydfyn skal sikre sammenhæng mellem
fritidsjobindsatsen, de øvrige uddannelsestiltag og vejledningsindsatsen for udsatte unge.
Projektet har særligt fokus på at styrke koblingen mellem fritidsjobindsats,
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uddannelsesønsker og vejledning – herunder udvidelse af de unges kendskab til og
interesse for erhvervsuddannelser.
UU Sydfyn har afdækket den aktuelle placering for de 126 unge, der har fået job gennem
Projekt Fritidsjob i perioden 2016-2020:
91,3% af de unge er i et tilfredsstillende forløb: 6,3% har afsluttet en
ungdomsuddannelse, 74,7% går i grundskole eller er i gang med eller tilmeldt en
ungdomsuddannelse,10,3% er i forberedende og udviklende aktiviteter (FGU, arbejde,
VUC og aktiviteter aftalt med UU).
Påvirkning på andre områder:
Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets
fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland
Kommuner.
Ingen
Økonomi:
Projekt Fritidsjobs bevilling fra den A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021
Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 596.000 kr. i 2022. Hertil kommer
driftsomkostninger på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Permanentgørelse af projekt ”Fremskudt funktion”
1.000 kr.
Drift
Engangsudgift (IT)
Finansiering
I alt

2022

564
15
579

2023

564

564

2024

564

564

2025

564

564

Resume:
”Fremskudt funktion” er et forebyggelsesprojekt mellem Praktiserende læger, Psykiatrien
i Region Syddanmark og alle regionens kommuner. Projektet skal sikre, at børn og unge
med psykiatriske lidelser får den rette hjælp i nærmiljøet i overensstemmelse med Børn
& Ungeaftalen og de heri indgåede forløbsprogrammer. Projektet forløber i perioden
2019-2021.
Aktiviteterne i Fremskudt funktion søges permanentgjorte af Region Syddanmark og de
22 Syddanske Kommuner. Den regionale del af aktiviteterne udgør 4,5 mio. kr.
(svarende til 8-9 stillinger) og er en del af den kommende psykiatriplan. Det foreslås at
tilføre midler til PPR’s aktiviteter i indsatserne, svarende til 30 timer ugentligt.
Sagsfremstilling:
Gruppen af børn og unge med psykiske vanskeligheder er voksende, også i Region
Syddanmark. Det stigende antal henvisninger fra almen praksis til psykiatrien og dermed
de stigende antal afviste, har medført et behov for at kommunerne/PPR i højere grad
bliver i stand til at koordinere og varetage rådgivnings- og behandlingsopgaver ift. børn
og unge i den psykiatriske ”gråzone” dvs. børn og unge med lettere psykiatriske
vanskeligheder.
Eksempelvis henvistes der i Svendborg kommune i 2020 237 børn og unge fra almen
praksis til psykiatrien (210 i 2019), hvoraf en stor del blev afvist eller sendt tilbage efter
afklarende samtale. Til sammenligning blev der henvist 37 fra kommunen (PPR), hvoraf
ingen blev afvist.
Projekt ”Fremskudt funktion” har til formål
•
•
•
•

at forbedre den direkte kommunikation mellem de kommunale, regionale aktører
og almen praksis – samt med familierne
at øge og koordinere det professionelle samarbejde på tværs af sektorer og
dermed øge den samlede professionelle kompetence
at etablere fælles behandlingsindsatser (PPR/psykiatri)
at involvere frivillige aktører som medspillere ift konkrete tilbud til børn, unge og
forældre

Projektet består af syv indsatser, som er afprøvet i alle kommuner, hvoraf nedenstående
fire anbefales permanentgjorte i kommunerne fremadrettet:
•

•

Koordinerende sparringsteams, hvor familier modtager tværfaglig rådgivning fra
kommune (PPR, Børn og Familie o.a.), Børne- og ungepsykiatrien og
praktiserende læge. I Svendborg koordineres sparringsteamet af psykolog fra
PPR.
Rådgivning og sparring af kommunale medarbejdere. Regionen afsætter midler til
fortsættelse af denne aktivitet.
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•

•

Udvikling af samarbejde med frivillige organisationer. I Svendborg er der etableret
et samarbejde mellem fremskudt funktion og netværket af frivillige
organisationer, så børn, unge og familier – ud over at kunne blive henvist til
relevante kommunale rådgivnings- og behandlingstilbud – efter behov kan
fortsætte i relevante tilbud i frivillige organisationer.
Direkte indsatser. I Svendborg har den koordinerende psykolog - både alene og
sammen med en fagperson fra psykiatrien - gennemført en række individuelle og
gruppebaserede behandlingsforløb i projektperioden.

Det samlede projektforløb er evalueret af Syddansk Sundhedsinnovation og er her
vurderet som værende af meget stor værdi for familier i sårbare positioner i psykiatriens
grænseområde.
Svendborg Kommune har haft et højt aktivitetsniveau i projektet på trods af
Coronasituationen. 69 familier er blevet hjulpet i projektperioden med stor tilfredshed til
følge. I resten af 2021 forventes ca. 50 familier behandlet.
Økonomi:
Midlerne dækker udgiften til den koordinerende og indsatsudførende psykologfunktion
(30 timer/ugenligt) i PPR på 523.000 kr. til løn samt udgifter til uddannelse it og
administration på 41.000 kr.
Herudover er der en engangsudgift på IT-understøttelse af direkte kommunikation med
de praktiserende læger på 15.000 kr.
I projektperioden er der modtaget projektmidler (basismidler + bevillinger til indsatser i
Svendborg) svarende til 556.000 kr årligt.
CO2-Konsekvensvurdering:
Permanentgørelsen skønnes ikke at have CO2 konsekvenser
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Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Centerafdelingen (Budget 2019)
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
267

2023
641

2024
641

2025
641

267

641

641

641

Resume:
Tilbagerulning af budgetreduktion på Centerklassen fra budgetforliget for 2019.
Sagsfremstilling:
Centerafdelingen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune
samt flere øvrige kommuner.
I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet på Centerafdelingen
reduceret med 10.209 kr. pr. elev. Svendborg Kommunes egen andel af elever i
Centerafdelingen svarede til en budgetreduktion på 622.749 kr. årligt. Taksten blev
nedsat med ca. 28 kr. fra 992 til 964 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på
351.871 kr. pr. elev.
En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 29 kr. pr.
elev om dagen. For nuværende er der 99 elever i centerafdelingen. Svendborg
Kommunes andel udgør 60 elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 640.808 kr.
Taksten vil blive ca. 1.041 kr. pr. elev om dagen svarende til ca. 380.000 pr. elev om
året. Stigningen i taksten siden 2019 skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.
Påvirkning på andre områder:
Stigningen i taksten/prisen for en elev i Centerafdelingen vil påvirke de kommuner der
køber pladserne.
Økonomi:
Den årlige udgift udgør 640.808 kr. årligt, dog 267.003 kr. i 2022, da stigningen vil være
gældende fra skoleåret 2022/2023.
CO2-Konsekvensvurdering:
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Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Byhaveskolen inkl. Skolens
SFO/klubtilbud Kolibrien (Budget 2019)
1.000 kr.
Skole
SFO
I alt

2022
278
101

2023
667
243

2024
667
243

2025
667
243

379

910

910

910

Resume:
Tilbagerulning af budgetreduktion på Byhaveskolen fra budgetforliget for 2019, herunder
i Kolibrien.
Sagsfremstilling:
Byhaveskolen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune
samt flere øvrige kommuner.
Skole
I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet på Byhaveskolen
reduceret med 9.691 kr. pr. elev. Svendborg Kommunes egen andel af elever på
Byhaveskolen svarede til en budgetreduktion på 649.227 kr. årligt. Taksten blev nedsat
med ca. 27 kr. fra 803 til 776 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på 283.404 kr. pr.
elev.
En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 28 kr. pr.
elev om dagen. Der forventes 124 elever på Byhaveskolen. Svendborg Kommunes andel
udgør 67 elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 667.127 kr. Taksten vil blive ca.
840 kr. pr. elev om dagen svarende til ca. 306.600 pr. elev om året. Stigningen i taksten
siden 2019 skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.
Kolibrien
I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet i Kolibrien reduceret
med 3.402 kr. pr. barn. Svendborg Kommunes egen andel af børn i Kolibrien svarede til
en budgetreduktion på 227.934 kr. årligt. Taksten blev nedsat med ca. 9 kr. fra 281 til
272 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på 102.565 kr. pr. barn.
En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 9,5 kr. pr.
elev om dagen. Der forventes 112 børn i Kolibrien. Svendborg Kommunes andel udgør 63
elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 243.436 kr. Taksten vil blive ca. 300 kr. pr.
elev om dagen svarende til ca. 109.500 pr. elev om året. Stigningen i taksten siden 2019
skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.
Påvirkning på andre områder:
Stigningen i taksten/prisen for en elev på Byhaveskolen eller et barn i Byhaveskolens
SFO vil påvirke de kommuner der køber pladserne
Økonomi:
Den årlige udgift udgør 910.563 kr. årligt, dog 379.401 kr. i 2022, da stigningen vil være
gældende fra skoleåret 2022/2023.
CO2-Konsekvensvurdering:
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Navn på tema: Bedre normering i Dagplejen
1.000 kr.
Dagplejen
Forældrebetaling
Afledt effekt private
Øget søskende- og fripladstilskud
I alt

2022
3.100
-775
700
200
3.225

2023
3.100
-775
700
200
3.225

2024
3.100
-775
700
200
3.225

2025
3.100
-775
700
200
3.225

Resume:
Dagplejen har ikke modtaget midler til bedre normering. Såfremt Dagplejen forholdsvist
skal modtage det samme beløb pr. barn som kommunale og selvejende dagtilbud med
børnehuse, skal Dagplejen tilføres 3,1 mio. kr. til bedre normering.
Bedre normering i Dagplejen vil betyde, at det i højere grad er muligt at være fleksibel i
forhold til, hvor mange børn der indskrives pr. dagplejer. Der er beskrevet nogle
eksempler på, hvordan Dagplejen vil arbejde med en bedre normering.
Sagsfremstilling:
Normeringen i Dagplejen er overenskomstbestemt, idet en dagplejer maksimalt må have
fire indskrevne børn. Herudover kan en dagplejer for en kortere periode have et barn i
gæstepleje.
Den gennemsnitlige normering i Dagplejen udgør i dag 3,6 barn pr. dagplejer. Forskellen
op til de fire børn anvendes primært i forbindelse med til- og fragang af dagplejere, idet
en ny dagplejer ikke modtager fire børn fra første arbejdsdag, ligesom der ikke
indskrives nye børn ved dagplejere som stopper.
Fra 2020 har alle kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse modtaget midler til
bedre normering. I 2021 modtager kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse
ca. 14,0 mio. kr. årligt til bedre normering fra statslige puljemidler og budgetforliget for
2021.
Dagplejen har i 2020 og 2021 ikke modtaget midler til bedre normering. Såfremt
Dagplejen forholdsvist skal modtage det samme beløb pr. barn som kommunale og
selvejende dagtilbud med børnehuse, skal Dagplejen tilføres 3,1 mio. kr. svarende til ca.
otte dagplejere.
Bedre normering i Dagplejen på 3,1 mio. kr. betyder, at Dagplejens belægningsprocent
sænkes fra 91,4 pct. til 85,0 pct., svarende til at normeringen i Dagplejen sænkes fra 3,6
barn pr. dagplejer til 3,4 barn pr. dagplejer.
Bedre normering i Dagplejen vil betyde, at det i højere grad er muligt at være fleksibel i
forhold til, hvor mange børn der indskrives pr. dagplejer. Nedenfor er beskrevet nogle
eksempler på, hvordan Dagplejen vil arbejde med en bedre normering.
Det kræver tid og ro at udvikle en tryg tilknytning mellem dagplejer og det helt lille barn.
Jo yngre et barn er, jo mere afhængig er barnet af at have et godt samspil med en
voksen. Hvis en dagplejer har flere helt små børn indskrevet, kan Dagplejen ”låse” en
plads for en periode, da færre indskrevne børn giver mere tid til det gode samspil og den
gode start med et godt forældresamarbejde.
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Hvis Dagplejen i samarbejde med eksempelvis Sundhedsplejen får oplyst, at der er en
særlig opmærksomhed omkring et barn, kan Dagplejen for en periode reservere en plads
hos en specifik dagplejer. Dette kan øge muligheden for at matche barnet med en
dagplejer, der har særlige forudsætninger for at håndtere netop denne opgave.
Ansættelse af flere dagplejere betyder, at dage med gæstebørn kan begrænses. Dage
med gæstebørn kan være rigtig gode, da det giver dynamik til børnegruppen, når der
kommer nye børn på besøg. Men det kan omvendt være en belastning, hvis
børnegruppen for ofte forstyrres.
Hvis en dagplejer har været sygemeldt i en længere periode, kan dagplejeren starte
langsomt op med 2-3 indskrevne børn. Herved er der en større chance for, at
dagplejeren får succes med at vende tilbage til arbejdet.
I perioder arbejder enkelte dagplejere i andre dagplejers hjem. Dette kan være for at
løse kapacitetsmæssige udfordringer eller udfordringer med gæstepleje. Det kan også
være for at være en ekstra hjælp, hvis et barn kræver særlig opmærksomhed fra en
dagplejer, eller hvis en dagplejer skal til møder, lægebesøg mv.
Påvirkning på andre områder:
Temaet har ingen påvirkning på andre områder.
Økonomi:
Hvis Dagplejen bevilliges 3,1 mio. kr., giver det en afledt effekt på tilskud til private
pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn på samlet 0,7 mio. kr.
Forældrebetalingen stiger 0,8 mio. kr., hvilket giver stigende udgifter til søskende- og
fripladstilskud for 0,2 mio. kr. Netto vil der således være udgifter for 3,2 mio. kr. årligt.
Såfremt Dagplejen tilføres 3,1 mio. kr. til bedre normering, stiger forældrebetalingen
med ca. 121 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 4 pct.
CO2-Konsekvensvurdering:
Temaet har ingen CO2-konsekvenser.
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Navn på tema: Demografi på Dagtilbudsområdet
1.000 kr.
Kommunale og selvejende
Forældrebetaling
Private, friplads og søskendetilskud
I alt

2022
6.193
-1.548
6.268

2023
6.193
-1.548
6.268

2024
6.193
-1.548
6.268

2025
6.193
-1.548
6.268

10.913

10.913

10.913

10.913

Resume:
I 2022 forventes der i alt 151 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen
er fordelt med 30 0-2-årige og 121 3-5-årige. Dette forventede øgede børnetal skaber et
udgiftspres på 10,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget.
Sagsfremstilling:
Nedenstående figurer viser den forventede udvikling 2022-2025 i aldersgrupperne 0-2 år
og 3-5 år jf. børnetalsprognosen pr. 1. april 2021.

Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2022 både forventes flere 0-2-årige og flere
3-5-årige end budgetlagt. Frem til 2025 forventes antallet af 0-2-årige stige til 49 mere
end budgetlagt. Antallet af 3-5-årige forventes at falde frem til 2024, hvorefter det igen
stiger, og i 2025 forventes der 100 flere 3-5-årige end budgetlagt. Alle år forventes der
flere børn end budgetlagt i begge aldersgrupper.
Påvirkning på andre områder:
Der er ingen påvirkning af andre områder.
Økonomi:
Samlet forventes et økonomisk udgiftspres på 10,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det
rammestyrede budget. Sammensætningen af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at
udgiftspresset forventes at vokse yderligere frem til 2025.
De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de
forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med tilhørende takstniveau i
børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedr. tilskud til private tilbudstyper,
forældrebetaling, søskendetilskud, fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger er
ligeledes indregnet i det forventede økonomiske udgiftspres.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Bedre normering i børnehusene
Forslag 1:
1.000 kr.

Kommunale og selvejende
Forældrebetaling
Afledt effekt til private
Afledt effekt til friplads og søskendetilskud
I alt
Afsat i politisk forlig 2021

Mindstekrav til central pulje
Central pulje - forventet
I alt

Forslag 2:
1.000 kr.

Kommunale og selvejende
Forældrebetaling
Afledt effekt til private
Afledt effekt til friplads og søskendetilskud
I alt
Afsat i politisk forlig 2021

Mindstekrav til central pulje
Central pulje - forventet
I alt

2022
13.971
-3.493
2.291
596
13.365

2023
13.971
-3.493
2.291
596
13.365

2024
13.971
-3.493
2.291
596
13.365

2025
13.971
-3.493
2.291
596
13.365

6.175
7.190

3.088
10.277

1.543
11.822

0
13.365

7.950

10.591

12.787

12.787

-760

-314

-965

578

2022
17.464
-4.366
2.864
893
16.855

2023
17.464
-4.366
2.864
893
16.855

2024
17.464
-4.366
2.864
893
16.855

2025
17.464
-4.366
2.864
893
16.855

6.175
10.680

3.088
13.767

1.543
15.312

0
16.855

7.950

10.591

12.787

12.787

2.731

3.177

2.525

4.068

Resume:
I budgetforlig 2021 blev det prioriteret, at kommunale og selvejende dagtilbud med
børnehuse skulle tilføres flere midler til bedre normeringer, således at man allerede fra
2021 har normeringer regeringen ellers havde forudsat fra 2025. Dette skulle finansieres
med en stigende andel af den centrale pulje til minimumsnormeringer og resten via
budgetforliget.
Der er usikkerhed om den centrale puljestørrelse, da den ikke er meldt ud fra 2022 og
frem. Der er udarbejdet to forslag med tildeling af midler til bedre normering til
kommunale og selvejende børnehuse, afledt effekt til private herunder forslag om
fremadrettet håndtering af usikkerheden om den centrale puljestørrelse.
Sagsfremstilling:
I budgetforlig 2021 blev det prioriteret, at kommunale og selvejende dagtilbud med
børnehuse tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede fra 2021 har
normeringer regeringen via Finansloven for 2020 ellers havde forudsat fra 2025.
I Finansloven for 2021 fremrykkede regeringen bevillingen således, at der er en
forventning om minimumsnormeringer allerede fra 2024. Yderligere blev der i
Finansloven indgået aftale om en række ændringer i brugen af de afsatte midler til også
at dække uddannelse og sociale normeringer.
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Da budgetforliget for 2021 blev indgået, var der mange ubekendte omkring puljestørrelse
samt håndtering af de ekstra statslige midler i forhold forældrebetaling samt om private
dagtilbud kunne få del i midlerne. Efterfølgende er det blevet afklaret, at de centrale
puljemidler kan indregnes i forældrebetalingen, ligesom at de private dagtilbud skal
tilgodeses, så de kan opnå samme serviceniveau som kommunale og selvejende
dagtilbud.
De centrale midler til minimumsnormeringer er i 2021 blevet fordelt mellem
kommunerne ud fra børnetallet pr. 1. januar 2021. Der er ikke meldt forventede beløb ud
for 2022, ligesom det forventes at de centrale midler overgår til bloktilskuddet fra 2024.
Der er således usikkerhed omkring størrelsen på de centrale midler de kommende år.
Der er udarbejdet to forslag hvor kommunale og selvejende børnehuse i forslag 1
modtager 13,971 mio. kr. som forudsat i budgetforliget for 2020, mens de i forslag 2
modtager 3,493 mio. kr. mere dvs. 17,464 mio. kr. De 3,493 mio. kr. som bevilliges
mere i forslag to svarer til den forældrebetaling som forslag 1 resulterer i.
Påvirkning på andre områder:
Ingen påvirkning.
Økonomi:
Forslag 1:
I 2021 blev de centrale midler meldt ud primo budgetåret. Det betød, at
forældrebetalingen samt driftstilskud til private dagtilbud skulle genberegnes og
forældrebetalingen meldes ud med tre måneders varsel. Dette er administrativt en større
opgave, og det giver usikkerhed blandt forældre og private dagtilbud.
De ændrede forudsætninger i Finansloven for 2021 vedrørende minimumsnormeringer
betyder, at der forventes andre beløb fra den centrale pulje i forhold til de
forudsætninger der blev indarbejdet i budgetforliget for 2021. Således er forventningen
ud fra nuværende børnetal og budgetstørrelser, at der i 2022 bliver et overskud på
760.000 kr., samt et overskud i 2023 og 2024 på henholdsvis 314.000 kr. og. 965.000
kr. I 2025 forventes modsat merudgifter for 578.000 kr.
Der er usikkerhed omkring børnetal og fremadrettet håndtering af de centrale puljemidler
og dermed størrelsen på tilskuddet i 2022. For at undgå problematikken med
genberegning i løbet af året af forældrebetaling samt tilskud til private dagtilbud foreslås
det, at man i budgetforliget fastlægger et serviceniveau på 13,971 mio. kr. til øgede
normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud, og med de afledte effekter det giver
med forældrebetaling, tilskud til private dagtilbud samt afledt effekt på søskendetilskud
og fripladstilskud.
De centrale puljemidler vil frem til 2024 dække en stigende del af denne bevilling på
13,971 mio. kr. Opstår der afvigelser mellem de forventede puljemidler og det som er
forventet i beregningerne, foreslås dette håndteret som en del af den centrale risikopulje.
Ved denne bevilling vil forældrebetalingen 2022 være på et uændret niveau ift.
forældrebetalingen fra 1. juni 2021.
Forslag 2:
Forslag to bevilliger et større beløb til kommunale og selvejende børnehuse end afsat i
budgetforliget 2020, svarende til forældrebetalingen på 3,493 mio. kr. som forslag 1
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giver anledning til. Det betyder, at der i alt bevilliges 17,464 mio. kr. til kommunale og
selvejende børnehuse.
Indregnet afledte effekter til øget driftstilskud til private, forældrebetaling samt øgede
udgifter til friplads og søskendetilskud, vil det betyde, at der skal bevilliges 2,731 mio.
kr. i 2022, i 2023 mangler der 3,177 mio. kr., i 2024 mangler der 2,525 mio. kr. og fra
2025 mangler der 4,068 mio. kr.
Ved denne bevilling vil forældrebetalingen sammenholdt med niveauet pr. 1. juni 2021
stige i 2022 med ca. 75 kr. månedligt for en vuggestueplads og 38 kr. for en
børnehaveplads. Det svarer til en stigning på hhv. 2,0 pct. og 1,8 pct.
Der er usikkerhed omkring børnetal og fremadrettet håndtering af de centrale puljemidler
og dermed størrelsen på tilskuddet i 2022. For at undgå problematikken med
genberegning i løbet af året af forældrebetaling samt tilskud til private dagtilbud foreslås
det, at man i budgetforliget fastlægger et serviceniveau på 17,464 mio. kr. til øgede
normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud, og med de afledte effekter det giver
med forældrebetaling, tilskud til private dagtilbud samt afledt effekt på søskendetilskud
og fripladstilskud.
De centrale puljemidler vil frem til 2024 dække en stigende del af denne bevilling på
17,464 mio. kr. Opstår der afvigelser mellem de forventede puljemidler og det som er
forventet i beregningerne, foreslås dette håndteret som en del af den centrale risikopulje.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Ansøgning fra Barnets Blå Hus
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

470

470

2023

470

470

2024

470

2025

470

470

470

Resume:
Barnets Blå Hus, som er et behandlingstilbud til børn mellem 6-13 år, som lever i
misbrugsfamilier eller har reaktioner efter at have levet med det, har ansøgt om
muligheden for kommunal medfinansiering svarende til en fuldtidsansat terapeut.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark omkring
etableringen af Barnets Blå Hus, som er et behandlingstilbud til 6-13-årige børn, der
lever eller har levet i familier med misbrugsproblemer. Tilbuddet er efterfølgende via
hjælp fra fondsmidler blevet udvidet til også at dække helhedsorienteret familieindsats
for familier med børn i aldersgruppen 2-7-årige samt samtalegrupper for forældre med
terapeutisk gruppeledelse.
Samarbejdsaftalen med Barnets Blå Hus er forankret i Center for Børn, Unge og Familier,
i tæt samarbejde med Familieafdelingen. Kommunens bidrag har indtil videre været at
bidrage til kvalitetsudvikling og sikring af sammenhæng med de øvrige kommunale
tilbud.
Tilbuddet har været finansieret af projektmidler fra Socialstyrelsen samt fondsmidler og
midler fra kompensationspuljen, men på længere sigt er denne finansiering usikker og
skal tilbuddet fortsætte og udvikles ønskes der en fast grundfinansiering svarende til
minimum en fuldtidsansat terapeut.
Selve tilbuddet er gratis og for nuværende er 4 familier tilknyttet forårsgruppen i
individuelle forløb med flere på ventelisten til mulig opstart efter sommerferien.
Påvirkning på andre områder:
Intet at bemærke.
Økonomi:
Grundbevillingen er finansieret via projektmidler fra Socialstyrelsen og midlerne dækker
løn til leder + 14 timers terapeut, samt daglig drift. Der er ansat 3 deltidsterapeuter for
at matche behovet, hvilket udgør mere en de 14 timer som grundbevillingen finansierer,
og som dækkes af øvrige fondsmidler mv. og derudover er der tilknyttet 12 frivillige til
huset.
En fast kommunal medfinansiering svarende til en fuldtidsansat terapeut er på baggrund
af Svendborg Kommunes egne tilsvarende medarbejdere udregnet til at svare til en
medfinansiering på 470 t.kr. årligt.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn (Budget 2019)
1.000 kr.
STU
VSU

2022
444
216

2023
444
216

2024
444
216

2025
444
216

660

660

660

660

I alt

Resume:
Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn fra budgetforliget for 2019, som
fordeles mellem STU og VSU.
Sagsfremstilling:
CSV Sydfyn er takstfinansieret og består af Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse(STU), Voksen specialundervisning(VSU) og Bykollegierne(Botilbud
under servicelovens § 107). I Svendborg Kommune er det Familie, Børn og Unge samt
Socialafdelingen der køber pladserne, men tilbuddene bliver ligeledes brugt af andre
kommuner (primært de sydfynske kommuner).
I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev det besluttet, at reducere
budgettet for CSV Sydfyn med 5 % svarende til 825.000 kr. men da Svendborg
Kommune ikke selv køber alle pladserne var den reelle budgetreduktion beregnet til
660.000 kr.
Budgetreduktionen blev efterfølgende fordelt med en reduktion på 453.627 kr. til STU, på
baggrund af en andel af elever fra Svendborg på 84,79 %, og en reduktion på 206.374
kr. til VSU, på baggrund af en andel af betalingerne hertil på 90,51 %.
STU:
Reduktionen fra Budget 2019 på 453.627 kr. svarer til en fremskrevet værdi på 474.183
kr. i nutidsværdi. Antallet af elever fra Svendborg er dog i samme tidsrum faldet og
udgør ved seneste beregning nu kun 79,34 % svarende til et fald på -6,43 %. Tages der
højde for dette fald i antallet af egne elever vil tilbagerulningen derved alene udgøre
443.715 kr.
VSU:
Reduktionen fra Budget 2019 på 206.374 kr. svarer til en fremskrevet værdi på 215.725
kr. i nutidsværdi. Betalingen vedrørende VSU fordeler sig mellem Svendborg Kommune
og Ærø Kommune på baggrund af andelen af den samlede befolkning og ved seneste
beregning udgjorde Svendborg Kommunes andel 90,72 % og derved en lille stigning på
0,2 %. Tages der højde for denne stigning vil tilbagerulningen derved udgøre 216.226 kr.
Påvirkning på andre områder:
Tilbagerulningen af budgetreduktionen vil betyde øgede takster for de kommuner der
betaler for tilbuddene under CSV Sydfyn.
Økonomi:
Den årlige udgift udgør 659.940 kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant
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Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Svendborg Heldagsskole (Budget
2019)
1.000 kr.
Heldagsskolen

2022
548

2023
548

2024
548

2025
548

548

548

548

548

I alt

Resume:
Tilbagerulning af 5 % budgetreduktion på Svendborg heldagsskole fra budgetforliget for
2019.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev det besluttet at reducere budgettet
for Svendborg heldagsskole med 5 % svarende til 678.000 kr.
Budgetreduktionen svarede til en takstnedsættelse på 19.385 kr. pr. elev. og blev
beregnet ud fra et grundbudget på 35 elever og en takst pr. elev på 387.706 kr.
Fremskriver vi taksten pr. elev til nutidspriser vil det svare til 20.287 kr. pr. elev som
skal tilbagerulles.
Elevtallet på Svendborg helddagsskole har dog været faldende de seneste par år, og
grundbudgettet i 2021 er beregnet på baggrund af 31 elever og elevtallet forventes
yderligere at falde med 4 til 27 elever. Tilbagerulningen af de 5 % i budgetreduktion vil
derfor svare til 547.761 kr. når vi tager udgangspunkt i et grundbudget på 27 elever for
budget 2022.
Påvirkning på andre områder:
Tilbagerulningen af budgetreduktionen vil betyde øgede takster for de kommuner der
betaler for elever på Svendborg heldagsskole.
Økonomi:
Den årlige udgift er på 547.761 kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant
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Oversigt over driftstemaer
1.000 kr.

2022

2023

2024

2025

FLUK

500

500

500

0

Skolekoncertordning
Udvidelse af lejemål Seniorakademiet

230

230

230

230

55

55

55

55

Synergien - Ungemiljø
Permanent/forlænget
eventpulje
SAK - etårigt
forsøgsprojekt
Rundbuehallen forundersøgelse
Venskabsbysamarbejd
e - Aasiaat
Udvidelse af lejemål Seniorværkstederne
Decentrale børne- og
ungeaktiviteter
Danmarks
Forsorgsmuseum statsanerkendelse
I alt

803

803

401

0

2.000

2.000

2.000

2.000

300

0

0

0

200

0

0

0

25

25

25

25

0

50

50

50

500

500

500

500

175
4.788

175
4.338

175
3.936

2.860

Navn på tema: FLUK - Fyns Laboratorie for Ung Kunst – Svendborg
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

500

500

500

500

500

500

Resume:
FLUK søger Svendborg Kommune om en 3-årig driftsbevilling til fortsat at bevare og
udvikle kunstskolen Fyns Laboratorie for Unge. Der søges om en årlig driftsstøtte på
500.000 kr. fra januar 2022.
FLUK er et lokalt uddannelsestilbud i samtidskunst for unge i alderen 15-25 år. FLUKs
formål er at udvikle unge lokale kunst-talenter, skabe refleksion og æstetisk dannelse og
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være med til at grundlægge og udvikle et ungdomsmiljø omkring samtidskunst og
billedkunst i Svendborg.
FLUK har p.t. 9 elever og ambitionen er, at skabe en skole med 12 elever pr. semester,
henholdsvis et forårs- og efterårssemester. Der er undervisning to gange om ugen i
tidsrummet 17.30-20.30. Derudover har eleverne adgang til lokalerne alle dage og hele
døgnet.
Sagsfremstilling:
FLUK holder til i baghuset Vestergade 24, 1. sal. FLUK startede sit første hold i
september 2020, og til trods for en hård opstart grundet corona har skolen oplevet stor
opbakning og velvilje både lokalt og nationalt. I august afviklede skolen det første
infomøde, hvor 16 unge deltog. Ved opstart i september havde de 9 tilmeldinger.
Efterårsholdet afsluttede med en fælles udstilling i december, som desværre ikke nåede
at blive set af offentligheden. Inden nytår havde de samlet 15 tilmeldinger, hvoraf 5 var
på venteliste til forårsholdet, men grundet corona og dermed online-undervisning endte
de på et samlet hold på 9 elever. FLUK har samlet unge fra primært det sydfynske men
også fra Odense, Ringe, Rudkøbing og Kirkeby. På forårsholdet, har de en elev, som er
flyttet fra København til Svendborg for at gå på FLUK, og en tidligere elev, som nu
fortsætter på Aarhus Kunstskole. De har to elever som til sommer starter på Ærø
Kunsthøjskole.
Skolen har løbende arbejdet på at skabe nye samarbejder og undersøge mulighederne i
disse for projekter og udviklingsmuligheder lokalt og regionalt. De ser et stort potentiale
for disse muligheder og har flere projekter på vej. FLUK sigter mod at binde
billedkunstmiljøet sammen lokalt i Svendborg, og FLUK ønsker at bidrage til at samle
ungdomskulturen i Svendborg på tværs af musik, dans, teater, litteratur og billedkunst,
og dermed også understøtte de aktuelle visioner for både Baggårdteatret og Rytmisk
Råstof. De oplever, at der er flyttet flere kunstnere og kreative til byen, og mange har
allerede rakt ud til FLUK omkring samarbejder. Desuden ønsker de i fællesskab at løfte
de eksisterende kunst- og kulturaktører i byen og være med til at skabe synergi på
tværs.
FLUKs formål taler ind i flere aspekter af Svendborg Kommunes Kulturløfte 2.0. Særligt
ift. tankerne om Svendborg ArtLab og Kulturklynge, hvor fokus er på talentudvikling.
Desuden understøtter FLUK den aktuelle 4-årige aftale, som netop er indgået mellem
Kulturregionerne og Kulturministeriet. Her er fokus på at koordinere en fælles indsats for
udvikling af kunst- og kulturlivet, og i særlig grad at understøtte initiativer som er rettet
mod børn og unge. Den langsigtede vision med kunstskolen er at skabe en fødekæde af
kunstneriske tilbud og muligheder for børn og unge, samt at være med til at udvikle
regionale netværk og samarbejder, der kan styrke den regionale talentudvikling og
udvikle ungdomsmiljøer omkring samtidskunst på Fyn.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
FLUK har et årligt driftsbudget på 626.913 kr., hvor den eneste væsentlige indtægtskilde
er elevbetalinger, udlejning af lokaler og afholdelse af kurser, i alt 126.000 kr. FLUK
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mangler derfor 500.000 kr. årligt for at kunne drifte skolen. Elevbetalingen er 500 kr. pr.
måned.
FLUK blev i 2020 støttet af Kulturregion Fyn og i 2021 driftes kunstskolen af midler
modtaget fra Svendborg Kommune Kulturpulje (100.000 kr.). Fra 2022 ønsker FLUK at
have etableret sig som lokal aktør og have væsentlig betydning for unge og deres møde
med kunsten. Det er ønsket, at FLUK skal være økonomisk selvbærende med støtte fra
Svendborg Kommune fra 2022. Når driften er på plads, ønsker de gennem samarbejder
og udviklingsprojekter at skabe nye projekter, hvortil der søges eksterne midler fra fonde
og puljer.
Et årligt driftstilskud på 500.000 kr. kan, ved fuld belægning på 24 elever årligt,
omregnes til et tilskud pr. elev på 20.833 kr. uanset bopælskommune.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
Navn på tema: Svendborg Skolekoncertordning
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

230

230

230

230

230

230

230

230

Resume:
Etablering af en skolekoncertordning i Svendborg Kommune rettende sig mod elever på
folkeskoleniveau 0-10 klasse, alternativt 0-6 klasse og etableret i et samarbejde med det
nationale landsdækkende kompetencecenter Levende Musik i skolen LMS.
Sagsfremstilling:
LMS arrangerer skolekoncerter med top-professionelle musikere, som samtidig er stærke
i at formidle deres musik. Koncerterne byder på musikalsk mangfoldighed, kvalitet,
relevans og skaber det levende møde, der kan åbne for nye erkendelser, samle, danne,
lære, inspirere og udvikle. Hver koncert ledsages af et materiale, som kan bruges i
undervisningen og som knytter an til fagenes læringsmål. På den måde får koncerten
relevans for skolens læringsopgave og bliver mere end en her-og-nu oplevelse.
Det er baggrunden for, at Musikudvalget arbejder frem mod, at Svendborg Kommune
indgår aftale med LMS om et skolekoncerttilbud rettende sig mod elever på
folkeskoleniveau 0-10 klasse, alternativt 0-6 klasse.
Det er Musikudvalgets ambition, at man hvert år i sin skoletid oplever en professionel
koncert og derved får en stærk musikalsk dannelsesmæssig bagage, som spiller tæt
sammen med skolens musikundervisning, egen musikinteresse og eventuel egen
musikudøvelse.
Danmark har tradition for at værdsætte børns møde med kunst og kultur og nationalt er
der opbakning, idet tilskud fra Statens Kunstfond dækker omkring halvdelen af
udgifterne til skolekoncerterne fra LMS.
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Det betyder, at LMS kan tilbyde skolekoncerter til en pris pr. elev på 34 kr.
(2021-niveau) excl. moms
Hvis alle elever i Svendborg, 0-10 klasse, tilbydes en koncert årligt vil det give en samlet
pris på 227.222 kr. (2021-niveau) excl. moms
Hvis alle elever i Svendborg, 0-6 klasse, tilbydes en koncert årligt vil det give en samlet
pris på 153.306 kr. (2021-niveau) excl. moms
Alle tallene er baseret på opgørelser over elevantallet i skoleåret 2020/2021 på
folkeskolerne i Svendborg Kommune herunder privatskoler.
Det er musikudvalgets indstilling, at skolekoncerterne skal tilbydes skolerne gratis i
lighed med den eksisterende skoleteaterordning. Den kommunale udgift til
skoleteaterordningen er årligt 287.000 kr. (2021-niveau)
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
Den årlige udgift ved en koncert årligt til 0-10 klasse er 230.000 kr. excl. moms.
Den årlige udgift ved en koncert årligt til 0-6 klasse er 155.000 kr. excl. moms.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
Navn på tema: Udvidelse af lejemål for Seniorakademiet, Ørkildsgade 21, 5700
Svendborg
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

55

55

55

55

55

55

55

55

Resume:
Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet på området Ældreaktiverende Arbejde på
55.000 kr. årligt til dækning af lokale -og driftsudgifter ved en udvidelse af
Seniorakademiets lejemål. Ved en udvidelse af lejemålet, vil Seniorakademiet være i
stand til – i trygge rammer – at fastholde nuværende medlemmer, samt have muligheder
for at sætte adskillige nye hold og aktiviteter i gang. Desuden skal man ved
lokaleudvidelsen ikke længere ud at leje andre lokaler ved større film og
foredragsarrangementer.
Sagsfremstilling:
Seniorakademiet fik med udgangspunkt i Corona restriktionerne en midlertidig udvidelse
af deres lejemål i Ørkildsgade 21 – den midlertidige udvidelse af lejemålet udløber ultimo
2021.
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Formålet med at gøre udvidelsen permanent er, både at fastholde de nuværende
medlemmer i rammer, hvor de kan føle sig trygge med afstand, samt at have muligheder
for at sætte adskillige nye hold og aktiviteter i gang. Det er ikke muligt i de nuværende
rammer, hvor der i stueplan rådes over to små rum og et lidt større lokale.
Foreningen har i mange år savnet at have et større lokale, hvor der kan vises film og
holdes foredrag. Til disse arrangementer har foreningen tidligere måtte ud at leje andre
lokaler. Med 1. salen inkl. i lejemålet, er det muligt at holde alt under ét tag.
Inden Corona ramte, var der en meget fin udvikling i medlemstallet og bestyrelsen er
sikre på, at de igen kan få interessen for Seniorakademiet til at stige, når der er gode og
trygge lokaleforhold at tilbyde, og når alle har brug for at komme ud i faglige og sociale
fællesskaber igen.
Foreningen er for nuværende i gang med at planlægge en massiv reklame og
oplysningskampagne til efter sommerferien, ligesom de har kontakt til flere andre
senioraktiviteter i Svendborg Kommune og arbejder på et evt. samarbejde med dem, til
gavn for alle kommunens seniorer.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Seniorakademiet har, under forudsætning af, at det samlede lejemål bliver permanent,
indgået en mundtlig aftale med udlejer om at kunne leje stue og 1. sal for en samlet pris,
der giver en årlig ekstra udgift for Svendborg Kommune på 55.000 kr., jf. politisk
beslutning om at Svendborg Kommune giver 70%’s tilskud til lokaler og drift til
foreninger og aktivitetshuse på det ældreaktiverende område.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
Navn på tema: Synergien
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

803

803

401

803

803

401

Resume:
”Synergien”, et samarbejdsprojekt mellem 5 foreninger med adresse på Ryttervej 70,
Svendborg Idrætscenter, søger om et samlet driftstilskud på 2.006.500 kr. til at udvikle
aktiviteter og metoder til at rekruttere og motivere unge 15-25-årige mod at deltage i
aktiviteter på tværs af idrætter i og uden for foreningerne. Det samlede projekt, som
løber fra juli 2021-juni 2024, har et budget på ca. 7 mio. kr.
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Sagsfremstilling:
Svendborg Forenede Boldklubber, Svendborg Basketball Club, Svendborg
Gymnastikforening, Svendborg Tennisklub og Svendborg Håndboldklub er gået sammen
om at skabe ”det fedeste ungemiljø” for de 15-25-årige. Projektet har fået arbejdstitlen
Synergien, og er fysisk placeret i de nye faciliteter ved Svendborg Idrætscenter på
Ryttervej. Synergien har foreningsrepræsentanter og DGI-Fyn som styregruppe, samt
et ungepanel som visionært råd.
Konkret handler projektet om at arbejde med at motivere unge til at deltage og fortsætte
i sunde fællesskaber på tværs af foreninger og idræt. En stor del af målgruppen vælger
idrætter fra når de rammer 13-15-års alderen, hvilket er en kendt national udfordring på
tværs af idrætsgrene.
I et forsøg på at løse den udfordring har projektet ansat to projektledere (1 årsværk) til
at arbejde med metodeudvikling og innovation inden for den traditionelle
foreningstankegang, så unge i højere grad bliver i foreningslivet, og de der ikke er en del
af de gode fællesskaber, finder vej ind i dem.
På national plan er det en opgave ingen foreninger, institutioner eller
idrætsorganisationer er lykkedes med at løse endnu.
Projektet ligger geografisk tæt placeret på flere ungdomsuddannelser og har SIMAC,
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Svendborg Gymnasium, FGU Syd- og Midtfyn,
Svendborg Ungdomsskole og Ungekontakten Svendborg som samarbejdspartnere.
Projektet er i foråret 2021 i et forstadie med DGI Fyn som samarbejdspartner både
økonomisk og medarbejdermæssigt. DGI Fyn har bidraget med 400.000kr og ¼ årsværk
fra en af deres medarbejdere (med tilsagn om yderligere 400.000kr) til at få projektets
fundament etableret. Synergiens vision er at skabe det bedste ungemiljø med unge i
centrum, og dette gøres på følgende værdigrundlag:
1.

2.

3.

4.
5.

Demokratisk dannelse: gennem inddragelse, åbenhed og magt til både foreninger
og brugergrupper skabes ejerskab, samværsforståelse og autorisation til
handling.
Samvær og de unge i centrum: Mødet mellem mennesker skaber energier, og det
skal være let at mødes, at kunne indgå og også gøre noget; særligt med tanke
på, at miljøet skal være attraktivt for unge. Det skal være let at gå ind over
dørtærsklen til projektets tilbud.
Trivsel og “integration af indsatser”: Dette kan forstås som omvendt
“silotænkning” og omhandler at unge skal opleve en koordineret sammenhæng
mellem de forskellige rum og instanser, som de møder og tilvælger i deres
livsverden.
Aktivt handlende: de unge involverer sig, tager initiativer, fejler og rammer plet og lærer af det.
Dynamisk helhed: Selvom meget kan ønskes statisk, så er præmissen at både del
og helhed ændres over tid. Ung er ældre i morgen og ligeså skal foreninger,
aktiviteter, samarbejde, medier og samværsformer tilpasse sig samtiden.

Synergien bidrager direkte ind i arbejdet med ”Fællesskaber”, som er en del af Kultur og
Fritidsudvalgets bidrag til det tværgående politiske arbejde med Børn og unges mentale
sundhed
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Påvirkning på andre områder:
Social og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børn- og
Ungeudvalget er også involveret i arbejdet med temaet om Børn og unges mentale
sundhed.
Økonomi:
”Synergien” har, som beskrevet, adresse i de nye faciliteter i Svendborg Idrætscenter.
I forbindelse med anlægsbevilling til opførelse af den nye bygning, blev der bevilget et
driftstilskud på 1,5 mio. kr. til drift af bygningen, løn til teknisk service og rengøring.
Det samlede projekt ”Synergien”, som løber fra juli 2021 til juni 2024 har et budget på
ca. 7 mio. kr.
Projektet søger om et samlet tilskud på 2.006.500kr til projektledelse af ”Synergien”, og
de opgaver der er forbundet hermed fra 2022 til og med 2024.
Udgiftspost
Projektledelse, løn (inkl. ferie & pension)
Administrations bidrag & support
Grundudgifter IT & komm.
Mødeudgifter
Transport
I alt

Beløb
kr 1.822.500
kr 125.000
kr 24.000
kr 20.000
kr 15.000
kr 2.006.500

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant for denne sag.
Navn på tema: Permanent/forlænget Eventpulje
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
2.000

2023
2.000

2024
2.000

2025
2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Resume:
Eventpuljen 2021 har været et vigtigt og væsentligt bidrag i understøttelsen af kulturlivet
som en strategisk styrkeposition for Svendborg. Det foreslås derfor, at eventpuljen gøres
permanent/forlænges med 2 mio. kr. pr. år.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der nedsat en 1-årig pulje på 2 mio. kr. til
understøttelse af events. Der har været stor interesse for puljen, og alene i første
ansøgningsrunde var der indkomne ansøgninger for 3,9 mio. kr. Puljen udmøntes af
Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med afdækningen af Svendborg
Kommunes strategiske styrkepositioner, hvoraf kulturlivet er fremhævet som den ene af
fire (kultur, oplysning/undervisning, turisme og maritim sektor).
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Eventpuljen skal ses som et supplement til Kulturpuljen, der med et årligt budget på ca.
1 mio. kr. og en række faste tilskud har vanskeligt ved at støtte større events som fx
5700 Summer.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Det foreslås, at puljens årlige budget er 2 mio. kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at Eventpuljen har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
Navn på tema: SAK – et årigt forsøgsprojekt
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

2023

2024

2025

300

300

0

0

Resume:
Ansøgning fra Kunstbygning SAK om 300.000 kr. til en 1-årig forsøgsordning med gratis
adgang til SAK´s løbende udstillinger.
Sagsfremstilling:
SAK ønsker med projektet at få et grundlag, hvorpå de kan udvikle en 10 års visions - og
handlingsplan. Tanken er at prioritere samarbejde med eksterne kulturpartnere.
Der skal arbejdes med anderledes aktiviteter, som appellerer til og inddrager byens
borgere på fornyet vis.
Intentionen er således også at tiltrække nye medlemmer og gerne få den yngre
generation aktiveret i den fortsatte udvikling af billedkunstinteresserede i Svendborg.
SAK ønsker, at projektet ligeledes kan munde ud i en decideret skole tjeneste på
billedkunstområdet.
Institutionen ønsker at SAK´s fremtidige rolle i kommunen kan bidrage til og understøtte
den fortsatte vækst på kulturområdet.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
Det ansøgte beløb dækker det indtægtstab der vil være ved at give gratis adgang i et år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
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Navn på tema: Rundbuehallen – Forundersøgelse
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

200

200

0

0

0

Resume:
Svendborg Event søger 200.000 kr. til en forundersøgelse af omdannelse af
Rundbuehallen til Fyns nye koncert venue. Svendborg Event søger på vegne af en række
interessenter, som er brugere af Rundbuehallen. Ansøger ønsker samtidig, at
Rundbuehallen ændrer navn til Værftshallen.
Svendborg Event vil stå for forundersøgelsens gennemførelse.
Sagsfremstilling:
Ansøger fremhæver som begrundelse for ansøgningen, at omdannelsen af Rundbuehallen
til en nyt koncert venue er en unik chance for at skabe en sjældent rå, autentisk og
ikonisk koncert- og konferencesal med en profil og størrelse, der kan matche det bedste,
der ellers kun kendes fra langt større byer. I dag er Borgerforeningen, Svendborg Teater
med plads til 500 stående gæster, Svendborgs største venue til musik- og kulturevents.
Rundbuehallerne som det nye venue, opfylder alle interessenters behov og ønsker. Med
den rette istandsættelse og udvikling kan det nye mødested huse alt fra højtprofilerede
rockkoncerter til atmosfærefyldte, og mange facetterede, konferencer med relevans for
Svendborgs erhvervsliv.
Ud over den helt indlysende værdiskabelse, nemlig bedre rammer til musikalske
arrangementer, så er der også en del andre typer værdiskabende arrangementer, der vil
opleve stor nytteværdi og slutbrugertilfredshed ved en opgradering af Værftshallens
isolering og akustik.
Ansøger fremfører, at som det er nu, er det eksempelvis en umulighed at mødes til
fællesspisning, når 500 sultne sejlere afslutter Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe.
Lydniveauet, i de eksisterende rå betonrammer, skaber et uoverskueligt og voldsomt
lydbillede når stole rykkes rundt og mennesker samtaler, alt imens bestik og service er i
brug. At bruge rammerne til konferencer, eks. European Maritime Days og store
firmaarrangementer (eks. Legos sommerfest) fordyres væsentligt, da brugerne selv skal
opsætte midlertidig støjdæmpning og opvarmning for at muliggøre deres arrangementer.
Den nuværende konsekvens er lave lejepriser, mange undskyldninger og et ringe
omdømme når det drejer sig om kvaliteten i oplevelsen.
Istandsættes Rundbuehallen forsvarligt, hvad angår isolering og akustik, så kan
lejeprisen hæves, brugervenligheden stige og slutbrugeroplevelsen højnes markant.
En istandsættelse af Rundbuehallen vil skabe øget besøgstrafik til Svendborg generelt,
vurderer ansøger. Det medfører betydelig omsætning i andre dele af byen, bl.a.
overnatningssektoren, restaurationsbranchen, shopping mv.
Ansøgningen med visuelle billeder er vedlagt som bilag.
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Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
Forundersøgelsens økonomiske elementer:
Interessentanalyse – dybdegående:
Isoleringsbehov – specialist undersøgelse:
Akustikbehov – specialist undersøgelse:
Lyd, lys, back-stage, f&B, multifunktionalitet
Risikoanalyse ved byggeprojekt:
Finansieringsbehov, tidsplan, udbud:
Administration:
Totalt

15.000 KR.
36.000 KR.
68.000 KR.
23.000 KR.
20.000 KR.
20.000 KR.
18.000 KR.
200.000 KR.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant
Navn på tema: Venskabsbysamarbejde med Aasiaat
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

2023

2024

2025

25

25

25

25

25

25

25

25

Resume:
Afsættelse af en økonomisk ramme med henblik på genoptagelse af udmøntning af
rammeaftalen fra 2008 mellem byerne Aasiaat og Svendborg om at støtte og udvikle
samarbejdet indenfor områderne uddannelsesinstitutioner, skoler og virksomheder.
Rammeaftalens punkter kan udfyldes efter konkrete aftaler parterne imellem herunder
tidsomfang og økonomi.
Sagsfremstilling:
Venskabsbyaftalen fra 1997 bekræfter kommunernes ønske om at udvide og styrke
relationerne mellem de to kommuner. Det er nævnt i aftalen, at de konkrete områder,
der skal samarbejdes om, aftales de to kommuner imellem i hvert enkelt tilfælde. En
delegation fra Svendborg besøgte Aasiaat i august 2008. Under møderne ønskede
repræsentanter fra Aasiaat at venskabsbyaftalen fremover relaterer sig til byen Aasiaat,
som pr. 1. januar 2009 indgår i Nordkommunen i Grønland.
Samtidig ønskedes aftalt rammer for et kommende udvidet samarbejde.
Dette er baggrunden for udfærdigelse af rammeaftalen 2008. Der blev ved samme
beslutning nedsat et §17, stk. 4 udvalg, kaldet Aasiaatudvalget til at forestå, planlægge
og koordinere aktiviteterne. Dette udvalg er sidenhen blevet nedlagt.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
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Økonomi:
Der er for nuværende en årlig ramme på ca. 56.000 kr. hvor de løbende udgifter til rejser
og projekter skal gennemføres. Den afsatte ramme dækker venskabsbysamarbejder med
alle Svendborgs venskabsbyer.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
Navn på tema: Udvidelse af seniorværkstedernes lejemål
1.000 kr.
Drift
Finansiering

2022

I alt

2023

0

2024

2025

50

50

50

50

50

50

Resume:
Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet på området Ældreaktiverende Arbejde på
50.000 kr. årligt til dækning af lokale -og driftsudgifter ved udvidelse af
Seniorværkstederne’ s lejemål. Ved en udvidelse af lejemålet vil Seniorværkstederne
være i stand til at imødekomme et voksende behov for mere plads til pladskrævende
aktiviteter. Ved udvidelsen af lejemålet er det muligt at opsige nuværende lejede lokaler,
der både er uhensigtsmæssige, samt dyre at varme op.
Sagsfremstilling:
Seniorværkstederne er udfordret på deres egen succes, de mangler plads.
Seniorværkstederne har gennem årene løbende sat nye værkstedsaktiviteter på
programmet, herunder trædrejning og møbelpolstring. Der har længe været stor søgning
til disse aktiviteter, hvilket der er rådet bod på ved en midlertidig indretning af lagerrum i
kælder. Denne placering, sammen med andre værkstedsaktiviteter har betydet, at både
pladsen og tiden i lokalerne har været begrænset. Seniorværkstederne er desuden blevet
gjort opmærksomme på manglende flugtveje fra de pågældende kælderrum.
Formålet med udvidelsen er at få flyttet værkstedsaktiviteterne i tidssvarende og sikre
lokaler. Hermed det er muligt både at fastholde de nuværende medlemmer, samt at
udvide antallet af medlemmer til de forskellige aktiviteter.
Med udvidelsen af det nye lejemål, opsiges flere utidssvarende kælderrum, der også er
dyre at varme op.
Det nye lejemål er tæt beliggende op af de nuværende værksteder. Det er fuldt isoleret,
opvarmet med naturgas og klar til indflytning.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
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Seniorværkstederne har indgået aftale med udlejer om leje af det ekstra lokale til samme
favorable pris, som de øvrige lokaler i lejeaftalen. Den favorable pris på de øvrige lokaler
er givet som kompensation for udførte istandsættelser.
Oprindelig lejekontrakt fra. 1. oktober 2009
Allonge 1: 25. marts 2010
Allonge 2: 20. august 2013
Allonge 3: 1. januar 2015
Lejeaftalen er tinglyst uopsigelig til 2029 og mundtligt til 2035
Lejen af det nye lokaler giver en årlig ekstra udgift for Svendborg Kommune på 50.000
kr., jf. politisk beslutning om at Svendborg Kommune giver 70 %’s tilskud til lokaler og
drift til foreninger og aktivitetshuse på det ældreaktiverende område.
Udgifterne kan, med udgangspunkt i et Corona relateret mindre forbrug, klares inden for
egne rammer i 2022.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
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Navn på tema: Pulje til decentrale fritidstilbud til unge
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

2023

2024

2025

500

500

500

500

500

500

500

500

Resume:
Forslaget indebærer nedsættelse af en pulje til etablering af alternative fritidstilbud til
unge i lokalområderne. Aktiviteterne der kan søges tilskud til, skal være et supplement til
de allerede eksisterende fritidstilbud. Kriterier for puljens uddeling herunder hvem der
kan søge puljen fastlægges ved puljens etablering.
Sagsfremstilling:
Baggrunden for forslaget er en oplevelse af, at der i de mindre lokalsamfund efterspørges
alternative fritidstilbud til de unge. Gennem de seneste år er der sket en centralisering af
de kommunale fritidstilbud til børn og unge. Især kan det mærkes, at både
Juniorklubber, Ungdomsskoletilbud og musikskoletilbud er blevet lukket ned og
centraliseret i Svendborg by. Samtidig er det opfattelsen, at det kan være en udfordring
for børn og unge bosat på landet at blive transporteret med offentlig transport til
Svendborg by for at deltage i de kommunale fritidstilbud.
Det vurderes, at en decentral styrkelse af fritidstilbuddene vil have flere positive effekter.
De mest åbenlyse vurderes at være en styrkelse af lokalområdernes tiltrækningskraft og
bedre mental trivsel blandt de unge samt stimulere lysten til at sætte aktiviteter i gang.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
Det foreslås, at puljens årlige budget er 500.000 kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.
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Navn på tema: Danmarks Forsorgsmuseum
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2022

I alt

2023

2024

2025

175

175

175

175

175

175

Resume:
Forslaget har til hensigt at understøtte museets strategiske indsats i forhold til en
statsanerkendelse af Danmarks Forsorgsmuseum.
Sagsfremstilling:
Danmarks Forsorgsmuseum arbejder målrettet på at cementere og opskalere sit unikke
museumskoncept i sin egen ret, så museet for fremtiden anerkendes nationalt og
finansieres som et kulturhistorisk museum med sit eget ansvarsområde (velfærdsstatens
sociale forsorgshistorie).
Ambitionen er et Danmarks Forsorgsmuseum, driftet socialt ansvarligt og bæredygtigt, i
funktion som et nationalt videnscenter og samfundsrelevant museum, der arbejder i et
innovativt krydsfelt mellem historisk forskning og formidling og sociale indsatser.
For at styrke indsatsen i denne vigtige del af museets fase, har Danmarks
Forsorgsmuseum i de kommende år brug for opbakning og økonomisk støtte til blandt
andet markedsanalyser, brugerundersøgelser, lobbyarbejde og en samlet koordineret
strategisk indsats i forhold til interesseorganisationer, uddannelsessektoren og politisk.
Økonomi:
Museet søger om et tilskud på 175.000 kr. årligt i en 3-årig periode.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen.

Acadre sagsnr. 20-23150

0

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Social- og Sundhedsudvalget
Oversigt over driftstemaer
1.000 kr.

2022

Demografi ældreområdet
Demografi socialområdet - overgang fra
barn til voksen
Akutfunktionen, særligt tilrettelagte
forløb
Styrket afrusningstilbud i
Alkoholbehandlingen Svendborg, to
Pårørenderådgiver
Bolighandlingsplan - udvidelse af
plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp.
Styrkede, lokale, tværfaglige
sundhedsindsatser
Bedre bemanding ældreområdet
(overgang fra pulje til bloktilskud)
I alt

2023

2024

2025

5.020

5.020

5.020

5.020

7.550

7.550

7.550

7.550

1.020

1.020

1.020

1.020

700

700

700

700

275

275

275

275

5.150

6.350

17.850

22.450

1.500

0

0

0

6.325

6.325

6.325

6.325

27.540

27.240

38.740

43.340

Demografi ældreområdet
1.000 kr.
Fritvalg incl. sygepleje
Hjælpemidler
I alt

2021
4.200
820
5.020

2022
4.200
820
5.020

2023
4.200
820
5.020

2024
4.200
820
5.020

Resume:
På ældreområdet betyder den demografiske udvikling med vækst i antallet af ældre, at
der i de kommende år vil være betydeligt flere ældre, der har behov for personlig pleje
og praktisk bistand i eget hjem, ligesom behovet for sygepleje, hjælpemidler og
sygeplejeartikler øges
Sagsfremstilling:
Ældreområdet har en demografiudfordring med vækst i antal af ældre borgere i
Svendborg Kommune.
Da demografiudfordringen vil være en udfordring for alle landets kommuner, må der
fortsat forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgave. I kommuneaftalerne
for 2020 og 2021 blev der således afsat midler til demografisk betinget udgiftsvækst, der
i kommunens budget blev tilført områderne.

Befolkningsprognose 2021
65‐74
75‐84
85+
65+ i alt
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2021
7.880
4.764
1.636
14.280

2022
7.917
5.043
1.688
14.648

2023
7.952
5.317
1.716
14.985

2024
7.930
5.544
1.765
15.239

2025
7.912
5.714
1.833
15.459
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Befolkningsprognose 2020:

14.290

Ifølge befolkningsprognosen 2021 kan der forventes 14.648 borgere 65+år i 2022,
hvilket er 368 flere borgere end det antal ældre, som sidste års demografiberegning tog
udgangspunkt i. Ændringerne fordeler sig således på aldersgrupper:
 37 i aldersgruppen 65-74 år,
 279 i aldersgruppen 75-84 år
 52 i aldersgruppen 85+
Da der – jf. andet budgettema til 2022 – forventes etableret 10 ekstra plejecenterboliger
fra 2022, er der i beregningen af demografibehovet for hjemmeplejen fratrukket 10
borgere i aldersgruppen aldersgruppen 85+. En gennemsnitlig modtager i denne
aldersgruppe modtager 5 timers hjemmepleje pr. uge, mens det i nærværende beregning
er antaget, at borgere inden indflytning i plejebolig modtager i gennemsnit 15 timers
hjemmepleje pr. uge. For 10 borgere svarer dette til ca. 3 mio. kr., der er fratrukket
demografiberegningen.
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle Svendborg Kommunes
udgiftsområder blev der til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der
forventedes at kunne afdæmpe den demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor.
I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder ældreområdet fortsat med disse
indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang
forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende
karakter, og det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.







Forebyggelse/mestring
Rehabilitering
Velfærdsteknologi
Aktivt ældreliv
Akuttilbud
Boligstruktur

Erfaringerne hidtil tyder dog ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det
demografiske pres. Der er derfor behov for at tilføre midler til området, hvis der ikke skal
ske ændringer i serviceniveauet.
Økonomi:
Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i
2022 (fritvalg og hjemmesygepleje samt hjælpemidler) som følge af den demografiske
udvikling. For fritvalg og hjemmesygepleje er der taget udgangspunkt i den faktiske
udgift i 2020 fordelt på aldersgrupper.
For hjælpemiddelområdet er der ligeledes foretaget en fordeling af samtlige udgifter i
2020 på aldersintervaller på baggrund af registreringer på cpr.nr.
Beregningen viser, at der i 2022 er behov for 5,02 mio. kr., heraf 4,20 mio. kr. til fritvalg
& hjemmesygepleje og 0,82 mio. kr. til hjælpemidler som følge af den demografiske
udvikling.
CO2-Konsekvensvurdering:
….
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Demografi/mængdeudvikling – socialområdet
1.000 kr.
Social

2022
7.550

2023
7.550

2024
7.550

2025
7.550

7.550

7.550

7.550

7.550

I alt

Resume:
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet - med afsæt i
budgettet for 2019 og Finansloven for 2020 - at kompensere alle velfærdsområder for
det demografiske udgiftspres. Regeringen har tilkendegivet, at man også i de kommende
år vil kompensere kommunerne for vækst i demografi og for det øgede pres på voksenhandicapområdet.
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev
til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe den
demografisk betingede og mængdemæssige udgiftsvækst, jf. nedenfor.
Erfaringer fra 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det demografiske pres
og den fortsatte mængdeudvikling. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre
ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede
kvalitetsstandarder.
Sagsfremstilling:
Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet har medført et
udgiftspres i de seneste regnskabsår og det vil fortsætte hen over de kommende år.
Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og
mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme og
gennem tiltag som:







Rehabilitering
Modtagelsen
Flexboliger
Velfærdsteknologi
Intern opgaveløsning
Ændret opgavevaretagelse

Erfaringerne fra 2020 og 2021 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det
demografiske og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre
betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af
ændrede kvalitetsstandarder.
På socialområdet betyder øget levealder, stigende behov for visitationer til botilbud, øget
tilgang til psykiatrisk behandling, markant tilgang af sager på senhjerneskadeområdet i
2021, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende udgiftspres.
På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen
”Fra barn til voksen”, gældende siden 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har
betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers
overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede
foranstaltninger til unge der i 2022 fylder 18 år.
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På baggrund af demografimodellen har socialområdet fået tilført 4,1 mio. kr. i 2020 og
7,2 mio. kr. i 2021. For begge år gælder, at tilførslen svarede til udgifterne i året, hvor
sagerne overgik til Socialafdelingen, dvs. uden helårseffekt, idet beregningen er foretaget
fra det tidspunkt, hvor den unge fylder 18 år.
For 2022 ændres beregningen for demografi/mængdeudvikling. Tabellen viser følgende
tilgang af sager:
 2020 og 2021 – samlet tilgang af 46 nye sager
 2022 - forventet tilgang af 45 sager
Den økonomiske effekt i 2022 er:
 Helårseffekt på 3,95 mio. kr. for sager, der overgik i 2021. Helårseffekten er
differencen mellem den demografiske udgift i året ved det fyldte år 18. år og
effekten i et helt budgetår. Helårseffekten af 2020-sager i 2021 er ikke indregnet i
demografien, idet udgifterne indgår i forventet regnskab 2021 / forventet budget
2022.
 Demografisk udgiftspres på 3,6 mio. kr. for sager, der overgår til Socialafdelingen
i 2022.
(mio. kr.)
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Antal sager

2021
7,2
3,95
46

(2020+2021)

2022

3,6
45

Demografi
4,1
7,2
7,55

På nuværende tidspunkt viser skønnet, at det demografiske udgiftspres for 2022 vil være
7,55 mio. kr. i 2022 og overslagsår inkl. helårseffekten af nye sager.
Afrunding
Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske
initiativer i forhold til at løfte opgaven. Det understøttes af KL’s udspil til
økonomiforhandlingerne for 2022 ”Veje til styrkelse af socialområdet”.
Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, skal
der iværksættes indsatser, der kan nedbringe udgifterne ved at revurdere serviceniveau.
Påvirkning på andre områder:
Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.
Økonomi:
Det demografiske udgiftspres vil for 2022 være på 3,95 mio. kr., som er helårseffekt i
2022 af tilgang i 2021, samt tilgang af nye sager i 2022 med årseffekt på 3,6 mio. kr.
til i alt 7,55 mio. kr. i overslagsårene.
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Akutfunktion, særligt tilrettelagte forløb i eget hjem, ældreområdet
1.000 kr.
Drift
I alt

2022
1.020

2023
1.020

2024
1.020

2025
1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

Resume:
Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til at kunne tilbyde særligt
tilrettelagte forløb i eget hjem med henblik på at sikre at undgå unødvendige
indlæggelser.
Sagsfremstilling:
Udviklingen i det danske sundhedsvæsen betyder, at kommunerne overtager flere
opgaver fra regionerne. Borgerne sættes i behandling, og udskrives derefter til videre
behandling og opfølgning i eget hjem. Kommunerne skal derfor være klar til, at borgere
er hjemme i tilstande, der er ustabile og ændrer sig hurtigere og til at håndtere de nye
krav og anvendelse af ny teknologi. Udviklingen i befolkningssammensætningen, hvor
der vil blive relativt flere ældre i alderen 65+, særligt sker den procentvise stigning i
aldersgruppen 75-89 år.
Formålet med akutfunktionen er således at forebygge forværring af akut opstået eller
kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og
behandlingsindsats. Der stilles blandt andet krav om en døgndækkende varetagelse af
specialiserede kliniske opgaver, f.eks. indgift af væske eller antibiotika direkte i
blodårerne (i/v behandling).
Ældreområdet har i 2019-2020 haft et statsligt finansieret projekt, hvor vi har afprøvet at
udvikle akutpladsophold i borgerens eget hjem. Formålet med projektet har været at
afprøve, i hvilket omfang en videreudvikling af akutfunktionen med etablering af
akutpladser i op til 3 døgn hos borgere i eget hjem, kan forebygge unødige indlæggelser
og genindlæggelser hos meget svækkede borgere i kommunens ældrepleje.
Evalueringen har bl.a. vist, at ud af de i alt 59 gennemførte 3 døgnsforløb i perioden
1.1.-31.8.2020, er indlæggelse/genindlæggelse vurderet forebygget i 36 forløb, svarende
til godt 60 %.
Der var 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i
projektperioden var udvidet med fire sygeplejersker og seks SOSU-assistenter.
Påvirkning på andre områder:
Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut
syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger.
Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdets hjemmehjælp,
plejecentre og sygepleje.
Økonomi:
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat 1,9 mio. kr. til udvidelse af den
oprindelige akutfunktion. Midlerne er brugt til ansættelse af sygeplejersker.
Ved at ansætte SOSU-assistenter vil akutfunktionen kunne tilbyde særligt tilrettelagte
forløb i eget hjem. Der søges derfor om 1 mio. kr. fremskrevet til 2022-prisniveau.
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CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at tilbud om særligt tilrettelagte forløb i eget hjem vil have en
væsentlig konsekvens for CO2-udledningen.
Styrket afrusningstilbud i Alkoholbehandlingen Svendborg
1 ekstra afrusningsdag pr. uge
1.000 kr.
Drift

2021

I alt

2022

2023

2024

350

350

350

350

350

350

350

350

2 ekstra afrusningsdage pr. uge
1.000 kr.
Drift
I alt

2021

2022

2023

2024

700

700

700

700

700

700

700

700

Resume:
Tilbuddet om ambulant afrusning i Alkoholbehandlingen styrkes, så der fremover tilbydes
afrusning 2 eller 3 dage om ugen i stedet for aktuelt 1 dag pr. uge. Dette vil give
borgerne et væsentligt forbedret tilbud ift. afrusning. Forslaget kræver en forøgelse af
lægeressourcerne med minimum 3 timer fremmøde pr. ekstra afrusningsdag pr. uge
samt transporttid.
Sagsfremstilling:
Tilbuddet om afrusning i Alkoholbehandlingen fordobles eller tredobles, så der fremover
tilbydes afrusning 2 eller 3 dage om ugen i stedet for aktuelt afrusning 1 dag pr. uge.
Dette vil betyde, at borgerne vil kunne få tilbud om afrusning enten umiddelbart eller
med få dages ventetid.
Aktuelt tilbyder Alkoholbehandlingen afrusning 1 dag om ugen mod tidligere 2 dage.
Årsagen til reduktionen fra 2 til 1 dag var en skærpelse af den lægelige vejledning om
alkoholbehandling, hvor det blev et krav, at afrusning alene kunne gennemføres i
forbindelse med lægeundersøgelse. Da Alkoholbehandlingen har læge 4 timer pr. uge
samlet på 1 dag, var det ikke muligt at opretholde 2 afrusningsdage.
Imidlertid er det en betydelig udfordring for nogle af de mest alkoholmæssigt belastede
borgere, at der aktuelt alene er afrusning 1 dag om ugen. For den enkelte borger kan der
være forhindringer som gør, at vedkommende ikke kan fremmøde den pågældende dag,
eller man kan glemme det. I de tilfælde vil afrusning skulle påbegyndes med medvirken
af borgerens egen læge. Alternativt skal borgeren fortsætte med alkoholindtag frem til
næste uges mulighed for afrusning i Alkoholbehandlingen.
Odense Kommune leverer specialiseret lægeydelse på Alkoholområdet til Svendborg
Kommune. Imidlertid kan Odense Kommune ikke på nuværende tidspunkt garantere, at
man vil kunne levere yderligere afrusningsdage i Svendborg, såfremt der er et ønske fra
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Svendborg Kommunes side om dette. Dette skyldes længerevarende
rekrutteringsudfordringer på lægeområdet.
Såfremt Svendborg Kommune skal dække et udvidet afrusningstilbud ved at indgå aftale
med en privat leverandør om lægekonsulentydelse, forventes dette, ud fra sondering
med mulig leverandør, at være væsentlig mere omkostningsfuldt for Svendborg
Kommune end ved aftale med Odense Kommune. Dette skyldes timeprisniveauet, regler
om minimum 6 fremmødetimer pr. mødedag, udgifter til transport samt bl.a. udgifter ved
mulig opfølgende telefonisk kontakt til privat leverandørs lægekonsulent på tidspunkter
uden læge i afdelingen.
Lægeydelse Odense Kommune
1 ekstra afrusningsdag pr. uge med 3 lægefremmødetimer i Svendborg samt transporttid
medfører en forventet omkostning for Alkoholbehandlingen på ca. kr. 200.000 på
årsbasis.
2 ekstra afrusningsdage pr. uge med i alt 6 lægefremmødetimer i Svendborg samt
transporttid medfører en forventet omkostning for Alkoholbehandlingen på ca. kr.
400.000 på årsbasis.
Lægeydelse privat leverandør
1 ekstra afrusningsdag pr. uge med et regelbaseret minimumsfremmøde på 6 timer i
Svendborg medfører en estimeret omkostning for Alkoholbehandlingen på kr. 300350.000 på årsbasis.
2 ekstra afrusningsdage pr. uge med i alt 12 lægefremmødetimer i Svendborg medfører
en estimeret omkostning for Alkoholbehandlingen på kr. 600-700.000 på årsbasis.
Påvirkning på andre områder:
Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.
Økonomi:
Beregningen beror på, at Svendborg Kommune ønsker at styrke afrusningstilbuddet.
Dermed påhviler den fulde finansiering af styrkelsen Svendborg Kommune, da der ikke er
indledt dialog med Ærø Kommune og Langeland Kommune om kommunernes holdning til
at medfinansiere styrkelsen. Det er administrationens vurdering, at begge kommuner er
tilfredse med det aktuelle afrusningstilbud. Vedtages budgettemaet indledes dialog med
begge kommuner.
Budgettemaet er beregnet ud fra lægedækning fra privat leverandør, idet Odense
Kommune som nuværende leverandør af lægedækningen ikke med sikkerhed kan
imødekomme ønsket om udvidelse. Såfremt Odense Kommune kan imødekomme ønske
om øget lægedækning falder udgiften til 200.000 kr. for 1 ekstra afrusningsdag og
400.000 kr. for 2 ekstra afrusningsdage.
Pårørenderådgiver, Social og Sundhed
1.000 kr.
Drift
I alt
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2023

2024

2025

275

275

275

275

275

275

275

275
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Resume:
Ansættelse af pårørenderådgiver på 20 timer om ugen, der kan understøtte pårørende til
borgere, der er ramt at sygdom, har fysisk funktionsnedsættelse eller er kognitivt
svækkede. Målgruppen er voksenområdet, dvs. borgere der er 18 år eller derover.
Sagsfremstilling:
Ifølge Ældre Sagen er der i dag 25-30 pårørenderådgivere ansat i de danske kommuner.
I 2017 blev tallet opgjort til 10. Der er dermed sket en markant stigning i de seneste år.
Pårørende spiller en central rolle i kommunernes sundhedsfaglige og sociale indsatser og
udgør en stor ressource for såvel den enkelte borger som for kommunerne. Men det kan
også være både svært og krævende at være pårørende.
I Svendborg Kommunes Værdighedspolitik fremgår det, at ”Svendborg Kommune ser
pårørende som vigtige nøglepersoner, når det handler om at hjælpe borgeren bedst
muligt”
En pårørenderådgiver vil, udover at guide igennem de mange kommunale tilbud, også
kunne varetage gruppe- og netværkstilbud, individuelle samtaler, kursusforløb, juridisk
og social vejledning, understøtte et godt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende
mv.
Tilbud til pårørende har ifølge en rapport foretaget af Rambøll Management Consulting en
række positive virkninger i form af:
1) Reducere den praktiske, følelsesmæssige og sociale belastning, som pårørende
oplever.
2) Indirekte virkning på den pårørendes nærtstående, idet der er mere overskud til
at tilbringe tid med og pleje den nærtstående.
3) Samfundsøkonomiske gevinster ved, at den pårørende kan bo sammen med den
nærtstående i længere tid, samt at den pårørende undgår en nedslidning som
følge af de belastninger, der er forbundet med at passe en nærtstående.
Svendborg Kommune har i dag en række tilbud til pårørende, herunder bl.a. rådgivning
via demenskonsulenter, åben anonym rådgivning i Demenscenter Sydfyn,
pårørendegrupper bl.a. på demensområdet, frivillige vejvisere og borgerrådgiver.
Foruden den kommunale rådgivning og vejledning, er der i Svendborg Kommune mange
patientforeninger som laver et kæmpe rådgivnings- og vejledningsarbejde, både for
borgere og pårørende.
Forslaget om en medarbejder på halv tid skal ses i den sammenhæng.
Påvirkning på andre områder:
En pårørenderådgiver vil understøtte pårørende på tværs af social-, sundheds- og
ældreområdet, og vil forventeligt aflaste de medarbejdere der for nuværende arbejder
med støtte og rådgivning.
Økonomi:
Ansættelse af pårørenderådgiver på halv tid svarende til en årlig udgift på ca. 275.000
kr. med en gennemsnitspris på en medarbejder, med en mellemlang videregående
uddannelse.
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CO2-Konsekvensvurdering:
Det vurderes ikke, at ansættelsen af en pårørendevejleder vil have konsekvens for CO2udledningen.
Bolighandlingsplan – udvidelse af plejeboliger:
1.000 kr.
Udvidelse af
plejeboliger
Tidligere besluttet
kapacitetstilpasning
I alt

2022

2023

2024

2025

2026

3.400

4.600

16.100

20.700

27.700

1.750
5.150

1.750
6.350

1.750
17.850

1.750
22.450

1.750
29.450

Resume:
Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune
er behov for yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.
Sagsfremstilling:
Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at kommunen
har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Beregningerne for perioden 2022-2026
viser, at der vil være et øget behov for plejeboliger fra 2023 svarende til i alt ca. 55
boliger fordelt på følgende måde:
-

10
20
10
15

boliger
boliger
boliger
boliger

i
i
i
i

2023
2024
2025
2026

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 13. april 2021 bedt administrationen om
at udarbejde udvidelsestema for drift- og anlæg på de 55 plejeboliger. Der antages, at
der bygges demensvenlige boliger. På møde den 4. maj 2021 besluttede Social-og
Sundhedsudvalget at fremrykke udvidelsen af 10 plejeboliger fra 2023 til 2022 grundet
stigende efterspørgsel efter plejeboliger og deraf følgende pres på garanti-ventelisten.
Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. Socialog Sundhedsudvalget har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare
eksisterende plejecenterstruktur og at udvidelse af plejeboliger i 2022 og 2024 således
skulle foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres
overhead og anlægsudgifter.
Da der endnu ikke er taget endelig beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal
finde sted, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en detaljeret og præcis
beregning af anlægsudgifterne, men den kommunale anlægsudgift er anslået til samlet
24,350 mio. kr. for de 55 boliger.
Der ligger en ikke-indfriet besparelse på 1,75 mio. kr. fra 2021 vedr.
”kapacitetstilpasning plejecentre”, besluttet ifm. budgetforliget for 2019. Forligskredsen
tilkendegav efterfølgende, at besparelsen skulle udmøntes ved ”fysisk tilpasning af en
bygningsmasse eller nedlæggelse af plejecenter/-pladser”. På Social- og Sundheds-
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udvalgets møde den 15. januar 2019 besluttede man, at strukturdrøftelsen på
plejecenterområdet skulle ske ”som led i en samlet vurdering af boligudviklingen på
ældreområdet som led i udmøntningen af masterplanen”. Det er denne samlede
vurdering, der nu foreligger og danner baggrund for indeværende temabeskrivelse.
Påvirkning på andre områder:
Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand,
varme og el.
Økonomi:
Det øgede antal plejeborgerboliger vil betyde afledte driftsudgifter på 3,4 i 2022 for 10
plejeboliger, som gradvist ibrugtages i løbet af 2022. Beløbet i 2022 er derfor beregnet
med ¾ effekt. Driftsudgifterne stiger til 27,7 mio. kr. i 2026 for samlet drift af 55
plejeboliger.
Ved tilbygning- og ombygning i tilknytning til eksisterende plejecentre, kan prisen pr.
bolig reduceres, da der allerede er afsat budget til sektionsleder og nattevagter i de
eksisterende budgetter. En udvidelse med op til 55 ekstra boliger vurderes imidlertid at
forudsætte ekstra budget til sektionsleder og nattevagter. Der er således afsat ekstra
udgifter hertil svarende til 1 ekstra sektionsledere og 2 nattevagter fra og med 2024.
Fra 2021 ligger der desuden en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. årlig vedr.
kapacitet på plejecenterområdet.
De 55 plejeboliger kræver kommunale anlægsinvesteringer anslået til 24,350 mio. kr.
CO2-Konsekvensvurdering:
Forbruget af vand, varme og el vil alt andet lige øge ved udvidelse af op til 55 nye
plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af
udgifterne er lønudgifter, og andelen til fast ejendom udgør knap 1,5%. Det er derfor
vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser.
Styrkede lokale tværfaglige sundhedsindsatser
1.000 kr.
Drift
Træningscentre
I alt

2022

2023

2024

2025

600
900
1.500

0

0

0

Resume:
Afdækning af mulighederne for styrkede lokale og tværfaglige sundhedsindsatser,
herunder en styrkelse af eksisterende kommunale tilbud i nærområderne. Midler afsættes
til et årsværk til afdækning af muligheder Desuden afsættes midler til konkret styrkelse
af lokale kommunale træningscentre, til gavn for borgerne.
Sagsfremstilling:
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I Svendborg Kommune bliver der flere ældre og flere med kroniske- og psykiske
sygdomme. Der er derfor behov for nye tiltag og for at indgå nye samarbejder ift. at
fremme folkesundheden til gavn for borgere i Svendborg Kommune. Ønsket er at skabe
løsninger der giver størst værdi for borgerne.
I Svendborg Kommune er der et ønske om kontinuerligt at styrke og udvikle det nære
sundhedsvæsen i samarbejde med relevante aktører på sundhedsområdet.
Der er i stigende grad fokus på at fastholde sundhedstilbud i lokalområderne, og derved
skabe bedre balance mellem land og by. Dette kan bl.a. ske ved at undersøge
mulighederne i de tværgående samarbejdsflader mellem kommune, regionens
somatiske- og psykiatriske sygehusfunktioner, praktiserende læger samt private aktører,
med henblik på at finde nye løsninger for tilbud i lokalområderne.
Der sker løbende udvikling og tilpasning af det tværgående samarbejde fx gennem
Praksisplan, Akutplan og Psykiatriplan. Disse følges tæt. En fællesnævner for disse planer
er, at mobilisere tværgående indsatser og have øje for hinandens ressourcer, faglighed
og kapacitet, så vi kan lykkedes med fremtidens sundhedsudfordringer.
Vi har en god tradition og erfaring i Svendborg Kommune for et tæt samarbejde med
Odense Universitets Hospital og Psykiatrisygehuset, gennem såkaldte bilaterale
samarbejder. Flere kommuner i Region Syddanmark har udbygget dette samarbejde, og
har indgået formaliserede samarbejder med Regionsrådet, ift. arbejdet med at styrke det
sammenhængende nære sundhedsvæsen. Samarbejderne har forskellige
omdrejningspunkter. Eks. omhandler samarbejdet i Nyborg etableringen af et nyt
Sundhedshus og i Fredericia og Haderslev er det samarbejdet med psykiatrien som er i
fokus. Tilbagemeldingerne er at samarbejderne nytter og bidrager med nye og
konstruktive vinkler og fremdrift på samarbejdet.
Sundhedstilbud tæt på borgerne
Med ambitionen om at udfolde mulighederne for fastholdelse af sundhedstilbud i
lokalområderne, følger et ønske om at sikre og øge tilgængeligheden i sundhedstilbud
lokalt. Kommunens træningscentre der er placeret på udvalgte plejecentre rundt om i
kommunen, kunne være en spændende arena for nye samarbejder. Mange borgere har
en berøringsflade til træningscentrene og plejecentrene, og det kunne derfor være oplagt
at udbygge og udvikle samarbejder hér.
Det ville ikke alene være sundhedsydelser som traditionelt ligger i regi af sygehus eller
praktiserende læger, som kunne være i fokus. Trivsels- og velvære fremmende
elementer, som kan understøtte den fysiske- og mentale sundhed blandt borgerne i
Svendborg, er ligeledes vigtige. I den forbindelse kunne det være interessant at
undersøge mulighederne for nye samarbejder ift. andre faggrupper, og hvor kommunen
gerne vil se på mulighederne for at invitere ind i kommunale arealer.
Ligeledes kunne samarbejdet med frivillige kulturelle-, sociale- og fritidsforeninger i tæt
sammenhæng med sundhedstilbud være et interessant udviklingsområde. Frivillige tilbud
er i høj grad forbundet med nedbringelse af ensomhed og fremme af livskvalitet, hvilket i
sig selv er sundhedsfremme. Ny samarbejder, som kan støtte foreningerne i
lokalområderne, samt udforskning af mulighederne for fælles arealer på tværs af
klassiske sundhedstilbud og frivillige foreninger kunne have spændende potentialer.

Acadre sagsnr. 20-23150

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Social- og Sundhedsudvalget
Desuden kan der indhentes inspiration fra den engelske Frome ift. håndholdt indsats
overfor sårbare borgere i alle aldre, som kan have særligt gavn af at blive støtte i
deltagelse i tilbuddene.
Det kunne således handle om:
Styrke de lokale træningscentre ift. nuværende udfordringer med kapacitet
Udbygge træningscentrene med andre sundheds- og velvære tilbud i form af
eks fodterapeut, massør mv.
Udforske mulighederne for fælles arealer på tværs af klassiske
sundhedstilbud og frivillige foreningers tilbud
Udforske mulighederne for understøttende håndholdt indsats overfor
målgrupper som er udfordret ift. mental sundhed til deltagelse i frivillige tilbud
Fælles indgang til sundhedstilbud
Med fokus på styrkelse af det nære Sundhedshus, er der en intention om at etablere
fælles indgang på tværs af sektorer eks. psykiatri og kommune. Erfaringen fra andre
kommuner, herunder Silkeborg, viser at dette er en realiserbar ambition. Erfaringerne
viser særligt at både det formelle og uformelle samarbejde styrkes ved at være tæt på
hinanden i opgavevaretagelsen, og at dette kan ske på flere forskellige planer. Ved at
styrke kendskabet til hinandens arbejdsfelter, faglighed og organisationer, er
grundlæggende for det videre arbejde med at styrke det tværgående samarbejde
omkring ’sagsbehandlingen’ i samarbejde med den enkelte borger.
Det kunne således handle om:
Fælleshus med regionale psykiatri vedr. særlige funktioner
Fælles indgang med den regionale psykiatri vedr. særlige funktioner.
Herunder, afklaring af nedenstående, fremsendt af udvalgsmedlem i Social- og
Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard:
Fx betyde at du har en eller to koordinatorer uanset om du er i kontakt med
regionen, som indlagt eller i ambulant behandling, i kontakt med kommunen
i form af et genoptræningsforløb eller rehabiliteringsforløb eller i et forløb i
distrikst-psykiatrien eller i kontakt med privat praksis (psykolog/egen læge,
fysioterapeut, sygeplejerske eller andet)
Fx betyde at man som unge (12-18 årige) har særlige indgang
Fx betyder at man som voksen (18-90 årige)
Fx betyde at man kan henvises til ”omsorgsforløb”
Fx betyde at man selv kan søge indgangen til enkelt konsultationer(et
bestemt antal)
Fx betyde at alle med diagnoser har en direkte linje at kontakte
Fx betyde at alle med symptomer på angst, depression eller neg tanker har
muligheder for flere kontakter en egen læge
-

Mulighed for at afsætte ét årsværk til denne afklaring, med henblik på at
undersøge konkrete handlinger og indgå dialoger og konkrete
handlingsforløb med region og privat praksis. Med henblik på at udvikle
fælles kompetencegivende forløb, samt samarbejde med de organisationer
der arbejder for bedre forhold inden for psykiatrien

Økonomi:
For at afdække mulighederne for afklaring af samarbejder og muligheder i styrkede
lokale sundhedstilbud afsættes et årsværk.
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For at styrke og udvikle de lokale træningscentre afsættes midler til fornyelse af rammer
og maskiner/tilbud
CO2-Konsekvensvurdering:
Styrkede lokale sundhedstilbud vil formindske belastningen på transport til centrale
sundhedstilbud
Bedre bemanding ved overgang til bloktilskud
1.000 kr.
Drift

2022
6.325

2023
6.325

2024
6.325

2025
6.325

6.325

6.325

6.325

6.325

I alt

Resume:
Svendborg Kommune har siden 2018 modtaget godt 6 mio. kr. årligt i puljemidler til
bedre bemanding på ældreområdet, men fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt via
bloktilskuddet. Dette medfører en manko for Svendborg Kommune på 1,1 mio. kr., idet
fordelingen af midlerne overgår fra at blive fordelt efter ældrenøglen til nu at blive fordelt
efter bloktilskudsnøglen. De godt 6 mio. kr. ønskes tilført ældreområdet fra 2022, sådan
at nuværende serviceniveau kan fastholdes, idet midlerne indgår i den eksisterende
normering og dermed finansierer personale, der allerede i dag er ansat på ældreområdet.
Sagsfremstilling:
Der blev på finansloven for 2018 afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til
bedre bemanding i ældreplejen (521 mio. kr. i 2022-niveau).
Puljen har fra 2018 været udmøntet som en ansøgningspulje med tilskud fordelt efter
ældrenøglen. Puljen overgår fra 2022 til udmøntning via bloktilskuddet og fordeles herfra
via den generelle bloktilskudsfordeling. Dette betyder en manko på 1,110 mio. kr. for
Svendborgs vedkommende, idet Svendborgs andel ifølge ældrenøglen er på 6,325 mio.
kr. i 2022 (ældrenøgle 1,214 %), mens kommunen kun modtager 5,215 mio. kr. over
bloktilskuddet (bloktilskudsnøgle 1,001 %).
Midlerne indgår i dag i hjemmeplejens og plejecentrenes personalenormering, og det er
derfor nødvendigt, at alle 6,325 mio. kr. fortsat tilføres området, hvis ikke området skal
pålægges personalebesparelser i tilsvarende størrelsesorden.
Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
Midlerne til bedre bemanding tilføres via bloktilskuddet i 2022 med 5,215 mio. kr.,
hvilket er 1,110 mio. kr. lavere end ældreområdet nuværende bedre bemandingsmidler
på 6,325 mio. kr.
Tilføres de 6,325 mio. kr. ikke til ældreområdet i 2022, vil det betyde en tilsvarende
besparelse i hjemmeplejen og på plejecentrene.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant
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Til Social- og Sundhedsudvalget

Ældrerådet
Svendborg Kommune
Formand
Bent Aa. Rasmussen
Telefon: 62 21 71 25
Mobil: 22 83 36 87

Høringssvar vedr. punkt 4, Budgettemaer - Bedre bemanding
Ældrerådet har på sit møde 12.08.21 drøftet det nye budgettema.

Mail:
bentaarasmussen@gmail.com
www.aeldreraad.dk

Ældrerådet vil gøre opmærksom på, at de forventer det fulde beløb
bliver overført til ældreområdet, da der ellers vil være tale om en
besparelse i forhold til antal medarbejdere i hjemmeplejen, hvilket er
helt uacceptabelt.

26-08-2021

Med venlig hilsen
Bent Aa. Rasmussen
Formand

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Økonomiudvalget
Oversigt over driftstemaer
1.000 kr.
Administration
Borgerrådgiver

2022

2023

2024

2025

1.420

1.350

1.350

750
750

520

750

750

Grønne indkøb

600

600

600

Forlængelse af
bredsbåndspulje

300
0

0

0

0

10.000

9.600

9.200

8.800

10.000

9.600

9.200

8.800

11.420

10.950

10.550

Indførelse af
whistleblowerordning
Finansforskydninger
Pulje garantistillelse/
deponering
I alt

9.500
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Navn på tema: Borgerrådgiver
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

520

750

750

750

520

750

750

750

Resume:
Til budget 2019 blev det besluttet at ansætte en borgerrådgiver på 20 timer for en
periode på to år. Til budget 2021 blev det besluttet at forlænge bevillingen med et år.
Stillingen er etableret efter § 65e i lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:
Bevillingen udløber 31. august 2022, der skal derfor tages stilling til om
Borgerrådgiverfunktionen skal forsætte for en periode eller indtil videre.
Der lægges op til en opnormering af stillingen til fuld tid pr. 1. januar 2022.
Borgerrådgiveren har i maj md. afleveret rapport for perioden 1. oktober 2019 til 31.
oktober 2020 til Byrådet.
Der var i rapportens perioden på 13 måneder 131 henvendelser, med jævn øget stigning
over perioden. Siden rapporten er udarbejdet, er der sket en yderligere øgning i
tilgangen af henvendelser på 100 %, idet der i perioden fra 1. november 2020 til udgang
af april 2021 har været 118 henvendelser.
Hvilket antyder at der kan forventes omkring 240 til 260 henvendelser fremadrettet
årligt, hvilket vil være svært at håndtere.
Vedr. indsatser henvises til Borgerrådgiverens årsrapport. Der har været tale om
indsatser i forhold til de konkrete borgerhenvendelser, samt anbefalinger i et
læringsperspektiv til forvaltningen.
I forhold til læringsperspektivet, er der på nuværende tidspunkt behov for at
Borgerrådgiveren prioriteter indsatserne, da det er begrænsede ressourcer på grund af
borgerhenvendelser, og Borgerrådgiveren derfor ikke bidrage til læring i det fornødne
omfang.
I forbindelse med etableringen af stillingen, kunne der være tvivl om hvor stort behovet
var, det viser sig at der er en stor tilgang af sager over perioden, endvidere er der
begrænsning for muligheden med at arbejde med læringsperspektivet i organisationen.
Det er endvidere svært at rekruttere til en deltidsansættelse på dette område.
Pulje
Der er lavet en pulje i Indenrigs- og boligministeriet til finansiering af borgerrådgivere for
perioden 2021 til 2024.
Puljen kan søges af:
a) Kommuner der ikke har en borgerrådgiverfunktion
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b) Kommuner som efter 1. januar 2021 har etableret en borgerrådgiverfunktion
c) Kommuner, som ønsker at opnormere en eksisterende borgerrådgiverfunktion.
d) Kommuner, som efter den 1. januar 2021 har opnormeret en eksisterende
borgerrådgiverfunktion.
Puljen har følgende prioriterede rækkefølge. Litra a som førsteprioritet, herefter litra b og
herefter litra c som vil være den kategori at Svendborg Kommune kan søge under, og er
der endeligt penge tilbage litra d.
Det skal tilkendegives at man har en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen
efter projektperioden.
Der tilsigtes endvidere en geografisk spredning af de ydede tilskud.
At der ved fordeling af tilskud til opnormering af eksisterende borgerrådgiverfunktioner
tilsigtes, at kapaciteten i disse borgerrådgiverfunktioner afspejler antallet af indbyggere i
kommunen.
Der søges om tilskud for perioden 2022 til 2024 på 17 timer ugentligt.
Beløbet er ikke indregnet i budget, men vil kunne reducere i budget 2022 til 2024
såfremt Svendborg Kommune får andel i midlerne.
Der kan forventes svar på ansøgning ultimo september 2021.
Såfremt det skulle vise sig at der ikke er mulighed for at opnå tilskud, kan det
genovervejes om man ønsker at opnormere området.
Påvirkning på andre områder:
Borgerrådgiverens opgaver påvirker på alle direktørområder.
Økonomi:
Udgift 750.000 kr. årligt
Dækker lønudgift, uddannelse, medlemsskaber, adgang til love, it, kontorhold, tolk m.v.
Ved fastholdelse af 20 t. fra 1. september 2022 vil budgettet skulle forhøjes med flg.
Budget
I alt
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2022
140.000

2023
410.000

2024
410.000
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Navn på tema: Grønne og bæredygtige indkøb (indkøbsvejleder)
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

600

600

600

600

600

600

0

Resume:
Investering i en indkøbsvejleder til fremme af mere grønt og bæredygtigt indkøb i
Svendborg Kommune vil bidrage til en praksisnær grøn omstilling hos kommunens
afdelinger og institutioner med fokus på mindre og smartere forbrug, fx ved minimering
af plast og øget brug af bæredygtige materialer. En grøn og bæredygtig omstilling af
kommunens indkøb forudsætter samtidig analyse og indsigt i hvordan der klimamæssigt
sættes ind på det enkelte indkøbsområde, så størst mulig klimaeffekt kan skabes og
dokumenteres. Økonomisk andrager investeringen 600.000 kr. årligt. i 3 år.
Sagsfremstilling:
Grønne og bæredygtige indkøb i det offentlige er med klimadagsordenen kommet i høj
fokus og med Den Fælles Kommunale Indkøbsstrategi skal der sættes målsætninger for
et styrket bæredygtigt indkøb og forbrug hos kommunerne.
Arbejdet med indarbejdelse af miljø- og klimakrav i kommunens udbud og aftaler pågår
allerede, men arbejdet omkring mulige grønne indsatser bliver stadigt mere omfattende,
der ikke er muligt at løfte med de nuværende medarbejderressourcer på
indkøbsområdet. Derfor foreslås der foretaget en projektansættelse af en indkøbsvejleder
med fokus på bæredygtighed for at kunne håndtere aktuelle og kommende
indsatsområder.
Økonomiudvalget tog i maj måned 2021 beslutning om, at der på indkøbsområdet skal
arbejdes videre med grønne og bæredygtige indsatser indenfor følgende områder:
1) At konventionelle kontorartikler omlægges til miljømærkede alternativer
2) At der med udgangspunkt i projekt om mulig udfasning af engangsservice frem til
2024 udarbejdes et oplæg om principper og rammer for nøjsomt og bæredygtigt
forbrug, og at der i sammenhæng hermed undersøges hvilke øvrige
indkøbsområder der med fordel, og ud fra volumen og effekt, kunne omlægges til
et øget miljømærket indkøb
3) At der arbejdes videre med undersøgelse og vurdering af Svendborg Kommunes
muligheder for tilslutning til Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI)
12 indkøbsmål
En grøn omstilling af Svendborg Kommunes indkøb hvori der arbejdes med omlægning af
nuværende indkøb til flere bæredygtige og miljømærkede alternativer, medfører behov
for analyser på vurdering af hvor størst klimaeffekt opnås, og hvordan omstillingen i
praksis kan ske i tæt samspil med brugere, indkøbere og leverandørerne. Samtidig
medfører omlægningen også behov for at arbejde hen mod et mere nøjsomt og smartere
forbrug. Der sker f.eks. ved en udfasning af engangsservice, hvor brug af plast søges
minimeret og erstattet med bæredygtige materialer. En sådan indsats kræver et behov
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for en stor vejledende og praksisrettet indsats overfor alle kommunens direktørområder
og institutioner.
Indsatsen kræver i lige så stor grad behov for nye kompetencer indenfor
bæredygtighedens mere tekniske side, i forhold til viden om bl.a. miljø og best practice
indenfor offentligt grønt indkøb, cirkulær økonomi (genbrug og genanvendelse), men
også udvikling af analyser og målemetoder indenfor området, så klimaeffekter kan
beregnes og opgøres.
Temaet
er
en
del
af
Klimahandlingsplanen
og
DK2020-arbejdet
med
klimareduktionsindsatsen indenfor scope 3 under Miljø- og Naturudvalget, som vedrører
indirekte Co2-udledninger fra produktion af varer og tjenester.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Økonomi:
Det anslås, at et årsværk til ansættelse af en indkøbsvejleder med fokus på
bæredygtighed vil andrage ca. 600.000 kr. årligt. Ansættelsen foreslås som en 3-årig
projektansættelse.
CO2-Konsekvensvurdering:
En omlægning af udvalgte indkøbsaftaler til flere grønne alternativer vil sammen med en
målrettet indsats for mere nøjsomt og bæredygtigt forbrug i det kommunale indkøb,
generere både direkte og afledte effekter, der vil mindske Co2-udledningen i Svendborg
Kommune som kommunal virksomhed, og ligeledes også i Svendborg Kommune som
geografisk område. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere de mulige
CO2-besparelser herved, da det forudsætter nærmere analyser.
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Navn på tema: Forlængelse af kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2021
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

2024

2025

300

300

0

0

Resume:
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om ”Vækst
og udvikling i hele Danmark”. Med finanslovsaftalen for 2021 blev der yderlige afsat 100
mio. kr. til bredbåndspuljen 2021, som udbetales i 2022. Svendborg Kommune har de
seneste 4 år afsat et årligt budget på 300.000 kr. og ydet tilskud til adresser, der opnår
tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg Kommune yder tilskud, tildeles
ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet samlet set på landsplan.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har det seneste 4 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som
har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 800 husstande
har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg
Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye projekter på
landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få
fiber fremadrettet.
2021 puljen er sjette og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, derfor anbefales
det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om puljen.
Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og
giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af
digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services.
Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet Byregion Fyn, hvor der er nedsat
en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur'. (FSDI) skal samle
de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt
forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr.
bredbånds- og mobildækning.
FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1.000,- kr. pr. husstand, til
projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set
får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne
og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne.
Påvirkning på andre områder:
Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg.
Økonomi:
Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000 kr. på budget 2022.
Da det er sjette og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, forventes lidt yderligere
ansøgninger.
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Navn på tema: Pulje kommunal lånegaranti/deponering til foreninger og institutioner
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022
10.000

10.000

2023
10.000

2024
10.000

2025
10.000

-400

-800

-1.200

9.600

9.200

8.800

Resume:
Økonomiudvalget har på mødet den 19. januar 2021 efterspurgt oplæg til en ramme, der
kan afsættes til deponering ifm. med eksterne foreningers/institutioners ansøgning om
kommunal lånegaranti.
Sagsfremstilling:
Jf. den kommunale lånebekendtgørelse kan kommunen indenfor kommunalfuldmagten
stille garanti for eksterne institutioners og foreningers lån.
Eksterne institutioner omfatter følgende:
- Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen
- Foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven
- Foreninger og fonde, som kommunen er tilsynsmyndighed for.
Når der stilles kommunegaranti for lån, belaster det som udgangspunkt kommunens
låneramme. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at deponere i stedet, hvilket betyder,
at kommunens likviditet reduceres hermed. Det skal bemærkes, at ansøgninger om
kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger og havnerelaterede projekter
er fritaget for deponering.
Processen er tilrettelagt således, at Økonomiudvalget på sit møde den 22. juni 2021
beslutter hvilke ansøgninger, der skal indgå i budgetforhandlinger om budget 2022.
Ansøgninger, som overgår til budgetforhandlingerne, har efterfølgende mulighed for at
komme i betragtning til en kommunal lånegaranti via prioritering indenfor
deponeringspuljen.
Opmærksomheden henledes på den igangværende facilitetsproces på Kultur- og
Fritidsudvalgets område, hvor borgere, foreninger og andre interessenter tidligere på
året har haft mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter. Såfremt
der her indgår projekter med ansøgning om lånegaranti vil disse projekter automatisk
indgå i Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2021.
Øvrige ansøgning om kommunal lånegaranti fremsendes til kommunen senest 1. august
2021, således at de kan behandles på fagudvalgets møde medio august inden evt.
fremsendelse til Økonomiudvalget, som på mødet den 24. august beslutter om
ansøgningen skal oversendes til prioritering fra deponeringspuljen i de politiske
budgetforhandlinger.
Det skal bemærkes, at der i kommuneaftalen for 2022 mod sædvane ikke er afsat
særskilte lånepuljer, hvor kommunen kan søge om lånedispensation.
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Påvirkning på andre områder:
Ingen
Økonomi:
Direktionen anbefaler, at der afsættes en årlig pulje på 10 mio. kr. til deponering, som i
første omgang finansieres ved træk på kommunens likviditet. De deponerede midler
frigives med 1/25 del svarende til lånets løbetid, og medgår til forøgelse af kommunens
likviditet.
Som alternativ kan finansieringen ske ved nedsættelse af den årlige låneramme. Dette
vurderes konkret hvert år ved opgørelse af kommunens samlede låneramme, som
forelægges Byrådet inden udgangen af marts måned det efterfølgende år.
CO2-Konsekvensvurdering:
Afhænger af det konkrete anlægsprojekt.
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Navn på tema: Indførelse af Whistleblowerordning
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2022

2023

0

2024

0

2025

0

Resume:
Europa-Parlamentet vedtog oktober 2019 et whistleblowerdirektiv, som betyder, at alle
større arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december
2021.
Kompensationen fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 76.000 kr. i 2022 og 26.000 kr.
årligt fra 2023, som er tilført Økonomiudvalgets budget. Evt. yderligere udgifter ved
implementering af ordningen finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende
rammer.
Sagsfremstilling:
Europa-Parlamentet vedtog oktober 2019 et whistleblowerdirektiv, som betyder, at alle
større arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december
2021. Direktivet er nu udmøntet i dansk lovgivning ved lov om beskyttelse af
whistleblowere, som blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021. Inden lov om
whistleblowerordning blev vedtaget, blev whistleblowerordningen behandlet på byrådets
møde den 27. april 2021. Her blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en
beskrivelse af forskellige modeller for en whistleblowerordning og at de mulige modeller
skulle sendes i høring blandt medarbejdernes repræsentanter.
Jævnfør lovgivningen gives der via whistleblowerordningen mulighed for at indberette om
følgende:
-

Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen,
f.eks. grov chikane.

-

Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, f.eks. lovgivning om
magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov og sektorlovgivning.

-

Strafbare forhold – f.eks. brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler,
tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse

-

Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse.

-

Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Der kan jf. lovgivningen ikke indberettes om følgende:
-

Whistleblowerens eget ansættelsesforhold

-

Øvrige forhold som f.eks. overtrædelser af interne retningslinjer af alvorlig
karakter – sygefravær, alkohol, løn, arbejdsopgaver, privat brug af kontorartikler
mv.
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Økonomiudvalget
-

Mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen – f.eks. mellem to
kolleger.

Formålet med en whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold
til evt. ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder ved Svendborg Kommune.
Oplæg til whistleblowerordning har været i høring på HovedMED’s møde den 10.
september, og udvalget besluttede at indstille nedenstående model 2:
Model
Model
Model
Model
Model

1:
2:
3:
4:
5:

Egen kommunal løsning med borgerrådgiver
Egen kommunal løsning med whistleblowerudvalg
Ekstern bistand – revisor/advokat
Ekstern bistand – KL
Kommunalt fællesskab

Nærmere beskrivelse af model 2: Egen kommunal løsning – med whistleblowerudvalg
I model 2 håndterer kommunen selv indberetninger og nedsætter et whistleblowerudvalg, som f.eks. kan bestå af en borgerrådgiver, MED-repræsentant, jurist, HRrepræsentant og kommunaldirektøren.
Procedure:
Der indberettes via et digitalt indberetningssystem eller mundtligt.
Whistlebloweren modtager en kvittering på modtagelse af indberetningen.
Indberetningen behandles i whistleblowerudvalget med henblik på vurdering af
håndtering af sagen og igangsættelse af evt. relevante undersøgelser.
Evt. kontakt til whistlebloweren sker via det digitale indberetningssystem, hvis
der er behov for en uddybende afklaring.
Igangsættelse af evt. undersøgelser og evt. med ekstern assistance, som vil
variere afhængig af indberetningstypen.
Tilbagemelding til whistlebloweren om den videre proces.
Ulemper:
Whistleblower kan være utryg ved at indberette om uregelmæssigheder i kommunen til
kommune selv. Der vil altid være mulighed for at indberette til den eksterne
whistleblowerordning via Datatilsynet m.fl. jævnfør §17 i Lov om beskyttelse af
whistleblowere.
Fordele:
Der er ikke noget mellemled og indberetninger kan håndteres direkte og hurtigt.
Én indgang - whistlebloweren ved, hvor man skal henvende sig.
Et whistleblowerudvalg sikrer kontinuitet og fastholdelse af læring både i ferier,
ved sygdom og fratrædelser.
I et whistleblowerudvalg kan det sikres, at flere forskellige fagligheder bliver
inddraget, når der skal træffes beslutning i en sag.
Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
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Økonomiudvalget
Jf. budgetmappens afsnit 3 side 9 har kommunen fået tilført midler fra lov- og
cirkulæreprogrammet. Kompensationen udgør 76.000 kr. i 2022 og 26.000 kr. årligt fra
2023.
Evt. yderligere udgifter ved implementering af ordningen finansieres inden for
Økonomiudvalgets eksisterende rammer.
CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant
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SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2022-25
Oversigt over mer- og mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter
Mio.kr.
Teknik- og Erhvervsudvalget
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget

2022

2023

2024

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,5

11,7

2,0

6,4

Børn- og Ungeudvalget

0,0

0,0

0,0

0,0

Soc ial- og Sundhedsudvalget

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,8
-7,3

-3,8
7,9

-3,8
-1,8

-3,8
2,6

Økonomiudvalget
I alt

+ = udgift, - = indtægt
Teknik- og Erhvervsudvalget
Ingen ændring
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug for budgetlægningen 2022.
Budgetteringen af antal personer m.v. på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budgetårene. Det største fokus og mindste usikkerhed i budgetforslaget ligger på år 2022, hvorfor nogle
af de antalsmæssige forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2023-2025. Budgetforslaget er
fortsat påvirket af udviklingen som følge af Covid-19, herunder usikkerheden om udviklingen på
arbejdsmarkedet. Der er ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af de aktuelle drøftelser om
nyt ydelsessystem.
KL udarbejder et teknisk skøn for kommunens forventede overførselsudgifter i 2022. KL’s skøn er
knap 11 mio. kr. højere end kommunens eget skøn. Forskellene ligger primært på kontanthjælp, adagpenge og sygedagpenge.
For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:
Specifikation af budgetrammekorrektionen 2022-2025
Mio. kr., 2022 prisniveau
2022
2023
2024
Beskæftigelsesindsats

2025

-0,4

-0,4

-0,2

0,0

Sociale ydelser

-20,2

-20,3

-24,3

-24,5

Forsikrede ledige

-20,5

-11,4

-12,2

-12,2

Senior- og Førtidspension

38,2

44,9

40,6

44,4

Boligsikring, boligydelse og
personlige tillæg

-0,7

-1,1

-1,9

-1,3

BIU i alt overførselsudgifter

-3,5

11,7

2,0

6,4

+ er merudgift, - er mindreudgift

På BIU’s område forventes i 2022 en mindreudgift på 3,5 mio. kr. i forhold til den nuværende
ramme. På Økonomiudvalgets område er der en mindreudgift på 3,8 mio. kr.
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Beskæftigelsesindsats
Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en lille mindreudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til den eksisterende ramme.
Aftalen om bedre ressourceforløb medfører at refusion på 50 procent af tilbudsudgifter til ressourceforløb bortfalder fra 2022. Det er forudsat i aftalen, at kommunerne skal imødegå de manglende
indtægter ved at reducere udgifterne tilsvarende ved øget brug af virksomhedsrettede tilbud. Budgettet til beskæftigelsesindsats er derfor reduceret med 2,5 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed
om, hvorvidt det er realistisk at indfri de tilbudskrav, der følger af aftalen, med et reduceret budget. Det skyldes blandt andet, at der er erfaring for, at anvendelse af virksomhedspraktikker til
denne målgruppe kræver en særlig indsats. Der må forventes udgifter til ansættelse af jobmentorer og jobkonsulenter til at etablere praktikkerne. Ligeledes må der forventes udgifter til indkøb af
tilbud til borgerne som indeholder netop denne virksomhedsrettede indsats.
Hvis ikke aftalens indsatsgaranti og ret til jobformidler opfyldes, kan kommunen blive underlagt
skærpede foranstaltninger af ministeriet. Hvis indsatsen ikke lykkes med det reducerede budget,
vil det ved udarbejdelsen af budget 2023 være nødvendigt at øge budgettet igen.
Sociale ydelser
Der forventes i 2022 en mindreudgift på 20,2 mio. kr. i forhold til budgetrammen.
De antalsmæssige forudsætninger for budget 2022 er:
Budget Aktuelt
Budget
2021
antal
2022
maj
Selvforsørgelses- og hjem146
134
145
rejseydelse
Sygedagpenge
- 1.467*
1.324
Kontanthjælp
730
611
537
Uddannelseshjælp
531
541
518
Revalidering
23
31
27
Fleksjob, gammel ordning
200
212
170
Flekslønstilskud, ny ordning
602
577
658
Ressourceforløb
288
269
253
Jobafklaringsforløb
320
185
268
Ledighedsydelse
284
244
238

Budget
2023
153
1.225
515
518
27
135
713
242
290
247

Budget
2024
159
1.225
515
518
24
100
713
242
310
247

Budget
2025
166
1.225
515
518
24
65
713
242
310
247

*skøn for hele 2021

Skønnet for udgiften til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er i balance med budgetrammen og
udgør 12,7 mio. kr. i 2022. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding forventes på landsplan ca. 500
nye flygtninge til kommunerne i 2022. Heraf forventes Svendborg tildelt 7 personer, der er indregnet årligt i budgettet.
Antal sygedagpengeforløb er steget meget under Covid-19, og der er derfor behov for at hæve
budgetterne. Området er stadig omfattet af særlig Covid-19-lovgivning, med sygedagpengerefusion til arbejdsgivere fra første sygedag og forlængelse af retten til sygedagpenge. Der skønnes at
være 1.324 forløb i 2022, med fald til 1.225 i overslagsårene. Ændringen giver en merudgift på
10,1 mio. kr. i 2022.
Kontanthjælpsområdet har klaret sig godt under Covid-19, og der er fortsat en positiv udvikling.
Det forventes at antallet kan nedbringes yderligere og der regnes derfor med 537 i 2022, hvilket er
betydeligt færre end de 730, der er i den eksisterende ramme for 2022.
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Uddannelseshjælp er kun let påvirket af Covid-19 i form af udskudt afklaring af borgerne som følge
af delvist nedlukkede uddannelser og tilbud. Budgettet holdes stort set på uændret niveau med
518 personer. Ændringen på kontant- og uddannelseshjælp medfører mindreudgifter på 23,1 mio.
kr. i forhold til budgetrammen.
For fleksjobområdet har nedlukningen medført en mindre sagspukkel, der skal afklares. Det forventede antal personer i flekslønstilskud opjusteres en anelse i forhold til budgetrammen, hvilket i
2022 giver en merudgift på 2,1 mio. kr.
For antal ressourceforløb ligger det aktuelle antal under budgettet, og en fremskrivning af udviklingen giver mulighed for at nedjustere det forventede antal i 2022 til 253.
Jobafklaringsforløb er i høj grad påvirket af Covid-19, hvor de ændrede sygedagpengeregler har
bremset overgangen til jobafklaringsforløb. For 2022 forventes budgettet at kunne sænkes til 268.
Ændringen i antal ressource- og jobafklaringsforløb giver en mindreudgift på 6,0 mio. kr.
Ledighedsydelse har under Covid-19 ikke haft den sædvanlige tilgang. Antallet for 2022 kan derfor
sænkes til 238. Det giver en mindreudgift på 4,3 mio. kr.
Forsikrede ledige
Området har været kraftigt påvirket af Covid-19, men er i takt med den gradvise genåbning i bedring. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med at skønne, hvor meget og hvor længe situationen med Covid-19 vil påvirke ledigheden.
Der foreslås et budget på 882 helårspersoner i 2022, der falder til et niveau på 754 fra 2023. Den
eksisterende budgetramme udgør 1.000 personer, hvorfor området viser en mindreudgift i 2022 på
20,5 mio. kr.
Forsikrede ledige, antal a-dagpengemodtagere
Budget
Aktuelt
2021
skøn for
2021
Eksisterende budgetramme
1.215
Budgetforslag 2022
999

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

1.000
882

811
754

811
754

(811)
754

Budget
2022
48
192

Budget
2023
41
182

Budget
2024
41
188

Budget
2025
(41)
194

Senior- og Førtidspension
Seniorpension:
Antal seniorpensionister

Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022

Budget
2021
40
-

Aktuelt
antal
136

Seniorpension var en ny ydelse fra 2020. I budget 2021 blev der på grund af usikkerheden om
udviklingen i en så ny ydelse kun budgetlagt svarende til det beløb, Svendborg modtog i budgetgarantien til seniorpension. Den resterende (og største) del af udgifterne til seniorpension skulle
dækkes af afledte mindreudgifter på andre ydelser ved overgang til seniorjob. I budgetforslag
2022 budgetlægges nu den fulde udgift til seniorpension, hvilket er årsag til den relativt store ændring fra det gamle til det nye budget. Der er taget udgangspunkt i de forventede udgifter fra lovforslaget ved ydelsens indførelse, omregnet ved brug af Svendborgs andel af befolkningen på
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landsplan. Budgetændringen i 2022 udgør en merudgift på 21,2 mio. kr.
Førtidspension:
Der har hidtil været budgetteret med 120 nye tilkendelser årligt. Udviklingen i 2020 og 2021 viser
dog at det ikke længere er nok, hvorfor tilgangen budgetteres til 180 tilkendelser i 2022 og 2023.
Fra 2024 er der igen budgetteret med det hidtidige niveau på 120 årligt. Der henvises i øvrigt til
særskilt notat med analyse af udviklingen i førtidspension.
Antallet af førtidspensioner efter de gamle refusionsordninger kan nedjusteres i overslagsårene
som følge af en forventet øget afgang.
Førtidspension, antal nye personer med trapperefusion (20,5% refusion)
Budget Aktuelt
Budget
Budget
Budget
2021
antal
2022
2023
2024
Eksisterende budgetramme
751
871
991
1.111
Budgetforslag 2022
732
983
1.163
1.311

Budget
2025
(1.111)
1.431

Førtidspension, antal ”gamle” personer med 35% refusion
Budget Aktuelt
Budget
2021
antal
2022
Eksisterende budgetramme
1.494
1.422
Budgetforslag 2022
1.514
1.446

Budget
2023
1.350
1.361

Budget
2024
1.278
1.247

Budget
2025
(1.278)
1.138

Førtidspension, antal ”gamle” personer med 50% refusion
Budget Aktuelt
Budget
2021
antal
2022
Eksisterende budgetramme
207
195
Budgetforslag 2022
198
177

Budget
2023
183
151

Budget
2024
171
123

Budget
2025
(171)
98

Samlet set viser førtidspensionsområdet en merudgift på 17,1 mio. kr. i 2022.
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg
Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse.
I forbindelse med budget 2021 blev overslagsårende 2022-2024 tilpasset en stigning i antallet af
modtagere. Efterfølgende har det vist sig, at stigningen i antallet af modtagere har været mindre
end forventet, derfor forventes der i 2022 en mindreudgift på 0,8 mio. kr. stigende til 2,1 mio. kr. i
2024, mens der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i 2025.
Boligstøtte, mio. kr.
Boligydelse
Boligsikring
Netto i alt

Budget
2022
-0,9
0,1
-0,8

Budget
2023
-1,0
-0,2
-1,2

Budget
2024
-1,5
-0,6
-2,1

Budget
2025
-1,2
-0,3
-1,5

Boligydelse:
For boligydelse har der siden 2016 været en stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 26
årligt.
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I de kommende år er skønnet en stigning på 35 helårspersoner årligt, og ikke de 55, der blev budgetlagt med i 2021, hvilket også afspejler den lavere udgift end budgetteret. Den skønnede årlige
stigning er forbundet med en vis usikkerhed som følge af udviklingen i antal førtidspensionister,
ældre samt det igangværende/planlagte boligbyggeri.
Antal helårspersoner budgetforslag 2022 – Boligydelse
Budget
2021
Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022

Faktisk
31.5.21

4.161
4.154

4.139

Budget
2022

Budget
2023

4.216
4.189

4.271
4.224

Budget
2024
4.326
4.259

Budget
2025
(4.326)
4.294

Den lavere stigning medfører, at budgettet i 2022 stort set balancerer, samt en mindreudgift i
2023-25 jf. nedenstående tabel.
Boligydelse, mio. kr.

Budget
2022

Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022
Afvigelse

34,5
33,6
-0,9

Budget
2023
35,0
33,9
-1,0

Budget
2024
35,7
34,2
-1,5

Budget
2025
35,7
34,5
-1,2

Boligsikring:
For boligsikring har der i siden 2016 været en gennemsnitlig stigning i antal helårspersoner på 34
årligt.
I de kommende år er skønnet en stigning på 40 helårspersoner årligt, og ikke de 70, der blev budgetlagt med i 2021, hvilket også afspejler den lavere udgift end budgetteret. Den skønnede årlige
stigning er forbundet med en vis usikkerhed, blandt andet som følge af det igangværende/planlagte boligbyggeri.
Antal helårspersoner budgetslag 2022
Budget
2021
Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022

Boligsikring, mio. kr.
Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022
Afvigelse

3.333
3.203

Faktisk
31.5.21
3.190

Budget
2022
30,8
30,9
0,1

Budget
2022

Budget
2023

3.403
3.243

Budget
2023
31,4
31,3
-0,2

3.473
3.283

Budget
2024

Budget
2025

3.543
3.323

Budget
2024
32,3
31,7
-0,6

(3.543)
3.363

Budget
2025
32,3
32,0
-0,3
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Personlige tillæg:
For personlige tillæg forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr.
Personlige tillæg, mio. kr.
Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022
Afvigelse

Budget
2022
7,4
7,0
-0,4

Budget
2023

Budget
2024

7,4
7,0
-0,4

7,4
7,1
-0,3

Budget
2025
7,4
7,1
-0,3

Historisk set har udviklingen på området siden 2016, vist et gennemsnitligt mindreforbrug på 0,4
mio. kr. årligt, hvilket danner grundlag for det reviderede budget 2022-2025.
Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)
Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige og 3 kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob, hvilket giver en mindre justering af budgettet med 0,1
mio. kr. i forhold til budgetrammen.
Børn- og Ungeudvalget
Ingen bemærkninger.
Social- og Sundhedsudvalget
Ingen bemærkninger.
Økonomiudvalget – Seniorjob
Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob,
hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede
og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.
Det forventede regnskab 2021 er lagt til grund for skønnet i årene 2022-25. I budget 2021 og
overslagsårene var forventet årligt 30 personer på ordningen, men ud fra nuværende antal forventes dette reduceret til 12 personer, svarende til et årligt mindreforbrug på 3,8 mio. kr.
Seniorjob, mio. kr.
Eksisterende budgetramme
Budgetforslag 2022
Afvigelse

Budget
2022
5,9
2,1
-3,8

Budget
2023
5,9
2,1
-3,8

Budget
2024
5,9
2,1
-3,8

Budget
2025
5,9
2,1
-3,8

Stramninger af efterlønsordningen har medført at færre fremover vil modtage efterløn, og dermed
skønnes antal seniorjob også at falde fremover. Hertil kommer at ordningen for mange ikke er
økonomisk attraktiv, og specielt ikke i en periode med højkonjunktur.
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Nedenstående tabel viser antal af gennemsnitlige, årlige antal af personer på ordningen i Svendborg Kommune.

2019

2020

Skøn 2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget

60

59

30

30

30

30

30

Regnskab

58

35

15

12

12

12

12

For 2022 budgetlagt med 12 personer. Der er ikke budgetlagt med et fald i 2023-25, idet det er
usikkert om der fremover vil komme flere på ordningen.
Nedenstående tabel viser udviklingen i det gennemsnitlige antal af personer på ordningen fra 2018
og frem til forventet 2021.
Personer
i seniorjob

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2018

61

61

61

62

64

66

66

65

63

63

61

2019

56

56

64

65

66

67

65

61

59

55

2020

50

51

49

46

39

38

31

27

23

2021

18

18

18

16

16

25

Budget

Regnskab

55

82

62

55

51

60

58

19

19

59

35

30

15

Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i antal personer for Svendborg Kommune fra 2018 og
frem til forventet regnskab 2021.
Tiltrådt

Fratrådt Udvikling

2018

15

24

-9

2019

14

27

-13

2020

7

34

-27

2021

0

11

-8

Økonomiudvalget - Tjenestemandspension
Ingen bemærkninger
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Notat vedr. førtidspensioner – Svendborg Kommune

Social, Sundhed og Beskæftigelse
Borger og Arbejdsmarked,
Jobcenter Svendborg

Dette notat har til formål at give et overblik over udviklingen på
førtidspensionsområdet i Svendborg Kommune og i sammenligning med de
andre fynske kommuner.

Ramsherred 5
5700 Svendborg
20. maj 2021

Følgende tabel viser antallet af førtidspensioner opgjort i fuldtidspersoner årligt.

Afdeling:
Borger og Arbejdsmarked,

Antal fuldtidspersoner

Jobcenter Svendborg

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

239.309

229.413

221.052

213.757

208.419

205.069

209.020

216.372

Landsgennemsnit

2.442

2.341

2.256

2.181

2.127

2.093

2.133

2.208

Assens

1.989

1.893

1.825

1.774

1.747

1.716

1.720

1.777

Faaborg‐Midtfyn

2.810

2.662

2.493

2.374

2.310

2.256

2.241

2.310

Kerteminde

974

948

940

918

907

917

930

953

Langeland

942

911

877

828

796

765

761

769

Nordfyns

1.470

1.419

1.360

1.298

1.266

1.243

1.258

1.288

Nyborg

2.122

2.061

2.004

1.965

1.933

1.885

1.899

1.924

Odense

9.936

9.437

9.005

8.718

8.509

8.297

8.461

8.841

Svendborg

3.012

2.874

2.766

2.655

2.578

2.507

2.505

2.532

342

341

330

317

290

270

264

270

2013
239.309
2.442

2014
‐9.896
‐101

2015
‐8.361
‐85

2016
‐7.295
‐74

2017
‐5.338
‐54

2018
‐3.350
‐34

2019
3.951
40

2020
7.352
75

1.989
2.810
974
942
1.470
2.122
9.936
3.012
342

‐96
‐148
‐26
‐31
‐51
‐61
‐499
‐138
‐1

‐68
‐169
‐8
‐34
‐59
‐57
‐432
‐108
‐11

‐51
‐119
‐22
‐49
‐62
‐39
‐287
‐111
‐13

‐27
‐64
‐11
‐32
‐32
‐32
‐209
‐77
‐27

‐31
‐54
10
‐31
‐23
‐48
‐212
‐71
‐20

4
‐15
13
‐4
15
14
164
‐2
‐6

57
69
23
8
30
25
380
27
6

Hele landet

Team Driftsunderstøttelse
Ref. Bo Tvede Larsen

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sik-

Ærø

kert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbredsog økonomiske oplysninger) i en almindelig mail.
Læs mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening

Kilde: Jobindsats
Årlig udvikling førtidspension

Fuldtidspersoner
Hele landet
Landsgennemsnit
Assens
Faaborg‐Midtfyn
Kerteminde
Langeland
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø

Kilde: Jobindsats og egen beregning

Udviklingen i Svendbrorg viser siden 2013 et faldende antal førtidspensionister til
og med 2019. I 2020 var der tale om en stigning på 27. Dette skal ses i forhold til
udviklingen på landsplan, som viste en stigning fra 2019. Udviklingen er i de
seneste år påvirket af den hævede pensionsalder.
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Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16‐66 år

Fuldtidspersoner

2013
2014
2015
2016
2017
Hele landet
8,9
8,5
8,1
7,7
7,4
Assens
10,6
10,2
9,8
9,5
9,3
Faaborg‐Midtfyn
12,3
11,8
11,0
10,4
10,0
Kerteminde
9,3
9,1
9,0
8,8
8,5
Langeland
18,8
18,5
18,3
17,0
16,1
Nordfyns
11,1
10,6
10,1
9,6
9,1
Nyborg
15,7
15,2
14,7
14,1
13,8
Odense
10,9
10,3
9,7
9,3
8,9
Svendborg
11,7
11,3
10,8
10,3
9,9
Ærø
14,2
14,4
13,9
13,4
12,3
Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

2018
7,2
9,1
9,6
8,5
15,3
8,9
13,3
8,5
9,6
11,5

2019
7,3
9,1
9,5
8,7
15,2
9,0
13,4
8,7
9,6
11,2

2020
7,5
9,3
9,9
8,9
15,7
9,2
13,5
9,0
9,7
11,7

De fynske kommuner ligger generelt højere end landsgennemsnittet i hele
perioden. Svendborg placerer sig i midten.
Antal nytilkendelser

Fuldtidspersoner
Hele landet
Landsgennemsnit
Assens
Faaborg‐Midtfyn
Kerteminde
Langeland
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø

2013
5.761
59

2014
6.183
63

2015
6.930
71

2016
8.169
83

2017
9.417
96

2018
11.681
119

2019
15.028
153

2020
14.972
153

63
52
20
22
14
36
91
67
.

39
23
40
25
32
57
175
74
17

38
12
62
31
34
39
281
79
15

54
6
59
19
49
40
385
102
8

69
36
50
26
52
78
348
118
5

85
60
44
27
51
103
510
149
12

122
93
43
44
58
127
679
155
15

149
83
51
42
41
95
561
181
6

Kilde: Jobindsats

Udviklingen i antal nytilkendelser i Svendborg viser en betydelig stigning i
perioden. Der ses en tilsvarende udvikling på landplan, dog ikke i 2020, hvor
Svendborg skiller sig ud ved en fortsat stigning.
Forventet afgang fra førtidspension til folkepension:

Ovenstående graf er en prognose for den aldersbetingede afgang fra
førtidspension til folkepension i den nuværende bestand af førtidspensionister.
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Afgangen er påvirket af tilbagetrækningsreformen, hvor folkepensionsalderen
hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Folkepensionsalderen bliver
herefter 67 år i 2022.
Der er endvidere analyseret på følgende områder, der ikke gav anledning til
forklaring på stigende antal tilkendelser:








Indvandrere fra ikke-vestlige lande
Statsborgerskab og herkomst
Tidligere forsørgelsesgrundlag
Varighed på offentlig forsørgelse
Alder ved tilkendelse
Flyttemønstre
Diagnoser

Årsager til stigende antal førtidspensionstilkendelser
Svendborgs egne erfaringer giver følgende hovedårsager til det stigende antal tilkendelser af førtidspensioner. En rundspørge hos de fynske kommuner bekræfter årsagerne.





En principafgørelse i sommeren 2018, hvor det blev præciseret at der
skulle kunne peges på konkrete udviklingsmuligheder for at afvise en
sag. Det gjorde at det ændrede sig fra at sige nej til pension ud fra ”det
kan ikke udelukkes at der kan ske udvikling af arbejdsevnen” til at sige ja
til pensionen, da ”der kan ikke peges på udviklingsmuligheder”
Øget antal sygedagpengesager, hvor borgerne har store psykiske problemer
Flere borgere er efter ressourceforløb tilkendt en til førtidspension. Mens
en del af de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret.

Vedr. lovændringen har en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen udfordret præciseringen. I den konkrete sag havde Pensionsudvalget af to omgange vurderet, at
en borger ikke var berettiget til førtidspension. Borgeren indstilles i januar 2020
igen til førtidspension. Pensionsudvalget fastholder, at sagen ikke var dokumenteret til pension og giver afslag. Ankestyrelsen stadfæster beslutningen og altså
efter lovændringen i sommeren 2018. Ankestyrelsen peger igen på længerevarende forløb, hvor der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevne.
Tiltag
Denne afgørelser viser et potentiale i at drøfte det forberedende arbejde og indstiller fra Rehabiliteringsteamet og dermed forventelige tilkendelsesniveau i Pensionsudvalget.
Social- og Beskæftigelsesområdet har desuden afholdt en række møder med
tværfaglig sparring omkring tilkendelse af pensioner. Der er herudover tilrettelagt
et tværgående kompetenceudviklingsspor med to kurser, der forestås af Ankestyrelsen.
Følgende tiltag er iværksat:
 Afdækning af behov for deltagelse fra familieområdet på rehabilteringsområdet
 Kig på praksis på området, særligt sagsforberedelse og mødeledelse
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Kig på om der er nogle unge, som gennem styrkelse af handicapområdet
kan opnå ordinær tilknytning til arbejdsmarked i en eller anden grad –
samarbejde med bl.a. CSV
Kig på aktiveringspaletten og afklaring af, om der ved tilførsel af andre
tilbud kan afklares frem mod fleksjob mv.
Ledelsestilsyn på udvalgte sager

Det fremgår af vejledningen, at indstillingen fra Rehabiliteringsteamet skal veje
tungt. Dvs., at der skal vægtige grunde til at gå imod indstillingen i Pensionsudvalget. Det friholder ikke Pensionsudvalget fra at træffe afgørelse ud fra gældende lovgivning og dermed også give afslag, når Pensionsudvalget går imod
Rehabiliteringsteamets indstilling.
Konklusionen på gennemgang af FØP-området er, at det administreres efter
gældende lovgivning og regler og at der er et potentiale i at fortsætte med det
tværfaglige samarbejde.
Status på tilkendelser af sager i 2020 og et kig på 2021
Pensionsudvalget har tilkendt 181 almindelige førtidspensioner og 128 seniorpensioner i 2020. Det er ultimo 2020 oplyst, at der er indgået 44 indstillinger til almindelig førtidspension og 8 til seniorpension til afgørelse først i 2021. Der ville
således været tilkendt betydeligt flere pensioner i 2020, såfremt Pensionsudvalget havde kapacitet til at følge væksten i tilgang.
Førtidspensioner

2018

2019

2020

Svendborg

149

156

181

Det er så vidt muligt tilstræbt at overholde sagsbehandlingsfristerne, men det
skal bemærkes, at Pensionsudvalget har været ressourceudfordret i 2020 og forventer det samme i 2021. Tilgangen af sager pba. seniorpensionsområdet forventes at vare til udgangen af juni 2021. Fristen for afgørelse er senest 3 måneder efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet. Sagsbehandlingstiden i Pensionsudvalget var tidligere 4 uger, steg til 8 uger i 2019 og er aktuelt på 12 uger. Der
er fra Socialafdelingen Myndighed prioriteret tilførsel af ressourcer for at imødekomme sagsantallet.
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Basis anlægsbudget 2022 ‐ 2025
Bilag Netto ‐ 1.000 kr. (2022‐priser)

Lån

Køb og salg:

2022

2023

2024

2025

21.622

356

356

356

356

356

356

356

0

0

0

0
25.678

1

Ta nke ful d ‐ Rå dgi vni ng

2

Jordfors yni ng i l a ndi s tri kter +/‐ 5,6 mi o. kr.

3

Køb a f A.P. Møl l e rs Vej (SIMAC)

21.266

Veje og Trafiksikkerhed

25.086

25.008

25.238

4

Pa rkeri ngs pul je

410

410

410

410

5

Tra fi ks i kkerhed og cyke l fremme

1.321

1.321

1.321

1.321

6

Renoveri ng a f s i gna l a nl æg

7

Tra fi ks i kkerhed Cykel s ti e r

8

Mi dl erti di g pa rke ri ng ve d SIMAC

9

Veje ‐ funkti ons udbud og pa rtneri ng

10

Rå di ghe ds ra mme

X

Havne og Færger

653

653

653

653

7.068

7.068

7.068

7.068

108

108

108

108

15.526

15.448

15.678

16.118

29.807

19.715

6.800

6.800

2.557

2.557

2.557

2.557

11

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f bygni nge rne på Frederi ks øe n

X

1.482

12

Kl i ma s i kri ng med fokus omkri ng Søndre Ha vn

X

21.525

12.915

13

Svendborg Ha vn, a na l ys e m.v.

X

3.721

3.721

3.721

3.721

14

Mi dl erti di ge a nve ndel s e r/a kti vi te te r i fb. me d ha vneudvi kl i ng

X

317

522

522

522

15

Bye rne og det s ti gende ha vva nd

205

Kultur, Fritid og Idræt
16

Renoveri ng a f kl ubhus e

17

Te a te r på ha vnen

18

Fors a ml i ngs hus e ‐ a kti vi te ter

547

547

547

331

331

331

331

23.063

Natur, Miljø og Klima
19

23.610

216

216

216

216

8.654

11.729

13.420

11.216

Na turpl eje ‐ Pri mært s kovre js ni ng

710

710

710

710

Na turpl eje ‐ Pri mært s kovre js ni ng

414

414

414

414

1.025

1.025

2.050

5.843

8.918

9.584

662

662

662

662

63.697

47.779

47.779

47.779

20

Na turge nopre tni ng i rel a ti on ti l bi odi ve rs i tet

21

Udmøntni ng a f CO2‐redukti ons pl a n 2021‐30

22

Na tura 2000‐i nds a ts en

4 mio.

Borgernære Serviceområder

9.430

23

Indre tni ng og des i gn a f l æri ngs mi l jøe r på s kol e rne

2.050

2.050

2.050

2.050

24

Styrket i ndve ndi g vedl i gehol d ‐ Skol er og da gti l bud

1.044

1.044

1.044

1.044

25

Skol er ‐ Fa gl oka l er

1.044

1.044

1.044

1.044

26

Da gti l bud ‐ Fæl l es pul je ti l i nds a ts områ der

430

430

430

430

27

Da gi ns ti tuti oner ‐ s i kke rhe ds mæs s i ge ti l ta g

1.356

2.381

2.381

2.381

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f ejendomme m.m.

36.021

36.021

36.021

36.021

Hjortøhus ‐ e ta bl eri ng a f vugge s tue ‐ og børneha vepl a ds er

11.378
875

875

875

875

2.089

2.089

2.089

2.089

1.845

1.845

1.845

1.845

28
29

Pul je ti l ve dl i ge hol de l s e a f ejendomme m.m.

30

Udendørs overdækni ng i da gti l bud

31

34

Borge rbudge tter og potenti a l e pl a ne r
Loka l s a mfunds pul je n ‐ Loka l udva l ge ts a nl ægs pul je ti l
konkre te proje kter
Loka l a nl ægs pul je me d konkrete formå l ‐ Li v i mi t
l oka l områ de
Akti vi te ts hus De mens byen

35

Infra s trukturpl a n for Skovpa rke n/Sve ndborgs Øs tre byde l

32
33

1.025

2.540
2.000

Byudvikling
36

Byfornyel s e ‐ rå di ghe ds bel øb

95%

37

La nds bypul jen 2019‐2022

95%

38
39

Byrum og a dga ngs vej ved SIMAC
Bye ns Rum og Pl a ds e r me d fokus på Kl os terpl a ds , Møl l erga de ,
Ka ttes undet, Ge rri ts ga de og offe ntl i ge toi l e tter
Administration

40

U‐di s pone ret a nl ægs pul je
Samlet anlægsramme ‐ udgifter
Samlet anlægsramme ‐ indtægter
Samlet anlægsramme ‐ netto

X

23.135

5.684

5.684

5.684

1.202

1.202

3.634

3.634

2.432

2.432

2.050

2.050

17.451
2.050

2.050

4.383

39.354

37.663

37.663

4.383

39.354

37.663

37.663

209.601

159.441

143.107

141.343

‐9.607

‐9.269

‐5.620

‐5.620

199.994

150.172

137.487

135.723
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Køb og Salg - Jordforsyning
Tankefuld etape 1

Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg
Fysisk location
(adresse)

Rådgivning og salg Tankefuld – etape 1

Overordnet
beskrivelse

I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540
Sofielund, Tankefuld Nord færdig.
Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde
og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes
fælles grønne friarealer.
På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske
undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene
er således også klar til salg.
Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019)
Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig
2018).

Tankefuld etape 1:
Grundsalg
Pr. maj 2020 er der solgt:
Parcelhusgrunde 18
Cottaslow grunde: 22
Storparceller: 2
Til salg:
-

Parcelhusgrunde: 2
Storparceller og centergrunde: 15.573 m²
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)
Projektudvikling
Der er afsat ca. 0,4 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
Projektets samlede
udgift til 2019
og periode (netto)

http://www.svendborg.dk/tankefuld

Opstart 2007

Netto 91,1 mio. kr. ekskl. forlængelse af
Johs. Jørgensens Vej

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Tankefuld –
projektering/rådgivning

9.885

VVM-redegørelse

2.907

2.907

Køb af jord

80.313

80.313

Byggemodning og
overordnet vejnet

43.715

43.715

818

818

Tankefuld etape 1, salg

-47.974

-47.974

Netto, ekskl. afdrag lån

89.664

Salgsfremme

356

356

356

356

356

356

356

356

11.309

91.088
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg
Fysisk location
(adresse)

Jordforsyning i landdistrikter

Overordnet
beskrivelse

Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter
I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og
efterfølgende år +/- 5 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2021
prisniveau.
Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i
Kirkeby samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto
resterer 3,39 mio. kr.
Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf.

Projektets samlede
udgift og periode

+ / - 5,6 mio. kr./år

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Udgifter
Indtægter
Netto

5.620

5.620

5.620

5.620

22.480

-5.620

-5.620

-5.620

-5.620

-22.480

0

0

0

0

0
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Køb og Salg
Køb af A. P. Møllers Vej

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg
Fysisk location
(adresse)

A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej
Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte
lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2022. Svendborg Kommune har
forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en
minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til
anden side for en højere pris.
Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg
Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af
bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.

Behov / ønsker

Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig
2019, og efterfølgende (juni 2020) til budget 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

21,3 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Køb af A. P. Møllers Vej
Netto

21.266

0

0

0

21.266

21.266

0

0

0

21.266
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Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Parkeringspulje

Bilag 4

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed
Fysisk location
(adresse)

Parkeringspulje

Overordnet
beskrivelse

Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende Ppladser i byen.

Behov / ønsker

Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende Ppladser i byen med blandt andet opstregning og bedre skiltning.

Projektets samlede
udgift og periode

410.000 kr./år

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Parkeringspulje

410

410

410

410

1.640

Netto

410

410

410

410

1.640
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Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 5

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed
Fysisk location
(adresse)

Trafiksikkerhed og cykelfremme

Overordnet
beskrivelse

I budget 2021 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3
mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.

Behov / ønsker

Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og
trafiksikkerhedskampagner.
Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til
trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte
og alvorlig tilskadekomne højst skal være ni i 2030. I 2019 havde
Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne, dette er udgangsåret.
Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadekomne, der har dog
været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet
Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre
trafiksikkerhed.
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og
Erhvervsudvalget, med konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme
projekter.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 1,3 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Trafiksikkerhed og
cykelfremme

1.321

1.321

1.321

1.321

5.284

Netto

1.321

1.321

1.321

1.321

5.284
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Renovering af signalanlæg

Bilag 6

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. 0,7 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Signalanlæg

653

653

653

653

2.612

Netto

653

653

653

653

2.612
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Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 7

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,
og prioritering i 2021.
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
cykelinfrastruktur – og at endnu flere borgere fremover vælger det
sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.
Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og
sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor
attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og
fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et
sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg
Kommune.
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og
Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.
Rådighedsrammen blev ved budgetforlig 2020 øget med 2,0 mio. kr./år,
og ved budgetforlig 2021 med yderligere 3,0 mio. kr./år.

Projektets samlede
udgift og periode

ca. 7,1 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Trafiksikkerhed og cykelstier

7.068

7.068

7.068

7.068

28.272

Netto

7.068

7.068

7.068

7.068

28.272
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Midlertidig parkering ved SIMAC

Bilag 8

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Mellem Nyborgvej og Jessens mole

Overordnet
beskrivelse

Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem
Nyborgvej og Nordre havnevej.

Behov/ønsker

Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg
Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille
et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.
Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.
Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der
blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre havnevej, mens
byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Så antallet af
parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal SIMAC
skal have rådighed over.
Der vil blive etableret ca. 220 grusparkeringspladser på arealet.
Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af
godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.

Økonomi

Anlæg: 150.000 kr. i 2021
Vedligehold 108.000 kr. pr. år

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

Planoversigt over fremtidig parkering.

108.000 kr. årligt.

2021 - 2025
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Midlertidig parkering ved
SIMAC

108

108

108

108

432

Netto

108

108

108

108

432
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Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 9

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 partneringsaftale for
asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Der er ved at blive indgået
kontrakt gældende fra den 1. februar 2021 og fire år frem.
Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte
arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 15,5 – 16,1 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Veje – Funktionsudbud og
partering
Netto

15.526

15.448

15.678

16.118

62.770

15.526

15.448

15.678

16.118

62.770
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Havne og Færger - Havne
Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 10

Projektbeskrivelse – Havne og Færger
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Havn og Lystbådehavne

Overordnet
beskrivelse

Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af
faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.

Behov / ønsker

Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg
Havn og Lystbådehavn.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 2,6 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Havne - Rådighedsbeløb

2.557

2.557

2.557

2.557

10.228

Netto

2.557

2.557

2.557

2.557

10.228
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Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

Bilag 11

Projektbeskrivelse – Havne og Færger
Fysisk location
(adresse)

Bygningerne på Frederiksøen

Overordnet
beskrivelse

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

Projektets samlede
udgift og periode

1,5 mio. kr. årligt

2017-22

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Vedligeholdelse af
bygningerne på
Frederiksøen

3.190

1.482

4.672

Netto

3.190

1.482

4.672

Side 14 af 57
Acadre 20‐23.133 – Rev.: 25.8.2021

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Bilag 12

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen

Overordnet
beskrivelse

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke
klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at
næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere
klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel
Svendborg Kommunes Klima‐ og Energipolitik (side 21) som kommunens
Bæredygtighedsstrategi (side 26).
I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede
administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne
i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer
omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.
Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest
truet ved stormfloder i 2017 og 2019.
Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også
tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et
af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til
den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den
sydlige del af havnen.

Behov/ønsker

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet
fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport
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samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser
kan opretholdes.
Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet
fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.
Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for
stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant
omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil
etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke
foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store
anlægsprojekter.
Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan
tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde.
Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige
beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag
om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at
realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhus
nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.
Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også
realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs
havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra
Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den
ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den
Blå Kant vinderprojektet.
En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og
kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig
broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler
i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige
muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.
Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i
skitseforslaget og vinderforsalget igangsættes der udarbejdelse af et
mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.
Økonomi

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5)
beløber sig til 37,4 mio. kr.
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til
havneområdet.
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Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger,
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur”
kan finansieres via lånoptagelse 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 lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra
kommunen.
Administrationen vurderer. at udgifterne forbundet med projektet vil
kunne falde indenfor disse forudsætninger.

Øvrige bemærkninger

Det beskrevne budget omfatter det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der
ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et digelag. Om
der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de
politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.

Projektets samlede
udgift og periode

37,4 mio. kr.

2021 - 2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
Projektering:
Projektering

2.000

1.538

513

4.051

Udførelse

1.000

19.987

12.402

33.389

Netto

3.000

21.525

12.915

37.440

Politisk beslutning –
udførelse:
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Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Havne og færger
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Havn: analyser m.v.

Overordnet
beskrivelse

Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på
Svendborg havn.

Behov / ønsker

Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser
og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs.
Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen),
Frederiksø – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil
kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.
Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende
elementer:











Behovsanalyse

Projektets samlede
udgift og periode

Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og
Godsbanearealet, herunder varetagelse af projektledelse på
delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning
mv.
Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla
Søndre Havn og Havneparken.
Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre
Havnevej og Abildvej.
Opdatering af samlet havneudviklingsplan
Udvikling af partnerskaber på Frederiksø
Kommunikation og udstillinger
Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke
projektudviklede dele af Den Blå Kant
Fundraising bl.a. Ift. byudvikling og klimatilpasning
Andre analyser og midlertidige aktiviteter

Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af
Udviklingsplanen ”Fremtidens Havn” (2014) og ”Bosætningsstrategien”
(2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til
konsulentydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser
og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende
midlertidige aktiviteter på havnen.

Ca. 3,7 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Svendborg Havn – Analyse
m.v.

3.721

3.721

3.721

3.721

14.884

Netto

3.721

3.721

3.721

3.721

14.884
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Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med
Havneudvikling

Bilag 14

Projektbeskrivelse – Havne og Færger
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Havn

Overordnet
beskrivelse

En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.

Behov/ønsker

Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og
byudviklingen, både konkret og strategisk.
Puljen indeholder Havnelivspuljen og vil herudover blive benyttet til
midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og
udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes
beslutning om en mere permanent anvendelse.

Projektets samlede
udgift og periode

0,3-0,5 mio. kr./år

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Midlertidige
anvendelser/aktiviteter i
forbindelse med
havneudvikling

2.915

317

522

522

522

4.798

Netto

2.915

317

522

522

522

4.978
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Byerne og det stigende havvand

Bilag 15

Projektbeskrivelse – Havne og Færger
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Havn

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommune har ansøgt om, og er blevet del af et partnerskab
mellem Miljøministeriet og Realdania kaldet ”Byerne og Det Stigende
Havvand”.
Partnerskabet vil omfatte følgende aktiviteter:






at udarbejde et dynamisk planlægningsværktøj for realisering af
klimatilpasning af havneområdet på kort og lang sigt.
at kortlægge værdier sammenholdt med risiko for
oversvømmelse og omkostninger af de forskellige
sikringsløsninger i en cost-benefit analyse.
at kvalificere vinderforslagets løsninger samt at undersøge
stedsspecifikke, alternative løsninger, der kan udbygges over tid
og realiseres i takt med byudviklingen.
at undersøge forskellige finansieringsmuligheder og på sigt
træffe politisk beslutning om dette.
at give politikere og borgerne kendskab og ejerskab til projektet
og skabe dialog om værdier og risiko og i hvilken takt
realiseringen skal ske.

Teknik og Erhvervsudvalget bliver løbende orienteret og træffer vigtige,
strategiske valg undervejs i projektet. Byrådet orienteres og træffer
beslutning på baggrund af projektets resultater.
En administrativ styregruppe kvalificerer valg i projektet og sikrer de
fornødne ressourcer. Derudover arbejder en faglig projektgruppe med
kortlægning af eksisterende viden samt udviklingen af projektet.
Projektet udvikles med hjælp fra eksterne rådgivere, der bistår
kommunen med udarbejdelse af projektmateriale. Det omfatter bl.a.
juridisk vurdering af finansieringsmuligheder, teknisk rådgivning til
værdikortlægning og risikoanalyser samt forslag til konkrete
klimatilpasningsløsninger. Derudover forventer administrationen, at
anvende konsulenter til at udarbejde et dynamisk planlægningsværktøj
for etapevis realisering af klimatilpasningen.

Behov/ønsker
Projektets samlede
udgift og periode

0,805 mio. kr.

2021 - 2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Byerne og det stigende
havvand – Udgifter

930

543

1.473

Byerne og det stigende
havvand – Indtægter

-330

-338

-668

Netto

600

205

805

Side 22 af 57
Acadre 20‐23.133 – Rev.: 25.8.2021

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter
Renovering af klubhuse

Bilag 16

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 søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter
m.m.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 0,3 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Renovering af klubhuse

331

331

331

331

1.324

Netto

331

331

331

331

1.324
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Teaterhus på Frederiksø

Bilag 17

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt
Fysisk location
(adresse)

Frederiksø – stålhallen

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et
levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og
oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksøen, en af
Svendborg mest attraktive adresser.

Behov / ønsker

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et
nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksøen i
Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende
egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale
forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele
regionens teatertradition.
Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd
med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der
er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant,
herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag
der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et
bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra
2019.
Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.
Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen
søges relevante fonde.

Projektets samlede
udgift og periode

Tilskud fra Svendborg Kommune:
23,1 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Teater på havnen
Netto

23.063

23.063

23.063

23.063
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed
Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt
Fysisk location
(adresse)

Forsamlingshuse - aktiviteter

Overordnet
beskrivelse

Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 0,2 mio. kr. til
forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til
aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.

Projektets samlede
udgift og periode

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr.

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Forsamlingshuse

216

216

216

216

864

Netto

216

216

216

216

864
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Natur, Miljø og Klima
Naturpleje – primært skovrejsning

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima
Fysisk location
(adresse)

Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.

Overordnet
beskrivelse

Af denne pulje, skal 0,7 mio. kr. disponeres til skovrejsningsprojekt i
Skårup. Det resterede beløb anvendes til andre naturprojekter,
beskrevet i Natur og Friluftsliv. Naturprojekter vil omfatte pleje af
eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur, herunder at
skabe sammenhæng mellem naturområder.

Behov / ønsker

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

Behovsanalyse

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

Projektets samlede
udgift og periode

1,1 mio. kr./år

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Skovrejsning – Skårup

710

710

710

710

2.840

Øvrig skovrejsning

414

414

414

414

1.656

1.124

1.124

1.124

1.124

4.496

Netto
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Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU
”LIFE-Biodiversity”

Bilag 20

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udvalgte områder i hele kommunen.

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved
at udarbejde EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt
(LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.
Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe
velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og
prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan
indsatser bl.a. inkludere genopretning af overdrevsnatur ved Egebjerg
Bakker, Ådale og kystnatur (strandenge) og målrettede indsatser for
særlige arter.
Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at
følge FN´s verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse
tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en
gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være
større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten arbejdes i LIFE-projektet også aktivt
med at opnå synergi-effekt med andre værdier: livskvalitet,
klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.
Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin.
Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til
ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en
forudsætning for at være med i ansøgningen til EU. Kommunen skal
derfor have bevilget beløbet senest dec. 2021.

Behov/ønsker

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i
Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.
Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af
biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.
Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN´s verdens
mål.

Økonomi

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at
bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.
De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100
millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering
er dermed 40 %.
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Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der
så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.
Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og
Friluftsplan

Bilagsmateriale, evt.
link

Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet.

Projektets samlede
udgift og periode

4.600.000 kr. over en 7 – 8-årig periode

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Del 1

500

Del 2
Netto

500

1.025

1.025

2.050

4.600

1.025

1.025

2.050

4.600
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Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030

Bilag 21

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område.

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som
virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale
inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Behov/ønsker

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til
vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk
enhed i 2040. Dette giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på,
hvordan vi når.

Økonomi

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og
udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.
Varmepumper
Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af
naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne
udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab.
Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt 4 mio. kr. i
varmepumper årligt frem mod 2030.
Det vil være nødvendigt at anskaffe varmepumperne via et EU-udbud,
for at sikre at udbudslovgivningen overholdes. Det vurderes at være
fordelagtigt at pulje indkøbene til fx 3 skoler.
I 2021/2022 udbydes varmepumpeanlæg til en samlet pris på ca. 7 mio.
kr. Der omposteres fra 2021 og 2023.
Det er muligt, at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper.
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energi Spare Projekt (ISP).
Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i
varmepumper er meget høj (over 30 år).
Elbiler
Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en
flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal
koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden
drejes i en grøn og CO2-fri retning.
Der er derfor udarbejdet en indledende udfasningsplan, som har til
formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med eldrevne køretøjer. Konkret er det målet allerede i 2021-22 at konvertere
op imod ca. 34 køretøjer til el-drift. I starten af 2022 vil en nærmere
samlet udfasningsplan blive forelagt politisk med henblik på, at opstille
scenarier for udfasning af flest mulige fossile køretøjer inden 2030.
I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget
behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der er Budget 2022 er
indlagt et tema på en udvidet årlig økonomisk ramme på ca. 1,0 mio.
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kr. til leasingfinansiering af nye el-biler. Behovet for den øgede
økonomiske ramme set i forhold til den nuværende afsatte ramme har
primært baggrund i, at udfasningsplanen sigter på at udskifte en række
af de ældste biler som dels er lidt større køretøjer, og dels er køretøjer
som er fri af leasingomkostninger.
Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i
forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet
manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at
etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af
borgerne.
Der påbegyndes dog i 2021 et analysearbejde med henblik på
udarbejdelse af et datagrundlag for mulige placeringer af semi- og
offentlige ladestandere i Svendborg Kommune. Dette med henblik på at
udarbejde en nærmere strategi for den lokale ladestanderinfrastruktur
så placering af ladestandere kommer til at gå hånd i hånd med behov
fra borgere, virksomheder mv. Fra 1. januar 2022 forventes et
lovgrundlag på plads således det er muligt for kommunerne at lade
ladestandere opstille i det offentlige rum.
El-busser og el-minibusser
Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på
vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg
Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige
fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive
bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud at give ca. 20 el-bybusser på
vejene i Svendborg Kommune fra 2024.
På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler,
specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til
brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og
fra kommunens institutioner. Udbuddet gennemføres i efteråret 2021 og
forventes at give ca. 6 el-minibusser på vejene fra 2022.
I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive
afrapporteret i forhold til realiserede CO2-besparelser som vil medgå i
den samlede CO2-opgørelse for Svendborg Kommune.

Projektets samlede
udgift og periode

97 mio. kr.

2021-2030
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
Projektering:
Projektering

700

205

205

205

205

1.520

Udførelse

6.100

5.638

8.713

9.379

9.225

39.055

Netto

6.800

5.843

8.918

9.584

9.430

40.575

Politisk beslutning –
udførelse:

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO2‐reduktionsplan 2021‐2030
1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ud‐
valg

Flådestyring og GPS‐
trackere

900

200

200

200

200

200

200

200

200

200

TEU

Medarbejder‐
ressourcer til
flådestyring

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

TEU

Kortlægning af
placeringer, antal og
typer af ladestandere

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNU

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

TEU

Offentlige
ladestandere

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

MNU

Ekstra deleelbiler

50

50

50

50

100

100

100

200

200

200

MNU

Finansiel leasing af
elbiler

300

100

100

300

100

50

50

50

0

0

TEU

Kommunale/
semi‐offentlige
ladestandere
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Omstilling til ikke fossil
drift af busser og
specialkørsler
Indkøb af
varmepumper

250

250

3.250

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

TEU

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

TEU

Fortsættelse af ISP

TEU

LED vejbelysning

0

0

0

0

0

5

5

5

5

7

TEU

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

MNU

Informations møde for
landbruget

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

MNU

Informations møder til
virksomheder

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

MNU

Øvrig vidensdeling,
pilotprojekter og
information til borgere

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

MNU

10.465

10.315

10.270

10.270

10.370

10.320

10.322

Grønnere kommunal
adfærd (del af ekstra
årsværk)

I alt

7.915

6.815

9.815

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

ØU

Etablere VE‐anlæg i ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

TEU/
ØU

?

?

?

?

?

?

?

?

?

TEU

Omstilling til ikke
fossil drift af
færger

Svendborg VE A/S
Omstilling til ikke‐
fossildrift af
maskiner til drift af
grønne arealer

?

Side 32 af 57
Acadre 20‐23.133 – Rev.: 25.8.2021

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)
Natura 2000-indsatsen

Bilag 22

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima
Fysisk location
(adresse)

Natura 2000-indsatsen:

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.

6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune

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

2. periode: 2016-2021
3. periode: 2022 -

0,7 mio. kr./år

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Natura 2000-indsatsen

662

662

662

662

2.648

Netto

662

662

662

662

2.648
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold –
Skoler/Dagtilbud
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne

Bilag 23

Projektbeskrivelse
Fysisk location (adresse)

Folkeskolerne i Svendborg Kommune

Overordnet beskrivelse

I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige
læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest
mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole.
Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.
Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer
er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og
dekoration, indendørs og udendørs.
Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal
designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter
inkluderende læringsmiljøer:
1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål:
Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal
kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal
understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder
børnene skal have i rummene.
2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift.
anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige
aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver
alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor,
kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for
fleksibel benyttelse.
3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske
rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med
og føler tilhørsforhold til rummet.
4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske
rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med
balance i farvebrugen.
5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer,
zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge
sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig
måde.
Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og
understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse,
god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og
læreprocesser hos eleverne.
Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone,
læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe
eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en
proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre
læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til
det.
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Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik
på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.
Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer.
UVM publikation 2019.
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at
pege på en finansiering af denne udvidelse.
Behov/ønsker

Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de
fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Økonomi

8 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. /år i 2021-24

Specifikke kvalitetskrav

Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte,
hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes,
men det er et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte løsninger
peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.

Bilagsmateriale, evt. link

UVM’s temahæfte ’Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende
læringsmiljøer’
https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20%20Fysiske%20rammer.pdf
Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde
elementer kan omsættes til praksis.
https://www.youtube.com/watch?v=jGAFEr484Ag

Projektets samlede
udgift og periode

8,2 mio. kr.

2021-2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Indretning og design af
læringsmiljøer på skolerne

2.050

2.050

2.050

2.050

8.200

Netto

2.050

2.050

2.050

2.050

8.200

Side 35 af 57
Acadre 20‐23.133 – Rev.: 25.8.2021

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2022 – priser)

Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud

Bilag 24

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Kommunale skoler og dagtilbud

Overordnet
beskrivelse

En del skoler og dagtilbud har et tydeligt og betragteligt efterslæb på
den indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, lofter,
vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og meget
uensartede i materialer, farver og stil.
Puljen afsættes som målrettet ramme til at løfte den indvendige
vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder
æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et sådan løft i
højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, forældre og
fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og dermed føle et
større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom.
Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse
af midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget.
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i
forbindelse med den årlige frigivelse.
De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom
ved øvrige anlægsprojekter.

Projektets samlede
udgift og periode

1,0 mio. kr./år

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Styrket indvendig
vedligehold – Skoler og
dagtilbud

1.044

1.044

1.044

1.044

4.176

Netto

1.044

1.044

1.044

1.044

4.176
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Skoler - Faglokaler

Bilag 25

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location

Skoler i Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Renovering af skolernes faglokaler.

Behov/ønsker

På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en
status på skolernes faglokaler.
Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på
flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere
fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering
2015-2018.

Øvrige bemærkninger

Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk
(Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for
standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye
faglige og fysiske krav.
Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne.
Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for
Ejendomme og Teknisk Service.
Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne,
men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der
passer til nutidens behov og regler.
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i
forbindelse med den årlige frigivelse.

Projektets samlede
udgift og periode

1,0 mio. kr./år

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Skoler - Faglokaler

1.044

1.044

1.044

1.044

4.176

Netto

1.044

1.044

1.044

1.044

4.176
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Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 26

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Fællespulje til indsatsområder:

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

- Alle dagtilbud

Projektets samlede
udgift og periode

0,4 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Dagtilbud – Fællespulje til
indsatsområder

430

430

430

430

1.720

Netto

430

430

430

430

1.720
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Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 27

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.
Med byrådets beslutning om etablering af madpakkehytter på
dagtilbudsområdet, blev det samtidig besluttet, at rammen til
sikkerhedsmæssige tiltag skal finansiere 1,0 mio. kr. i 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

1,4 - 2,4 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Dagtilbud –
Sikkerhedsmæssige tiltag

1.356

2.381

2.381

2.381

8.499

Netto

1.356

2.381

2.381

2.381

8.499
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 28

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme

Overordnet
beskrivelse

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med
budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.
Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse
med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.
Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en
hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.
En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 36,0 mio. kr./år.

Løbende

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Vedligeholdelse af
ejendomme m.m.
Netto

36.021

36.021

36.021

36.021

144.084

36.021

36.021

36.021

36.021

144.084
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Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser

Bilag 29

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Hjortøhus

Overordnet
beskrivelse

Forvaltningen har den 25. januar 2021 modtaget en anmodning fra
bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Byparkens Vuggestue
om, at flytte børnehuset ud af det udsatte boligområde og anvende
Hjortøhus grundet loven om bedre fordeling i dagtilbud.
Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025
I Svendborg by forventes der i 2021-2025 ledige børnehavepladser.
Svendborg by har en positiv krydsbelægning på 54 pr. 1. april 2021, det
vil sige at 54 børn bosiddende i andre skoledistrikter ønsker plads i
Svendborg by.
Når krydsbelægningen indregnes er der ikke et tilstrækkeligt antal
ledige børnehavepladser til rådighed i Svendborg by. I Svendborg by
skal der være ledige børnehavepladser til at håndtere udsving i børnetal
afledt af eksempelvis større nettotilflytning eller nedgang i private
tilbudstypers kapacitet i Svendborg bys fire skoledistrikter og i
kommunens øvrige skoledistrikter, såfremt behovet opstår. Det skal
bemærkes at der som følge af nedlæggelsen af Fyrtårnet Børnegården
Byparken pr. 1. januar 2021 er nedlagt 70 børnehavepladser i
Svendborg by.
Såfremt anmodningen fra bestyrelsen i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue
imødekommes skal der ikke tilvejebringes den ekstra kapacitet som fra
2025 skal være til rådighed som følge af reglen om at tilbyde to pladser.
Der er herved ikke børnehuse beliggende i det udsatte boligområde,
men seks børnehuse i umiddelbar nærhed af det udsatte boligområde
(se vedhæftede bilag).
Det forventes at der er behov for at etablere ca. 25 vuggestuepladser i
Hjortøhus for at opretholde den nuværende kapacitet af dagpleje- og
vuggestuepladser i Svendborg by. Med 25 vuggestuepladser skal der
etableres ca. 60 børnehavepladser i Hjortøhus for at vuggestuebørn kan
tilbydes børnehaveplads i samme børnehus.

Projektets samlede
udgift og periode

13,4 mio. kr.

2021 - 2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Hjortøhus – etablering af
vuggestue- og
børnehavepladser

2.000

11.378

13.378

Netto

2.000

11.378

13.378
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Udendørs overdækning i dagtilbud

Bilag 30

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Dagtilbud i Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Siden genåbningen af dagtilbudsområdet efter nedlukningen i påsken
2020 har det været en central del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger
på området, at mest mulig aktivitet i dagtilbuddene skal foregå udenfor.
Dagtilbuddene har derfor siden foråret 2020 tilrettelagt hverdagen og
læringsmiljøerne, så de lever op til denne anbefaling. I foråret 2020
blev der i den forbindelse opstillet midlertidige, lejede telte som værn
mod sol, vind, nedbør og temperatur.
I efteråret 2020 viste det sig muligt at forlænge lejeaftalen omkring de
opstillede telte henover vinteren. Det skete bl.a. på baggrund af ønsker
og henvendelser fra de berørte dagtilbud. Dog har der vist sig behov for
løbende reparationer og udskiftninger af telte som følge af vejrliget i
vinterhalvåret. En del øvrige kommuner modtog i efteråret 2020 kritik
fra forældre og medarbejderorganisationer for ikke i tide at have
tilvejebragt de fornødne faciliteter, der gjorde det muligt for børnene at
opholde sig mest muligt ude.
Samlet set har der været gjort mange positive erfaringer med
læringsmiljøet, når leg og aktiviteter i højere grad tilrettelægges
udenfor, og de nødvendige faciliteter til ly mod vejrliget er tilstede.
Det forventes, at der efter den nuværende fase af covid-19 pandemien
stadig vil være rettet et øget fokus på en række forhold i dagtilbud. I
forlængelse af anbefalingerne om øget hygiejne er der eksempelvis
blevet opstillet udendørs håndvaske med varmt vand i alle dagtilbud. På
samme måde forventes det, at udeliv og udendørs leg og aktiviteter
fremover kommer til at udgøre en blivende del af læringsmiljøet i
dagtilbuddene pga. både de sundhedsmæssige og pædagogiske fordele.
Der etableres en permanent udendørs overdækning i forbindelse med
legepladsen ved kommunale og selvejende børnehuse. Der vil være tale
om mindre bygninger i træ med halvåbne sider (”madpakkehuse”), der
kan anvendes i forbindelse med leg, måltider og andre aktiviteter.
Løsningerne tilpasses muligheder og behov i de enkelte børnehuse.

Projektets samlede
udgift og periode

3,525 mio. kr.

2021 - 2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Udendørs overdækning i
dagtilbud

2.500

1.025

3.525

Netto

2.500

1.025

3.525
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Borgerbudgetter og potentialeplaner

Bilag 31

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Pulje til borgerbudgetter og potentialeplaner i Svendborg Kommunes
lokalområder.

Behov / ønsker

Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere
borgerbudgetter (200.000 kr.) og udvikle potentialeplaner (200.000
kr.).
Beløbet understøtter ligeledes lokale foreninger eller arbejdsgrupper
med opstartsmidler (5.000 kr.) i forbindelse udarbejdelse af
borgerbudgetter eller potentialeplaner.
Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale
foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende
samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.
Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med
udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.

Projektets samlede
udgift og periode

Ca. 0,9 mio. kr. årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Borgerbudgetter og
potentialeplaner

875

875

875

875

3.500

Netto

875

875

875

875

3.500
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Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje
til konkrete projekter

Bilag 32

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i
lokalområderne.
Puljen forventes udmøntet efter samme kriterier som i 2021.

Projektets samlede
udgift og periode

2,1 mio. kr./år

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Lokalsamfundspuljen –
Lokaludvalgets anlægspulje
til konkrete projekter

2.089

2.089

2.089

2.089

8.356

Netto

2.089

2.089

2.089

2.089

8.356
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Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde

Bilag 33

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Lokalområderne i Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: ”Liv i mit lokalområde”.
Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i
Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter.
Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål
og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan
puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flextur
for unge eller landsbybus.

Projektets samlede
udgift og periode

1,8 mio. kr./år

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Lokal anlægspulje med
konkrete formål – Liv i mit
lokalområde

1.845

1.845

1.845

1.845

7.380

Netto

1.845

1.845

1.845

1.845

7.380
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Aktivitetshus Demensbyen

Bilag 34

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location
(adresse)

”Den gamle hestestald” i Bryghuset, Svendborg Demensby.

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommune købte i forbindelse med etablering af ”Bryghuset –
Svendborg Demensby” et stykke jord ved siden af Demensbyen, som nu
indeholder demensbyens have. På jorden ligger Det oprindelige
Bryghus’ Hestestald, hvor Bryggerhestene stod.
Bygningen har ikke været anvendt i mange år. Bygningen er i dag slemt
forfalden og fredet i kategori 4. Hestestalden er fra 1896 og en del af
det hedengangne Svendborg Bryghus.
Den frivillige forening ”Demensbyens Støtteforening” har gennem flere
år arbejdet målrettet med at søge fonde i forhold til at skaffe midler til
at istandsætte ”Den gamle hestestald”, således at den fremadrettet kan
anvendes som forsamlingslokale for Demensbyen og øvrige plejecentre i
Svendborg Kommune.
Ønsket er at omdanne ”Den gamle hestestald” til et fest- og
aktivitetshus og dermed gøre den til en del af haven. Målet er at skabe
en indgang til haveanlægget, som alle byens ældre og demente borgere
på byens 17 plejehjem kan benytte sig af.
Demensbyens Støtteforening har derfor ansøgt Den A.P. Møllerske
Støttefond om fondsmidler til projektet.
Den A.P. Møllerske Støttefond har meddelt Svendborg Kommune at de
er indstillet på at støtte projektet med 2,5 mio. kr. inklusiv moms,
såfremt Svendborg Kommune er villig til at finansiere det resterende.
Realiseringen af projektet er anslået til 5,749 mio. kr. inklusive moms.
Den A.P. Møllerske Støttefond har meddelt at de vil støtte projektet med
2,500 mio. kr. inklusive moms.
Af denne støtte skal Svendborg Kommune afregne fondsmoms på
17,5%, hvorefter støtten lyder på 2,063 mio. kr.
Momsrefusionsordningen gør at Svendborg kommune kan løfte momsen
i projektet. Den samlede forventede udgift til projektet er på 5,749 mio.
kr. inklusive moms og 4,599 mio. kr. eksklusive moms.
Svendborg Kommunes egenfinansiering i projektet vil derfor være
(4,599 mio. kr. – 2,062 mio. kr.=) 2,537 mio. kr.
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Den ændrede anvendelse af hestestalden fordrer en øget driftsudgift på
0,255 mio. kr. årligt. De øgede driftsudgifter finansieres indenfor Social
og Sundheds eksisterende driftsramme.

Projektets samlede
udgift og periode

Udgiftsbudget 4,6 mio. kr., heraf
2022

finansieres 2,06 mio. kr. fra

Den A.P.
Møllerske Støttefond

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Aktivitetshus Demensbyen

2.540

2.540

Netto

2.540

2.540
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Infrastrukturplan for Skovparken/Svendborgs Østre bydel

Bilag 35

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Skovparken

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Andels‐Boligforening (SAB) har juni 2021 fremsendt et oplæg
til en infrastrukturplan for SAB’s afdeling 14, Skovparken med det formål
at igangsætte en gennemgribende udvikling af Østre Bydel.
Oplæg til Infrastrukturplanen er lavet på baggrund af at
Landsbyggefonden har meddelt SAB, at der er afsat et beløb på 20 mio.
kr. til forbedringer af infrastrukturen i boligområdet. I Infrastrukturplanen
er der indarbejdet et foreløbigt projektforslag, hvor der forslås etablering
af en fælled med faciliteter rettet imod gadeidræt, et fælleshus, der kan
benyttes af foreninger og andre aktører samt en udvidelse af
Nymarkskolens funktioner og faciliteter, hvilket vurderes tilsammen at
ville igangsætte en udvikling i området omkring Skovparken – til gavn for
hele bydelen.
SAB foreslår endvidere Svendborg Kommune at der etableres en ny vej,
der forbinder Marslevvej med Ring Nord. Denne nye vej vil åbne
Skovparken imod nord og dermed den øvrige del af Svendborg
Kommune. Herudover er det SAB’s ønske, at Svendborg Kommune
forpligtiger sig til at igangsætte det videre arbejde med at etablere en
fælled med tilhørende attraktioner ‐ i form af en eller flere bygninger
samt udendørs anlæg.
Forud for indsendelse af Skema A vil der være en afklaringsproces
omkring det præcise omfang og prioriteringerne i planen. Processen vil
foregå som en dialog mellem SAB, Landsbyggefonden og Svendborg
Kommune. Planen vil endvidere blive forelagt Boligministeriet til
godkendelse.
Til projektudvikling af de konkrete infrastrukturtiltag og opstart af
udviklingsplanen er der afsat et beløb på 2,0 mio. kr. svarende til de 10 %,
som normalt erlægges i grundkapitalindskud i forbindelse med byggeri af
almene boliger.

Projektets samlede
udgift og periode

2.000.000

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Infrastrukturplan for
Skovparken/Svendborgs
Østre bydel

2.000

2.000

Netto

2.000

2.000
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Byudvikling
Byfornyelse

Bilag 36

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.
Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen
2019 – 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

Byfornyelse 1,2 mio. kr. - 3,6 mio. kr.
årligt

Årligt puljebeløb

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Byfornyelse rådighedsbeløb

1.202

1.202

3.634

3.634

9.672

Netto

1.202

1.202

3.634

3.634

9.672
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Landsbypuljen 2019-2022

Bilag 37

Projektbeskrivelse - Byudvikling
Overordnet
beskrivelse

Landsbypuljen 2019-2022

Behov / ønsker

Landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 anvendes til
bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme,
forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger.
Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 benyttes med henblik på
at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer.
Finansieringen er 60 % fra Staten og 40 % fra Svendborg Kommune.
For 2021 har staten dog meldt ud at statens finansiering er 80 %.
Svendborg Kommunes finansieringen er 95 % låneoptaget.

Projektets samlede
udgift og periode

Netto 9,3 mio. kr.

2020 - 2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Landsbypuljen 2019-2022 Udgifter

11.080

6.081

6.081

23.242

Landsbypuljen 2019-2022 Indtægter

-6.648

-3.649

-3.649

-13.946

Netto

4.432

2.432

2.432

9.296
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Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Bilag 38

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC

Overordnet
beskrivelse

Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som
forventes at være klar til åbning medio 2023, er der behov for
kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og
adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.

Behov/ønsker

Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive,
offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC’s bygning
og det omkringliggende byrum og kajareal.
Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i
vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af
projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre
Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.
Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå
Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime
Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå
Kant.
SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det
eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes,
så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den
relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til
funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.

Økonomi

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.
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Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til
havneområdet.
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger,
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur”
kan finansieres via lånoptagelsen 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 lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti
fra kommunen.

Specifikke
kvalitetskrav

Byrummene ved SIMAC blive i samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant
første etape.

Øvrige bemærkninger

I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og
Svendborg kommune.

Projektets samlede
udgift og periode

25,5 mio. kr.

2021 - 2022.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
projektering:
Byrum og adgangsvej ved
SIMAC

2.500

1.025

3.525

Byrum og adgangsvej ved
SIMAC

5.500

16.426

21.926

Netto

8.000

17.451

25.451

Politisk beslutning –
udførelse:
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Byens rum og pladser – med fokus på Klosterplads, Møllergade,
Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter

Bilag 39

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Midlerne er sat af til en opdatering af Svendborg Kommunes offentlige
toiletter samt byens rum og pladser.
En fordeling af midlerne vil ske i forbindelse med frigivelsen af den
årlige pulje.

Projektets samlede
udgift og periode

2,1 mio. kr./år

Årlig pulje

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Byens Rum og Pladser med
fokus på Klosterplads,
Møllergade, Kattesundet,
Gerritsgade og offentlige
toiletter

2.050

2.050

2.050

2.050

8.200

Netto

2.050

2.050

2.050

2.050

8.200
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Administration
U-disponeret anlægspulje

Bilag 40

Projektbeskrivelse – Administration
Overordnet
beskrivelse

Midlerne er afsat i budgettet som en ramme, men er ikke disponeret.
Brugen af midlerne kræver en politisk prioritering og beslutning.

Projektets samlede
udgift og periode

3,3 – 38,4 mio. kr./år

2020-25

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
U-disponeret anlægspulje

4.642

4.383

39.354

37.663

37.663

123.705

Netto

4.642

4.383

39.354

37.663

37.663

123.705
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Anlægstema:
Bilag Netto - 1.000 kr.

Afledt drift X - Lån X

Veje og Trafiksikkerhed

2022
13.350

2023

2024
10.425

8.175

10.425

8.175

2

Ændri ng a f pa rkeri ngs pl a ds ved Demens byen s a mt s ki l tni ngen ved
Mi dtbyha l l en.
Konkrete fors l a g ti l nye cykel s ti projekter i Svendborg Kommune

X

4.850

6.550

3

Vejføri ng ba g om Erhvervs områ de Ves t

X

7.500

1.000

1

X

Havne og Færger
4

Efters l æb på ha vnens a nl ægs kons trukti oner og bygni nger
Ri bers Ga a rd - udvi kl i ngs projekt (i nkl . køb a f ejendom)

6

Den l evende ha vn og den ma ri ti me kul tura rv

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

63.200

0

10.000

0

X

63.200
10.000

Natur, Miljø og Klima
7

Grøn oms ti l l i ng a f den kommuna l e bygni ngs ma s s e (kl i ma i nds a ts )

8

Mobi l i tets pl a n (kl i ma i nds a ts )

9

Kl i ma ha ndl epl a n DK2020 (kl i ma i nds a ts )

10

Eta bl eri ng a f s tenrev i det s ydfyns ke øha v

11

Geo-Ha vnepa rk

12

Hel å rs græni ng på Ørki l d og Ga l geba kken

1.000

X

Kultur, Fritid og Idræt
5

2025

7.550

XX
X

14.410

10.810

14.260

25.760

7.850

5.500

5.500

5.500

400

300

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

360

360

360

360

XX

250

250

4.000

15.500

X

150

13

Vedl i gehol del s e a f l egepl a ds er - s ærl i gt med fokus på na turl egepl a ds en X

500

500

500

500

14

Loka l områ deudvi kl i ng: Potenti a l epl a ner

400

400

400

400

15

Loka l områ deudvi kl i ng: Loka l områ dea na l ys e

500

0

0

0

16

Renoveri ngs pul je ti l pa rker og grønne områ der

1.000

1.000

1.000

1.000

X

17

Borgers a ml i ng om grøn tra ns port

X

500

48

Fjernel s e a f overfl ødi ge bra nds ta ndere s a mt vedl i gehol d ti l de s l øjfes

X

500

500

500

500

106.334

153.395

22.300

2.000

2.000

Borgernære Serviceområder
18

Vedl i gehol d a f Snedkeri bygni ngen

19

Byha ves kol en - Udvi del s e a f l oka l er i Hus 49, 51 og 53

20

Udendørs l æri ngs mi l jøer i da gti l bud og på s kol er

400
X

6.034

500

2.000

2.000

2.000

Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er og børneha vepl a ds er på Thurø:

21

22

23

- Eta bl eri ng a f et nyt børnehus ved Thurø Ha l l en på A ni vea u

X

14.883

25.000

-1.400

- Eta bl eri ng a f et nyt børnehus ved Thurø Ha l l en på B ni vea u
- Renoveri ng a f den eks i s terende bygni ng på Bergma nns vej på A ni vea u
og eta bl eri ng a f et nyt børnehus på A ni vea u
- Renoveri ng a f den eks i s terende bygni ng på Bergma nns vej på B ni vea u
og eta bl eri ng a f et nyt børnehus på B ni vea u
Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er, børneha vepl a ds er og res urs epl a ds er i
Svendborg by
Udbygni ng a f børneha vepl a ds er i Skå rup:

X

10.868

25.000

-1.400

X

6.517

25.000

X

964

25.000

X

6.177

12.000

X

6.885

4.500

- Eta bl eri ng a f 30 Børneha vepl a ds er og motori krum på A-ni vea u, Skå rup
- Eta bl eri ng a f 30 Børneha vepl a ds er og motori krum på B-ni vea u, Skå rup

X

5.468

4.500

24

Opgra deri ng a f Tå s i nges kol ens ungemi l jø

X

9.000

14.495

25

Bol i gha ndl i ngs pl a n, udvi del s e pl ejebol i ger æl dreområ det

26

Va rmtva nds ba s s i n, ti l bygni ng Svømmel a nd el l er Sta nd a l one

X

10.100

6.900

27

Va rmtva nds ba s s i n, l i ft og omkl ædni ng eks i s t.

3.200

0

1.250

23.100
0

0

Na turs kol en - 3 s cena ri er:
- Na turs kol en: Nedri vni ng a f bygni ngen
28

29
49

- Na turs kol en: Genopretni ng a f bygni ngen ti l opbeva ri ng og
toi l etfa ci l i teter
- Na turs kol en: Genopretni ng og ombygni ng a f bygni ngen ti l
undervi s ni ngs brug
Ers ta tni ngs bol i ger på æl dreområ det
Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er i Svendborg by
og på Thurø i 2022 og 2023

X

409

X

2.509

X

4.037
8.500

X

8.500

7.133
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Anlægstema (fortsat):
Bilag Netto - 1.000 kr.

Afledt drift X - Lån X

2022

2023

2024

2024

Facilitetsproces:
30

Ra ntza us mi nde Skol e

X

25.300

31

Øha vets bevægel s es center

X

23.030

32

Stens trup Idræts foreni ng - Kuns tgræs ba ne ti l i dræt og bevægel s e

33

Sa ga Svendborg - Kl ubhus og ri deba ne for i s l a nds ke hes te
SfB og Fortuna Svendborg - Kuns tgræs a nl æg ved Svendborg Idræts center
og renoveri ng a f Høje Bøge St.
Thurøs pejderne - Opførel s e a f ny hytte og s kur s a mt eta bl eri ng a f toi l et
og køkken
Svendborg Gol f Kl ub - Si kkerheds oml ægni ng og opti meri ng a f
træni ngs områ de

34
35
36
37
38

Egebjerg Fodbol d - Anl æg a f ny ba ne ved Egebjerg Fodbol ds fa ci l i teter
Svendborg Sunds Sejl kl ub - Opti meri ng a f fa ci l i teter på Stra ndgå rden
(eta pe 1+2)

39

Tved Uderum og Tved Moti on og Cykel kl ub - Bl å t MTB s por

40

Tå s i nge Tenni s - og Pa del kl ub - Ny pa del ha l
Bol dkl ubben Stjernen og Tved Bol dkl ub - Fæl l es kuns ts tofba ne i Øs tre
Bydel

41
42

Egens e-Ra ntza us mi nde Idræts foreni ng - Pa del ba ne, overdækni ng mm

43

Ra ntza us mi nde Ha vba deforeni ng - Sti kl edni ng ti l s a una
Al t. 1: Den s el vejende i ns ti tuti on Svendborg i dræts ha l - kun træni ngs ha l

44

45

Al t 2: Den s el vejende i ns ti tuti on Svendborg i dræts ha l - træni ngs ha l og
tenni s ha l *
Røds kebøl l e Skydeba neforeni ng - udvi del s e og moderni s eri ng s f
s kydeba nen

46

Svendborg tenni s kl ub - 2 pa del tenni s ba ner

47

Ny ha l ved Ørki l ds kol en a fd. Øs t
Anlægstemaer i alt

2.000
356
10.600
1.405
240
600
X
188
X
3.600
1.608
50
XX

19.600

XX

42.100
249
250
32.576
370.546

181.255

66.485

45.435
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Anlægstema – afledt drift:
2022

Afledt drift, netto - 1.000 kr.

2024

2025

2

X

3

Vejføri ng ba g om Erhvervs områ de Ves t

X

100
1.111

2.561

2.561

2.561

5

Ri bers Ga a rd - udvi kl i ngs projekt (i nkl . køb a f ejendom)

X

1.111

2.561

2.561

2.561

1

100

2023

Veje og Trafiksikkerhed
Ændri ng a f pa rkeri ngs pl a ds ved Demens byen s a mt s ki l tni ngen ved
Mi dtbyha l l en.
Konkrete fors l a g ti l nye cykel s ti projekter i Svendborg Kommune

X

Kultur, Fritid og Idræt
Natur, Miljø og Klima

209

238

422

40

40

40

69

98

282

100

100

100

4.315

1.380

1.370

1.540

7

Grøn oms ti l l i ng a f den kommuna l e bygni ngs ma s s e (kl i ma i nds a ts )

X

2.800

200

200

200

9

Kl i ma ha ndl epl a n DK2020 (kl i ma i nds a ts )

X

795

795

795

11

Geo-Ha vnepa rk

X

12

Hel å rs græni ng på Ørki l d og Ga l geba kken

X

10

10

10

10

13

Vedl i gehol del s e a f l egepl a ds er - s ærl i gt med fokus på na turl egepl a ds en X

50

50

50

50

16

Renoveri ngs pul je ti l pa rker og grønne områ der

X

100

100

100

100

17

Borgers a ml i ng om grøn tra ns port

X

325

48

Fjernel s e a f overfl ødi ge bra nds ta ndere s a mt vedl i gehol d ti l de s l øjfes

X

Borgernære Serviceområder
19

Byha ves kol en - Udvi del s e a f l oka l er i Hus 49, 51 og 53

X

795
175

235

225

215

210

740

7.744

7.744

7.744

196

105

105

105

Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er og børneha vepl a ds er på Thurø:
- Eta bl eri ng a f et nyt børnehus ved Thurø Ha l l en på A ni vea u

X

965

965

965

- Eta bl eri ng a f et nyt børnehus ved Thurø Ha l l en på B ni vea u

X

850

850

850

X

1.147

1.147

1.147

X

961

961

961

X

256

256

256

- Eta bl eri ng a f 30 Børneha vepl a ds er og motori krum på A-ni vea u, Skå rup

X

255

255

255

- Eta bl eri ng a f 30 Børneha vepl a ds er og motori krum på B-ni vea u, Skå rup

X

220

220

220

24

Opgra deri ng a f Tå s i nges kol ens ungemi l jø

X

312

312

312

26

Va rmtva nds ba s s i n, ti l bygni ng Svømmel a nd el l er Sta nd a l one

X

640

640

640

Na turs kol en - 3 s cena ri er:

X

- Na turs kol en: Nedri vni ng a f bygni ngen
- Na turs kol en: Genopretni ng a f bygni ngen ti l opbeva ri ng og
toi l etfa ci l i teter
- Na turs kol en: Genopretni ng og ombygni ng a f bygni ngen ti l
undervi s ni ngs brug
Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er i Svendborg by
og på Thurø i 2022 og 2023
Facilitetsproces:

X

100

100

100

100

X

222

222

222

222

X

222

222

222

222

X

131

131

131

30

Ra ntza us mi nde Skol e

X

342

342

342

31

Øha vets bevægel s es center

X

517

517

517

11.894

11.913

12.267

21

22

23

28

49

- Renoveri ng a f den eks i s terende bygni ng på Bergma nns vej på A ni vea u
og eta bl eri ng a f et nyt børnehus på A ni vea u
- Renoveri ng a f den eks i s terende bygni ng på Bergma nns vej på B ni vea u
og eta bl eri ng a f et nyt børnehus på B ni vea u
Udbygni ng a f vugges tuepl a ds er, børneha vepl a ds er og res urs epl a ds er i
Svendborg by
Udbygni ng a f børneha vepl a ds er i Skå rup:

Samlet afledt drift

6.266
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Anlægstema – lån, renter og deponering:
2022

Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.

2023

2024

2025

Havne og Færger (Automatisk låneadgang)

-8.314

-7.942

-7.570

-7.197

Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger

-8.314

-7.942

-7.570

-7.197

Natur, Miljø og Klima

-4.891

-4.672

-6.409

-11.971

7

Grøn omstilling af den kommunale bygningsmasse (klimaindsats)

-4.891

-4.672

-4.453

-4.234

11

Geo-Havnepark

0

0

-1.956

-7.737

5.851

54

54

54

X

1.000

-40

-40

-40

Tåsinge Tennis- og Padelklub - Ny padelhal

X

3.500

-140

-140

-140

Alt. 1: Den selvejende institution Svendborg idrætshal - kun træningshal

X

429

74

74

74

Alt 2: Den selvejende institution Svendborg idrætshal - træningshal og
tennishal*

X

922

159

159

159

-7.354

-12.560

-13.925

-19.115

4

38
40
44

Borgernære Serviceområder
Svendborg Sunds Sejlklub - Optimering af faciliteter på Strandgården
(etape 1+2)

Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering

Anlægstema – Overblik:
I alt, netto - 1.000 kr.

2022

2023

Anl ægs tema er

370.546

181.255

Afl edt dri ft
Afl edt l å nopta gel s e, -a fdra g, rente og deponeri ng
I alt
(Indeholder flere alternativer)

2024

2025

66.485

45.435

6.266

11.894

11.913

12.267

-7.354

-12.560

-13.925

-19.115

369.459

180.589

64.473

38.587
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Veje og Trafiksikkerhed
Ændring af parkeringsplads ved Demensbyen samt
skiltningen ved Midtbyhallen

Bilag 1

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Etablering af alternativ adgangsvej fra Bryggerlunden til parkeringsplads
ved Søgårdsvænge, Svendborg.

Overordnet
beskrivelse

I forbindelse med Parkeringsstrategien har der været ønske om at ændre
P-pladsen ved Demensbyen til en offentlig parkeringsplads til 37 biler med
tidsbegrænsning på 24 timer samt at ændre et tilsvarende antal pladser
ved Midtbyhallen fra 24 timer til 3 timers tidsbegrænsning. Der er derfor i
2021 afsat 700.000 kr. til realisering af dette, men projektet er sat i bero,
da der er fremkommet et nyt ønske om etablering af anden adgangsvej til
p-pladsen fra Bryggerlunden.
Ved etablering af ny adgangsvej til p-pladsen fra Bryggerlunden vil det
have følgende konsekvenser:
Ikke overholde de anbefalede værdier. Med et niveauspring på 2
meter kan de anbefalede værdier på 25 ‰ for længdefald ved
sideveje i vejreglerne ikke overholdes. Længdefaldet vil jævnfør
skitsens længde på vejen (ca. 20-25 meter) være omkring 80 ‰100 ‰. Ved detailprojektering kan man risikere at skulle regulere
over et større areal af parkeringspladsen.
Da vejen skal bygges op med en støttemur/skråning med en højde
på 2 meter til 0 meter, vil det betyde begrænset færdsel til
virksomheden på sydsiden af Søgårdsvænge.
Der vil til vejen skulle inddrages 8-10 pladser af de 37 på
parkeringspladsen.
Der skal etableres en ny vendeplads for enden af Søgårdsvænge.
Det betyder at adgangen til parkeringspladsen enten skal
flyttes/genetableres eller at adgangen til p-pladsen helt afspærres
fra Søgårdsvænge, så der kun etableres adgang til pladsen fra
Bryghusvej.
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Behov/ønsker

Det ønskes, at der etableres en ny adgangsvej til p-pladsen ved
Søgårdsvænge fra Bryggerlunden for at tilgodese beboere på
Søgårdsvænge på grund af en eventuel øget trafik, samt at skabe en
direkte adgang til p-pladsen i stedet for den nuværende adgang, som
foregår via en længere omvej.

Økonomi

Der er afsat 700.000 kr. til projektet med flisebelægning på p‐pladsen og
skiltning i 2021.
Der er beregnet et groft overslag på etablering af ny adgangsvej fra
Bryggerlunden på 1,0 mio. kr. ekskl. moms.
Den samlede årlige driftsudgift vil være på 40.000 kr.

Øvrige bemærkninger

Projektets samlede
udgift og periode

Der tages forbehold for, at området ved Demensbyen er lavt og der er tørv
under pladsen. Ligeledes står vandspejlet op til 0,5 meter under terræn i
området.
Det betyder, at på grund af dårlige jordbundsforhold (højt vandspejl og
tørv) vil vejen med tiden med stor sandsynlighed sætte sig. Ligeledes er
anlægsudgiften højere på grund af foranstaltninger hertil.
1,0 mio. kr. til anlæg
0,04 mio. kr. til drift årligt

2022

Side 6 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

700

1.000

1.700

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
700

1.000

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

700

1.000

0

0

0

1.700

40

40

40

120

40

40

40

1.820
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Konkrete forslag til nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune

Bilag 2

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse
Behov/ønsker

Svendborg Kommune – Flere steder
Administrationen blev på baggrund af beslutning i Teknik- og
Erhvervsudvalget den 10. juni 2021, anmodet om, at tilvejebringe
konkrete forslag på nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune.
Det er ønsket, at de konkrete forslag er inden for en budgetramme på 30,0
mio. kr. over 4 år.
Det er




ligeledes ønsket, at de konkrete forslag har baggrund i:
Øger trafiksikkerheden på skoleveje
Forbedrer mulighederne og sydfynsk cykelturisme
Forbedrer muligheden for at cykle mellem lokalområderne

Administrationen har produceret nedenstående liste over projektkandidater
ud fra en gennemgang af:

Cykelruteplan 2014

Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024
(prioriteringsliste)

Borgerønsker ikke optaget i projektkatalog
(prioriteringsliste)

Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje, september
2019
Administrationen har forholdt sig til, om strækningen, i administrationens
systemer, er registreret som trafikfarlig skolevej. Der er ligeledes forholdt
til om strækningen, i administrationens systemer, er sammenfaldende med
eksisterende lokale eller nationale rekreative cykelruter. Alle strækninger
kan dog overordnet set være til gavn for kommunens cykelturister.
Endeligt er der forholdt til, om strækningen overordnet set forbinder 2
forskellige lokalområder.
Administrationen anbefaler at projektnummer 1, 2, og 3 udføres og det er
disse 3 projekter der samlet er belyst i nedenstående økonomiskema.
1 Ørbækvej mellem Ring Nord og Tved Kirkevej.
Enkelrettet cykelsti. Begge vejsider.
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder.
Overslagspris 4,9 mio. kr.
2 Assensvej mellem Issøskolen afd. Kirkeby og Hovedvejen.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Cykelruteplan 2014.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej.
Overslagspris 5,1 mio. kr.
3 Landevejen mellem Broholmsvej og Hesselager by.
Enkeltrettet cykelsti begge vejsider.
Baggrund: Cykelruteplan 2014.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder.
Overslagspris 20,0 mio. kr.
Samlet overslagspris 30,0 mio. kr.
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Alternative projekter:
(Nedenstående projekter er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge og indgår
ikke i nedenstående økonomiskema. Der er tale om overslagspriser, og
hvis nogle af projekterne prioriteres, skal der udregnes afledt drift.)
4 Stenmurevej mellem Landevejen og Lundeborg by.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Cykelruteplan 2014.
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder.
Overslagspris 16,25 mio. kr.
5 Skårupøre Strandvej mellem Svendborg og Skårupøre by.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Cykelruteplan 2014.
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder.
Overslagspris 21,1 mio. kr.
6 Hesselagervej/Gudmevej mellem Gudme og Hesselager.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024.
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder.
Overslagspris 11,5 mio. kr.
7 Rantzausmindevej mellem Herman Nielsens Vej og Dyrekredsen.
Enkeltrettet fællessti i nordlig vejside.
Baggrund: Cykelruteplan 2014.
Tilgodeser cykelturisme.
Overslagspris 2,45 mio. kr.
8 Ørbækvej mellem Tved Kirkevej og Gudbjerg.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder.
Overslagspris 36,0 mio. kr.
9 Klintholmvej mellem Vormark og Klintholm.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej (kort strækning), cykelturisme,
forbinder lokalområder.
Prisoverslag 14,0 mio. kr.
10 Odensevej mellem Heldagervej og Assensvej.
Enkeltrettet cykelsti. Begge vejsider.
Baggrund: Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje 2019.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej.
Overslagspris 19,6 mio. kr.
11 Hovedvejen mellem Assensvej og Højbjergvej.
Dobbeltrettet cykelsti.
Baggrund: Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje 2019.
Tilgodeser trafikfarlig skolevej.
Overslagspris 11,0 mio. kr.
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På dette kort er alle strækningerne vist.

Økonomi

Anlægsudgift på 30,0 mio. kr. over 4 år., prioriteret på 3 konkrete
projekter.
Den afledte drift er på 0,414 mio. kr. årligt fra 2026.
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Specifikke
kvalitetskrav
Projektets samlede
udgift og periode

Der er tale om overslagspriser, der kan afvige i et vist omfang.
De fysiske forhold og eventuelle udfordringer for det enkelte projektforslag
er for nu ikke grundigt analyseret.
Anlæg: 30,0 mio. kr.
2022-2025
Afledt drift: 0,414 mio. kr. årligt fra 2026

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning
Ørbækvej ml. Ring No rd o g Tved
Kirkevej
A ssensvej ml. Issøsko len o g
Ho vedvejen
Landevejen ml. B ro ho lmsvej o g
Hesselager
S a m le t a nlæ gs pro je k t

300

0

0

4.900

250

4.525

325

0

5.100

0

1.725

10.100

8.175

20.000

4.850

6.550

10.425

8.175

30.000

A fledt drift - Ørbækvej ml. Ring No rd
o g Tved Kirkevej

0

69

69

69

207

A fledt drift - A ssensvej ml.
Issøsko len o g Ho vedvejen

0

0

29

29

58

A fledt drift - Landevejen ml.
B ro ho lmsvej o g Hesselager

0

0

0

184

184

4.850

6.619

10.523

8.457

30.449

Samlede likviditet, netto

0

4.600

0

CO2-Konsekvensvurdering:
Der er tale om en række cykelstiforbindelser rundt om i kommunen. Stierne er i sig selv enkeltstående og
har ikke nærmere sammenhæng med hinanden, hvorfor CO2 konsekvensen geografisk er fordelt ud over
hele kommunen fra Rantzausmindevej i syd til Klintholmvej i nord. CO2 konsekvens for kommunen som
virksomhed skønnes ikke relevant.

Transport:
Mindsket CO2 udslip. Ved anlæggelse af cykelstier inviteres der til øget cykling. I forhold til cykelturisme
skønnes det, at der ikke reduceres i den generelle helårlige hverdagsbilisme. I forhold til at forbinde
lokalområder sammen med cykelstier og sikre trafikfarlige skoleveje med cykelstier kan der forventes en
grad af trafikanter, der vælger bilen fra. I hvilket omfang det vil påvirke CO2 konsekvensen er ikke
nærmere definerbart da brugen af cykelstier kan variere i forhold til transportbehovet i den aktuelle
beboersammensætning, vejrliget eller lignende. Det kan dog forventes, at CO2 konsekvensen er positiv –
men ikke af væsentlig betydning.
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Vejføring bag om Erhvervsområde Vest

Bilag 3

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Vejføring bag om Erhvervsområde Vest

Overordnet
beskrivelse

Etablering af en ny vej der forbinder Fåborgvej med Rytterhaven samt
Rytterskoven. Samlet længde er 665 meter.

Fig. 1 linjeføring.

Økonomi

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Projektets samlede
udgift og periode

Etablering af vejstrækningen samt svingbaner på Fåborgvej er beregnet til
8,5 mio. kr. Heraf 266.000 kr. til erhvervelse af arealer samt 15% til
projektering og 10% til uforudsete udgifter. Der skal årligt afsættes
100.000 kr. til afledt drift.
6 meter kørebane med fortov i den ene side af vejen.
Ekskl. vejafvanding samt belysning.

Anlæg 8,5 mio. kr.
Drift 0,1 mio. kr. årligt.

2022-2023
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

900

0

0

0

900

6.600

1.000

0

0

7.600

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

7.500

1.000

0

0

8.500

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag

100

100

100

100

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

400
0

0

7.600

1.100

100

100

8.900
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Havne og Færger
Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens
anlægskonstruktioner og bygninger

Bilag 4

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Havn, kommunens øvrige lystbådehavne og andre faciliteter og
bygninger placeret på havnen.

Overordnet
beskrivelse

Havnestatus
Der er i 2017 og 2019 lavet eftersyn foretaget af Rambøll på havnenes
konstruktioner. Dette på et overordnet niveau.
Rambølls eftersyn viser, at der stadig er et efterslæb. Derudover viser
eftersynene, at der ligger nødvendige opgaver i årene 2022 - 2026 for ca.
40 mio. kr.
Der er også en del opgaver, typisk større, hvor eftersynene viser, at det
kræves nærmere undersøgelser for at kende det fulde omfang af skaderne
og dermed prisen på opgaven.
De tal, der er oplyst, er ikke fyldestgørende, men efter den viden der er
skabt ved eftersynene i 2017 og 2019. Ligeledes er priserne heller ikke
indeksreguleret fra fx syn i 2017 til d.d. Der er i eftersynene ikke taget
højde for nye skader, forværring over tid etc. Men priserne tager højde for
den løbende renovering, der har været foretaget af akutte skader og
renoveret nogle kajer, moler og broer over årene siden eftersynene i 2017
og 2019
Der er ”småopgaver” fra eftersynene for ca. kr. 1,0 mio. kr.
Ud over dette er der udgifter til vedligeholdelse af havnens bygninger på
1,0 mio. kr.

Behov/ønsker

Behov for budget over en 5-årig periode er:
Pulje til at afhjælpe efterslæb
kr. 6,50 mio.
Opgradering, småopgaver og sikkerhed
kr. 2,00 mio.
Fortløbende:
Vedligeholdes af havnens bygninger

kr. 1,00 mio.

Pulje til at afhjælpe efterslæb.
Eksempler på projekter, der vil blive prioriteret de kommende år, vil være:
Bro 1 Rantzausminde
Slæbested Rantzausminde
Sikring af flydebro og følgeskader af bølgegang i Svendborg Lystbådehavn
Spuns i Vemmenæs Havn
Generel renovering af broer og moler i de seks lystbådehavne.
Udbedring af skader på erhvervskajer, så disse forsat kan anvendes
Opgradering, småopgaver og ikke pt. kendte skader, samt
sikkerhed.
Ved fx kajrenoveringer og kunne opgradere til de forhold der er standard i
dag, at kunne indtænke forberedelser til højvandssikring, samt øge
sikkerheden på havnene. Indeholder også puljen til ”småreparationer” fra
eftersynene.
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Økonomi

Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via lånoptagelse. Optagelse af
lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i
konflikt med EU’s statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på
adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til
havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.),
adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i
havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som
betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at
låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at
KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal
KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet
igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via
låneoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos
KommuneKredit.

Projektets samlede
udgift og periode

9,5 mio. kr. årligt over 5 år.

2022-2026

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Lånefinansiering

9.500

9.500

9.500

9.500

38.000

9.500

9.500

9.500

9.500

38.000

‐8.500

‐8.500

‐8.500

‐8.500

‐34.000

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag
A fledt drift - rente

Samlede likviditet, netto

0

156

470

787

1.105

2.518

30

88

144

197

459

1.186

1.558

1.931

2.302

6.977

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke vurderet på nuværende tidspunkt.
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Kultur, Fritid og Idræt
Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik

Bilag 5

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Ribers Gård, Møllergade 36, der er en privatejet ejendom, som Rytmisk
Råstof lejer sig ind i.

Overordnet
beskrivelse

Foreningen Rytmisk Råstof vil omdanne Ribers Gård til Danmarks nye
kraftcenter for musik. Det nye Ribers Gård skal positionere Svendborg som
en nordisk kulturmetropol, Danmarks musikhovedstad og gøre Sydfyn til
kulturvæksthus. Projektet vil skabe rum til musikalsk dannelse og
uddannelse, bosætning, kunstnerisk erhvervsudvikling og branding af hele
Svendborg-egnen som et imødekommende sted med udsyn.

Behov/ønsker
Økonomi

I det nye Ribers Gård tilbydes de rammer, som musikere og
musikbranchen har brug for til at skabe deres kunst og give den videre til
publikum. Det skal være et sted til alle i byen, i oplandet, landområderne
og de mindre omkringliggende byer. Kulturfællesskaber er et essentielt
punkt i visionen for det nye Ribers Gård
Ombygning af den gamle købmandsgård, så den kommer til at rumme
koncertsal, café, vinylpresseri, kontorfællesskaber, undervisningslokaler,
værksteder, kunstnerbolig, intimscene med udsigt, udescener mv.

Anlæg
Anlægsudgifterne er iflg. prospektet beregnet til 53.167.000 kr. inkl. moms.
Hertil skal lægges en eventuel købesum for ejendommen, som foreningen
anslår til at ligge i omegnen af 10 mio. kr.
Der er endnu ikke søgt anlægsmidler andre steder. Foreningen har været i
kontakt med Lokale‐ og Anlægsfonden, der imidlertid har tilkendegivet, at
der ikke kan søges tilskud derfra, før der en afklaring af ejerforholdet, idet
fonden ikke kan støtte ombygning af en lejet ejendom.
Drift
Den afledte årlige driftsudgift ved en fuld gennemførelse af projektet er
beregnet til 5,8 mio. kr.
Foreningen forventer følgende finansering årligt (hele tusinder):
Driftsudgifter
5.779 t.kr.
Indtægter, billetter, cafe
‐2.250 t.kr.
Nuv. Tilskud Svb. Kommune
‐968 t.kr.
Øget behov for årligt tilskud
2.561 t.kr.
Der ansøges desuden om særlig statslig puljebevilling i 2021/22 på 1 mio. kr.
samt et kommunalt tilskud fra de øvrige sydfynske kommuner på samlet 0,3
mio. kr., samt sponsorbidrag på 0,1 mio. kr. Det medfører et
driftstilskudsbehov fra Svendborg Kommune i 2022 på 1,1 mio. kr. ud over
tilskud på 1,0 mio. kr. som pt. er gældende.
Foreningen gør opmærksom på, at der for nuværende er store usikkerheder
indlejret i budgettet, der tager udgangspunkt i en model, hvor bygningen
ejes af foreningen som projektejer i en selvejende konstruktion.
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Foreningen bemærker endvidere, at projektets succes afhænger af, at de
allerede nu begynder at opbygge projektets indhold og musikfællesskaberne
i og omkring Ribers Gård, og der derfor er et behov for et stigende
kommunalt driftstilskud startende fra 2022 ‐ eventuelt tilrettelagt som en
trappemodel.
Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at der for nuværende er store usikkerheder i projektet i
forhold til afklaring af ejerkonstruktion og driftsdelen.
Afklaring er ejerforholdet er en forudsætning for eventuelle fondsmidler.
Driftsbudgettet forudsætter 1 mio. kr. fra den statslige
spillestedsnetværkspulje og et sydfynsk kommunalt engagement.

Projektets samlede
udgift og periode

Svar fra den statslige pulje forventes ultimo juni og der er ingen afklaring i
forhold til henvendelsen til de sydfynske kommuner om et økonomisk
engagement.
72 mio. kr.
2022 - 2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

63.200
0

63.200

63.200
0

0

0

63.200

Lånefinansiering

0

A fledt drift – udgifter

5.779

5.779

5.779

5.779

23.116

A fledt drift – indtægter

‐2.250

‐2.250

‐2.250

‐2.250

‐9.000

Tilskud (inkl. Svb. Nuv. Tilskud)*

‐2.418

‐968

‐968

‐968

‐5.322

64.311

2.561

2.561

2.561

71.994

Samlede likviditet, netto

0

*Note: Tilskud i 2022 beror på bevilling fra statslig spillestedsnetværkspulje og øvrige tre fynske
kommuners velvilje til projektet

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke vurderet
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Den levende havn og den maritime kulturarv

Bilag 6

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Havnen i Svendborg

Ud fra et politisk ønske om at fastholde de maritime aktiviteter på havnen i
forbindelse med flytning af Danmarks Museum for Lystsejlads, blev der ved
budgetforlig 2021 afsat en årlig bevilling på 560.000 kr. i en 3-årig
periode. Med den omdannelse, der sker i de kommende år på Østre Kaj,
sås det politisk som naturligt at igangsætte en proces, der kan føre frem til
et konkret projektforslag, der kan samle de maritime aktiviteter.
Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlads har på den
baggrund fremlagt en vision om etablering af et maritimt
oplevelsesmuseum/oplevelsescenter, der skal være et sted med skiftende
udstillinger, arbejdende værksteder, fortællinger om det maritime, øhavet,
naturen og det geologiske sted, café, mødefaciliteter mv. Et maritimt
forsamlingshus, hvor Svendborg Museum, Danmarks Museum for
Lystsejlads og flere andre maritime aktører er medspillere og værter for
forskellige aktiviteter.
Et oplevelsesmuseum/oplevelsescenter som foreslået vil kunne være en
naturlig del af et kommende Geopark Sydfyn.

Behov/ønsker

Danmarks Museum for Lystsejlads ser samarbejdet med Svendborg
Museum og andre maritime aktører om formidlingen af den maritime
kulturarv som en berigelse for at overleve som maritim formidler. Samtidig
har Svendborg Museum i en lang årrække efterlyst faciliteter til museets
formidling af den maritime kulturarv. Begge disse ønsker vil blive imødeset
ved etablering af et fælles oplevelsesmuseum/-center på havnen.

Økonomi

Der er ikke for nuværende sket beregninger af, hvad anlægsbudgettet for et
sådant oplevelsesmuseum/‐center vil være, ligesom der ikke p.t. peges på
en konkret placering eller samskabelse med ex.vis Geopark Sydfyn. Der er
derfor heller ikke foretaget beregningen af den afledte drift.

Specifikke
kvalitetskrav

Ikke konkretiseret for nuværende.

Projektets samlede
udgift og periode

10 mio. kr.

2024
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

10.000

10.000

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

0

0

10.000

0

10.000

Samlede likviditet, netto

0

0

0

10.000

0

10.000

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke vurderet
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Natur, Miljø og Klima
Grøn omstilling af den kommunale bygningsmasse

Bilag 7

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborgs kommunes ejendomme

Overordnet
beskrivelse

CO2 udviklingen i Svendborg kommunes bygningsmasse
Svendborg Kommunes bygningsmasse bidrager med over 1/3 af den CO2,
der udledes. Det er derfor væsentligt, at de kommunale bygninger
tilpasses kravet om at reducere udledningen af CO2, hvilket vil kræve
yderligere investeringer i bygningsmassen.
Med næsten 300.000 kvadratmeter er der fortsat betydelige muligheder for
at bidrage til CO2-reduktionen. Med en årlig investering på 7 mio. kr. til og
med 2030 vil det være muligt at reducere den årlige CO2 udledning med
ca. 84 ton. I 2030 vil den samlede investering have reduceret CO2
udledningen med 756 ton årligt. Svarende til 12 ton CO2 pr. investeret
million kroner.
Svendborg Kommune har i en lang årrække foretaget investeringer, der
har bidraget væsentligt til reduktionen af CO2. Det betyder også, at de
mest givtige investeringer er foretaget.
Det innovative Energispare projekt (ISP) begyndte i 2013, hvor CO2
regnskabet for den kommunale bygningsmasse var på 6.537 ton CO2
årligt.
ISP slutter i 2022 og investeringerne vil bidrage til at have reduceret
udledning af CO2 med ca. 2.400 ton årligt. Dette svarende til ca. 30 ton pr.
investeret million kroner.
Herudover vil implementeringen af varmepumper frem mod 2030 reducere
CO2 udledningen med yderligere 1.200 ton CO2 årligt.
Med afslutning af ISP samt implementeringen af varmepumper frem mod
2030, forventes den samlet CO2 udledning for den kommunale
bygningsmasse at være reduceret til ca. 2.900 ton CO2 årligt, med de
nuværende emissionsfaktorer for gas, fjernvarme og el.
Frem mod 2030
Den nationale målsætning er, at elproduktionen i 2030 skal være 100 %
dækket af vedvarende energi. Lykkes det, vil CO2-udledningen fra
opvarmning baseret på elektricitet være 0.
På basis af Energistyrelsens Basisfremskrivning 2020 (Klima- og
energifremskrivning frem til 2030 under fravær af nye tiltag), vurderer
administrationen, at det er sandsynligt at emissionsfaktoren for el vil falde
markant med mindst 70 %.
Den del af CO2-udledningen, som stammer fra opvarmning med
fjernvarme, vil også blive reduceret i takt med at fjernvarmeselskaberne
udfaser fossile energikilder. Både Svendborg Fjernvarme og Skårup
Fjernvarme har installeret store varmepumper i 2020, og den udvikling vil
højest sandsynlig fortsætte. Derfor vurderer administrationen, at det er
realistisk at fastlægge emissionsfaktoren for fjernvarme til maksimalt være
det halve af det den var i 2019.
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Med de forudsætninger vil CO2-udledningen fra den kommunale
bygningsmasse være reduceret til maksimalt 1.100 ton CO2 i 2030.
Svendborg Kommunens målsætninger på klima- og energiområdet.
I februar 2019 besluttede Miljø- og Naturudvalget at skærpe kommunens
målsætninger på klima- og energiområdet, således at omstilling af
energiforbruget til 75% vedvarende energi (VE) skal være opnået i 2025,
og 100% VE i 2030 for kommunen som virksomhed og 100 % VE i 2040
for kommunen som geografisk enhed. De nye målsætninger kræver en
fælles og øget indsats indenfor flere af kommunens fagområder.
For at kunne leve op til denne målsætning, er det nødvendig at foretage
yderligere investeringer i den kommunale bygningsmasse samt at
implementere et energistyringssystem som kan være med til at bibeholde
de nuværende CO2 reduktioner samt at bidrage til yderligere.
Yderligere grønne investeringer i den kommunale bygningsmasse
For at reducere udledningen af CO2 i den kommunale bygningsmasse er
der brug for yderligere investeringer.
Administrationen har vurderet at med en årlig investering på 7 mio. kr., til
og med 2030, vil det være muligt at reducere den årlige CO2 udledning
med ca. 84 ton. I 2030 vil den samlede investering have reducerede CO2
udledningen med 756 ton årligt.
Det er muligt for Svendborg kommune at opnå automatisk låneadgang til
investeringer i energibesparende tiltag og af den årlige investering på 7
mio. kr. forventes det at være muligt at lånoptage de 5 mio. kr., da disse
investeringer vil fremgå af energimærkningen. De resterende 2 mio. kr.
reserveret i anlægspuljen til vedligeholdelse af den kommunale
bygningsmasse, til opgaver der løses sammen med den grønne omstilling,
men som man ikke kan låne til.
For at omsætte investeringerne skal der afsættes 1,25 mio. kr. årligt,
svarende til 2 ½ årsværk.
Herudover vil det også være nødvendigt at foretage en energimærkning af
den samlede bygningsmasse, da de nuværende er ved at være 10 år
gamle.
Energimærker er lovpligtige og har en levetid på 10 år. I 2023 står
Svendborg Kommune over for at skulle energimærke bygningerne på ny.
Disse mærker vil grundet de tidligere energispareprojekter samlet set
indeholde energispare forslag med dyrere energibesparelser, længere
tilbagebetalingstider, mindre energibesparelser og dermed også lavere CO2
besparelser. Det vurderes at være en fordel at fremrykke opstarten på
energimærkningen til 2022. Dels for at høste CO2 besparelsen hurtigere,
og dels for at have det ekstra år til at nå målet om 100% VE.
Energimærkningen forventes at koste 2,0 mio. kr. og vil kunne realiseres
over en 4-årig periode.
Det skal påpeges, at det er nødvendigt at lave disse lovpligtige
energimærkninger for at få adgang til at lånoptage de 5 mio. kr. årligt.
Energistyring
Omdrejningspunktet/styreredskabet for det videre arbejde med den
grønne omstilling vil blandt andet være øget overvågning og styring af
energiforbruget. Det er dels via central tilstandsstyring og kontrol, dels
med et energistyringssystem.
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I praksis vil man udskifte de nuværende 614 målere som aflæses manuelt
og konvertere dem til automatiske målere, som aflæses hver time. Dette
skaber et ” finmasket sikkerhedsnet ” der kan levere valid timebaseret
forbrugsdata og derved reducere energiudgiften ved utilsigtet merforbrug
og eventuelt følgeskaderne ved rørbrud.
For at kunne realisere dette vil man skulle investere i et system som
understøtter de nyeste metoder til indsamling af data, vedr. el, vand og
varme.
Administrationen foreslår, at der indkøbes et system der kan bidrage med
valide data, intuitiv og visuel formidling og ikke mindst øget
brugervenlighed.
Det vurderes at der kan spares 7 % af de årlige udgifter til el, vand og
varme, svarende til en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. i 2020 niveau, når
systemet er fuldt implementeret. Energistyringen vil bidrage med en årlig
CO2 reduktion på 270 ton.
Anlægsudgiften anslås til 1,85 mio. kr., med en årlig netto driftsudgift til
abonnement og licenser på 0,25 mio. kr.
CTS sikkerhedsopdatering
På nuværende tidspunkt er der ca. 100 anlæg med Central Tilstands
Styring og kontrol (CTS), i den kommunale bygningsmasse.
Microsoft har meddelt at de ikke længere vil opdatere deres browser
”Explorer”, som understøtter brug af Java.
På nuværende tidspunkt bygger det centrale styringssystem på Java og det
vil derfor være nødvendigt at opgradere hele systemet.
Administrationen vurderer, at den hurtigste og billigste måde at fortage de
nødvendige ændringer, er ved at projektansætte 2 medarbejdere til at
udføre opgaven. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,3 mio. kr. til at
projektansætte 2 årsværk samt 0,5 mio. kr. i anlægsudgift til udskiftning
af de decentrale styringsenheder som er forældet.
Opgraderingen er nødvendig for at kunne opretholde nuværende CO2
niveau i den kommunale bygningsmasse.
Konklusion
Ved afslutning af ISP og ved implementeringen af varmepumper, er CO2niveauet som beskrevet i indledningen sænket til ca. 2.900 ton CO2, ved
udgangen af 2030.
Med de beskrevne investeringer forventes det i 2030 at CO2 udledningen
er reduceret med yderligere 1.026 ton CO2 årligt, hvilket svare til
reduktion på ca. 36 %.
Investeringer i bygningsmassen er desuden med til at holde Svendborg
Kommunes bygningsmasse tidssvarende og øge dens værdi.

Økonomi

Yderligere grønne investeringer i den kommunale bygningsmasse
Anlæg:
45,00 mio. kr. (forudsættes låneoptaget)
Låneydelser:
2,25 mio. kr. årligt ved lånoptagelse på 45,00 mio. kr.
Drift:
1,25 mio. kr. årligt
Lovpligtig energimærkning
Anlæg:
2,00 mio. kr.
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Energistyring
Anlæg:
1,85 mio. kr.
Drift:
0,25 mio. kr. årligt
Besparelse:
-1,30 mio. kr. årligt
CTS sikkerhedsopdatering
Anlæg:
0,50 mio. kr.
Drift:
1,30 mio. kr.
En samlet økonomiske oversigt i åerne 2022 til 2030 kan ses under
budgetskemaet for 2022 til 2025.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 49,35 mio. kr. (hvoraf det
forudsættes, at der lånoptages 45 mio.
kr.)

2022 - 2030

Drift: Fra 0,7 mio. kr. til 3,05 mio. kr.
årligt

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Lånefinansiering

7.850

5.500

5.500

5.500

24.350

7.850

5.500

5.500

5.500

24.350

‐5.000

‐5.000

‐5.000

‐5.000

‐20.000

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag

92

277

463

650

1.482

A fledt drift - rente

18

52

85

116

271

2.800

200

200

200

3.400

5.760

1.029

1.248

1.466

9.503

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0
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CO2-Konsekvensvurdering:
Der henvises til temabeskrivelsen.
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Mobilitetsplan

Bilag 8

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune som geografisk område

Overordnet
beskrivelse

Det fremgår af Kommuneplan 2021-2033 at der skal udarbejdes en
mobilitetsplan for målrettet at arbejde med en omstilling til god og
bæredygtig mobilitet. Mobilitetsplanen skal danne et vigtigt vidensgrundlag
blandt andet om Svendborg Kommunes nuværende situation og
transportadfærd (modal split), og samtidig skal indsatser og tiltag på
mobilitetsområdet fastlægges, koordineres og prioriteres.
Der skal til udarbejdelse af mobilitetsplanen afsættes budget til
rådgiverbistand i form af analyser på i alt 700.000 kr. fordelt i år 2022 og
2023.

Formål
Svendborg Kommune skal være en attraktiv bosætnings- og
erhvervskommune. En afgørende forudsætning for det er blandt
andet en velfungerende infrastruktur og en god mobilitet.
Det drejer sig både om gode forbindelser på tværs af kommunen
samt gode forbindelser mellem lokalområderne til Svendborg by,
øer og fastland og lokalbyerne – samt knudepunkter til at binde det
hele sammen.
I Klima- og Energipolitikken 2020-2025 samt
Bæredygtighedsstrategien er det besluttet at Svendborg Kommune
skal arbejde for en bæredygtig mobilitet.
Målsætninger
Det er Svendborg Kommunes mål at,
 Omstille den kommunale transport til 100 % vedvarende
energi i 2030.
 Den kollektive regionale transport (busser, tog og færger) er
omstillet til 100 % vedvarende energi i 2040.
 Fremme bæredygtige mobilitetsvaner og reducere den
samlede biltrafik ved at fremme den kollektive trafik og
styrke samkørsel, delekoncepter og cykeltrafikken.
 Styrke de grønne og bæredygtige transportformer og øge
antallet af kombinationsrejser ind og ud af kommunen, bl.a.
ved at opgradere adgangs-, parkerings- og ventefaciliteter
ved knudepunkter som samkørselspladser, togstationer og
større busstoppesteder.
 Øge antallet af pendlere der benytter cyklen/el-cyklen ved
at udbygge cykelinfrastrukturen, så der sikres et attraktivt,
sikkert, sammenhængende og let tilgængeligt
cykelstinetværk.
Mobilitetsplan
Mobilitetsplaner er et af de tiltag, EU-Kommissionen peger på som
nødvendige for at sikre en bæredygtig udvikling af byer. En
mobilitetsplan er en kommunal plan for, hvordan mobilitet,
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bæredygtighed og det gode byliv kan kombineres. En
mobilitetsplan tager udgangspunkt i den nuværende situation,
tegner visioner for fremtiden og indeholder forslag til konkrete
tiltag.
Tilgangen er tværfaglig og kombinerer som minimum planlægning,
trafik og klima, men kan også trække på erhvervsudvikling,
sundhed, uddannelse, børne- & ungeområdet, ældreområdet, m.m.
(kilde: ’Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark’,
Tetraplan og Formel M, 2014)
Svendborg Kommune har formuleret en vision og flere
målsætninger for en forbedret mobilitet. For at realisere visionen
og målsætningerne fremgår det i Kommuneplan 2021-2033, at der
skal udarbejdes en mobilitetsplan for at afdække den nuværende
situation – hvor langt er vi fra vores mål?
Samtidig er der behov for en strategi for og en prioritering af,
hvordan målene nås, en analyse af hvordan de forskellige tiltag
hænger sammen og kan understøtte hinanden og en plan for,
hvordan tiltagene realiseres.
Sammenhæng til Svendborg Kommunes Klimahandleplan
Mobilitetsplanen skal også ses som en af indsatserne i Svendborg
Kommunes kommende Klimahandleplan. Handleplanen er under
udarbejdelse med afsæt i at Svendborg Kommune har tilsluttet sig
DK2020. Klimahandleplanen forventes at være vedtaget medio
2022. Som DK2020 kommune har Svendborg Kommune forpligtiget
sig til dette mål for klimaneutralitet:
Målsætning: Svendborg Kommune skal senest i 2050 være CO2neutral jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som
geografisk område.
Denne målsætning hænger godt sammen med den nuværende,
vedtagne målsætning i kommunens Klima- og energipolitik der har
som mål, at kommunen skal være 100 % omstillet til vedvarende
energi i 2040.
Transport udgør en tredjedel af den samlede CO2-udledning, og
derfor skal der besluttes nogle indsatser indenfor transportområdet.
En mobilitetsplan er en oplagt indsats, da det er et reelt værktøj
kommunen har at byde ind med. En mobilitetsplan kan være første
skridt på vejen til at reducere CO2-udledningen markant, da det i
en mobilitetsplan kortlægges og besluttes hvordan Svendborg
Kommune blandt andet fremmer bæredygtige mobilitetsvaner og
reducerer den samlede biltrafik.
Påvirkning på andre områder:
Temaet involverer Natur- og Miljøudvalget, som udgør den politiske
styregruppe for Svendborg Kommunes Klimahandleplan. Forslag til
metoder for prioritering af indsatser i handleplanen forventes at
blive præsenteret for Natur- og Miljøudvalget og Byrådet i
august/september 2021. En endelig vedtagelse af indsatser
forventes besluttet af Byrådet i marts 2022. Herefter skal planen
certificeres før den er endelig.
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Økonomi

En del af udarbejdelsen af mobilitetsplanen kan afholdes inden for
den eksisterende driftsramme.
Der skal til udarbejdelse af mobilitetsplanen afsættes budget til
rådgiverbistand til analyser af Svendborg Kommunes nuværende
situation, afdække den nuværende transportadfærd (modal split)
og deraf få et overblik over, hvor de store trafik- og
mobilitetsudfordringer ligger. På baggrund af analysen skal en
rådgiver hjælpe med at identificere potentialer, ressourcer,
muligheder og mangler. Derudover skal der bruges rådgiverbistand
til at udarbejde indsatser og tiltag, foretage en strategisk
prioritering og på den baggrund udarbejde en budgetplan.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg 0,7 mio. kr.

2022-2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

400

300

0

0

700

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

400

300

0

0

700

Samlede likviditet,
netto

0

400

300

0

0

700

CO2-Konsekvensvurdering:
Udarbejdelse af en mobilitetsplan påvirker ikke CO2-udledningen.
De handlinger som iværksættes på baggrund af mobilitetsplanen, vil have en positiv påvirkning
på CO2-udledningen. CO2-konsekvensvurderingen vil blive foretaget for de enkelte handlinger,
når de igangsættes.

Side 27 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer

Implementering af nye indsatser fra 2022 (Klimahandleplan)

Bilag 9

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune som geografisk område

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommune har som DK2020 kommune forpligtet sig til at
udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete indsatser for at
opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050:



Klimaneutralitet:
CO2 neutralitet jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som
geografisk enhed
Klimarobust:
Modstandsdygtig over for gener fra klimaforandringer

Svendborg Kommune har gennem mange år arbejdet med klimaindsatsen
herunder implementering af CO2-reduktionsplanen i tilknytning til den
vedtagne Klima- og energipolitik fra 2019. Klimahandleplanen som er
under udarbejdelse, vil samle nuværende og nye indsatser for at opnå de
nævnte målsætninger. Klimahandleplanen forventes at bliver politisk
godkendt i foråret 2022 og med efterfølgende certificering i juni 2022.

Behov/ønsker

Økonomi

Da planen er under udarbejdelse, er dette administrationens bedste bud på
nye indsatser i den kommende klimahandleplan fra 2022. Indsatser der
udgør en del af Svendborg Kommunes samlede klimaindsats. Der tages
forbehold for at arbejdet med Klimahandleplanen vil kunne betyde
ændringer i aktiviteterne.
Svendborg Kommune har jf. afsnittet ovenfor som DK2020 kommune
forpligtet sig til at udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete
indsatser for at opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050.
Aktiviteterne i dette budgettema skal være med til at understøtte
implementeringen af klimahandleplanens nye indsatser for at opnå
målsætningen.
Klimaneutralitet:
Ændrede forbrugsmønstre.
200.000 kr. per år.
Afholdelse af borger- og virksomhedsarrangementer, som kan inspirere til
at reducere CO2-udledningen fra forbrug af varer og tjenester.
Arrangementerne skal også give viden om, hvordan borgere og
virksomheder kan bidrage aktivt til mere genbrug og genanvendelse af
affald (cirkulær økonomi). En del af midlerne kan også bruges til at stille
en pulje til rådighed, som borgere og virksomheder kan søge midler fra til
indsatser, de står for. 3-4 arrangementer årligt og/eller en pulje som kan
søges til aktiviteter af borgere og virksomheder evt. til lokale indsatser.
Gerne i forbindelse med afholdelse af andre arrangementer/events som
eks. Klimauge, Open by night. Arrangementerne vil tage udgangspunkt i
de fokusområder, som vælges i 2021 på baggrund af digital
borgerinddragelse blandt flere målgrupper.
Udbredelse af fjernvarme.
300.000 kr. i 2022.
I tæt samarbejde med fjernvarmeselskaberne udarbejdes beregninger for
mulige projekter om konverteringer af naturgasfyr og oliefyr til fjernvarme.
For hver af de tre etablerede fjernvarmeområder kortlægges minimum ét
område med en betydelig andel boliger, som kan konverteres fra fossile
energikilder til fjernvarme. Fjernvarmeselskaberne forpligter sig til at
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igangsætte minimum én konvertering, hvis beregningerne viser, at det er
økonomisk rentabelt. Beregningerne udføres af eksterne rådgivere.
Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at
kortlægge en udvidelse af fjernvarmeområdet Ollerup, V. Skerninge og
Ulbølle.
Pulje til energirenovering af semioffentlige bygninger (klubhuse,
forsamlingshuse, foreningshuse m.m.).
200.000 kr. per år.
En energirenoveringspulje stilles til rådighed for foreningslokaler, klubhuse,
forsamlingshuse og andre bygninger, hvor kommunen er involveret enten
økonomisk, juridisk eller aktivitetsmæssigt. Puljen skal bidrage til at
nedbringe energiforbruget i bygningerne og er en tilføjelse til de
eksisterende puljer med lignende formål, herunder landsbyfornyelsespuljen
og renoveringspuljer. Energirenoveringspuljen skal dog bruges eksplicit til
energirenoveringer. Der vil blive aftalt retningslinjer for bevillinger fra
puljen i samarbejde med Kultur og Fritid samt Plan og Udvikling.
Analyse af CO2-udledninger på sektorniveau.
500.000 kr. per år.
1-2 analyser og CO2-opgørelser årligt på sektorniveau (energi, landbrug,
transport, affald og forbrug), som er mere detaljerede, end dem vi har nu.
Analyserne skal generere viden om den forventede udvikling i CO2udledning med eller uden diverse indsatser (scenarieberegninger). Viden
skal i 2021 bruges til at fastlægge indsatser. Fremadrettet skal analyserne
bruges til at vurdere om indsatserne medfører en tilstrækkelig CO2reduktion, eller de skal justeres.
Klimarobusthed:
Pilotprojekt: LAR-løsninger i byrummet (lokal regnvandsafledning)
400.000 kr.
Der søges midler til at igangsætte 2-3 pilotprojekter på kommunens egne
arealer i urbane byområder. Der er i forvejen etableret større LAR-løsning i
Kogtved hvor også private lodsejere er gået med i projektet. Disse
pilotprojekter har til formål at sætte fokus på billige og lette løsninger
inden for regnvandshåndtering lokalt og dermed bidrage til at skabe ny
viden og vise eksempler herpå. Målet er at vise projekter der demonstrerer
hvilke greb der kan tages for at håndtere regnvand lokalt. Det kan f.eks.
være som eksempel til private fælles veje, de næste etaper i Tankefuld.
Projekterne spredes ud geografisk i kommunen så vi viser eksempler i
forskellige kontekst.
Projektet realiseres i tæt samarbejde med Vand og Affald.
Pilotprojekt: Øerne og det stigende havvand
100.000 kr.
Pilotprojektet har til hensigt at skabe en bevidsthed om øernes sårbarhed
over for klimaforandringer. Hovedformålet er, at vi som kommune aktivt
faciliterer workshops med borgerne med inddragelse af eksterne
konsulenter. Resultatet skulle gerne være at de lokale øboere får en større
viden om, hvordan de bedst muligt kan sikre sig til at imødekomme de
prognoser som klimascenarierne forudsiger. Det er et samskabelsesprojekt
hvor vi som kommune tager rollen som facilitator – og arrangerer
borgerinddragelse- processen og øboerne skal selv tage aktivt stilling til
lokale foranstaltninger på egen jord. Outputtet skal være en ”KLIMA
ØPLAN” som beskriver scenarier og forslag til værn lokalt mod
klimaforandringerne.
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Pilotprojekt: Træer i byer
125.000 kr.
Pilotprojektet har til formål at skabe bevidsthed om bytræernes vigtige
rolle i forhold til klima i byerne. Der tænkes i at skabe en begivenhed i en
afstemt periode, hvor en/flere planteskoler begrønner en hel gade eller
byrum med træer og facadeplanter – altså en grøn by. Midler skal gå til
PR, organisering, aftaler med planteskoler og etablering m.m. Det kan
være en begivenhed i f.eks. klimaugen i 2022.
Kortlægning: Oversvømmelse.
175.000 kr.
Der skal udarbejdes en såkaldt skrift 31 analyse for alle de større byer i
Svendborg Kommune. Vand og Affald har allerede en analyse for selve
Svendborg By, men der mangler på de andre større byer i kommunen.
Analysen vil vise hvilke områder i byerne, som er særligt udfordret af
regnvandshændelser grundet manglende kloakkapacitet. Det vil fremgå af
analysen, hvilke omkostninger det ca. vil have at udbedre kloaknettet set i
forhold til, hvilke skadepåvirkninger overfladevandet ellers ville kunne
medføre i forskellige klimascenarier.
Dette projekt kræver et tæt samarbejde med Vand og Affald, som skal
være primus motor, analysen vil også være et brugbart redskab for dem.
De 175.00 forudsætter, at der indgås en aftale med Vand og Affald og vi
fælles løfter denne opgave økonomisk.
Afledt drift
Kommunikation til borgere, virksomheder m.fl.
145.000 kr.
For at leve op til certificeringskrav skal Svendborg Kommune sikre
forankring og engagement blandt kommunens borgere, virksomheder m.fl.
omkring klimaplanen og dens intentioner. Derfor er der krav om, at der
både i forbindelse med klimahandleplanens lancering og implementering
gennemføres flere målrettede kommunikationsaktiviteter.
Udgifter vil gå til film, flyers, annoncering, hjemmeside mv. samt til layout,
tryk og distribution af selve klimahandleplanen.
Opnormering i forhold til klimaindsatsen
650.000 kr. per år
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området
opnormeres med én medarbejder, der indenfor klima- og energiområdet
skal igangsætte og fastholde indsatser for at nedbringe CO2-udledningen i
kommunen som geografisk område.
I forbindelse med Svendborg Kommunes Klimahandleplan bliver der
fastlagt en række indsatsområder, som alle skal bidrage til at nedbringe
Svendborg Kommunes samlede CO2-udledning. Det vil dels være allerede
igangsatte indsatser, men der vil også skulle igangsættes nye indsatser.
Det vil også være indsatser indenfor områder, som kommunen ikke har
arbejdet med tidligere. Det vil derfor kræve flere ressourcer.
Indsatserne, som kræver flere ressourcer er:


Øget borgerinddragelse; blandt andet i forbindelse med indsatser
indenfor forbrug af varer og tjenester (scope 3). Her vil der være
brug for gensidig kommunikation med borgere, virksomheder,
skoler, organisationer og medarbejdere. Det kan være i form af
møder, kampagner, konkurrencer og etablering af nye netværk og
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partnerskaber. For at lykkes med indsatser under scope 3 skal der
igangsættes en frivillig forandringsproces.
Cirkulær økonomi; samarbejde med især Vand og Affald,
virksomheder og vidensinstitutioner om en udbredt cirkulær
tænkning i mange brancher såsom byggeri, industri, produktion og
detailhandel.
Endnu ikke identificerede indsatser; tilblivelsen af
klimahandleplanen vil afdække andre nye indsatser. Det vil
eksempelvis ske ud fra viden om, hvilke virksomheder, der har de
største CO2-udledninger og hvilke virksomheder, der har de største
CO2-reduktionspotentialer. Desuden vil arbejdet pege på mulige
CO2-optagningskilder (ændret arealanvendelse, skov og CO2fangst). De muligheder skal formentlig undersøges nærmere i
dialog med virksomhederne.

Klimaindsatsen er vokset støt de seneste år. Natur og Miljø oplever blandt
andet et øget pres på myndighedsarbejde afledt af eksempelvis
fjernvarmeselskabernes arbejde for at omstille til vedvarende energikilder.
Natur og Miljø oplever også en øget efterspørgsel fra borgere om at
engagere sig i forskellige klimaindsatser. Med de nuværende ressourcer er
det begrænset, hvor meget medarbejderne kan indgå i den slags
aktiviteter. Endelig oplever Natur og Miljø, at mange af kommunens øvrige
fagområder også gerne vil igangsætte klimavenlige tiltag og de
efterspørger derfor sparring, som det for nuværende er svært at
imødekomme.
Hvis opnormeringen ikke gennemføres, vil det blive vanskeligt at
igangsætte de indsatser, som Klimahandleplanen afdækker som
nødvendige for at opnå de givne målsætninger i Klima- og
Energipolitikken, Fyn 2030 og i regi af DK2020.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg 8,0 mio. kr.
Afledt drift 0,795 mio. kr. årligt

2022-2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning – projektering

2.000

Projekteri ng

2.000

2.000

2.000

8.000

Politisk beslutning – udførelse
Udførel s e

0

Færdi ggørel s e

0

Samlet anlægsprojekt

0

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

Lå nefi na ns i eri ng

0

Øvri g fi na ns i eri ng

0

Afl edt dri ft – a fdra g
Afl edt dri ft

Samlede likviditet, netto

0

795

795

795

795

3.180

2.795

2.795

2.795

2.795

11.180
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CO2-Konsekvensvurdering:

Projekterne omhandlende klimaneutralitet vil have en væsentlig positiv konsekvens for
kommunens CO2‐udledning både på geografisk niveau og på virksomhedsniveau. Projekterne vil
være med til at reducere brugen af fossile brændsler samt reducere energiforbruget generelt.
CO2‐udledningen fra forbrug af varer og tjenester er meget vanskeligt at måle. Området indgår i
øjeblikket ikke i det nationale Energi‐ og CO2‐regnskab, som vi anvender til at beregne vores årlige
CO2‐udledning på geografisk niveau eller i vores årlige opgørelse af CO2‐udledning på
virksomhedsniveau. Administrationen vil arbejde for at finde metoder til at opgøre CO2‐
udledningen fra forbrug.
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Etablering af stenrev i Det Sydfynske Øhav

Bilag 10

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Det Sydfynske Øhav.
Byrådet har med Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og
handlinger i 2019-2030 tilkendegivet, at kommunen sammen med andre
aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved
udlægning af sten”.
I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring
Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere
stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets
miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.
Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i
Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt
andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere
marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil
administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Økonomi

360.000 kroner årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og
deltagelse i projektet, Liv i Lillebælt med særlig fokus på Det Sydfynske
Øhav.
Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.
I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i
projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner
pr år.
Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og
afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:
45.000 kr./år/kommune
60.000 kr./år/kommune
Mere end 60.000 kr./år/kommune

Øvrige bemærkninger

Projektets samlede
udgift og periode

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op
til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens
den resterende finansiering søges dækket via fonde.
Miljø- og Naturudvalget er orienteret om projektet på junimødet 2021.

1,8 mio. kr. over en 5-årig periode.

2022-2026
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning – projektering
Projekteri ng

300

300

300

300

1.200

60

60

60

60

240

Politisk beslutning – udførelse
Udførel s e

0

0

Færdi ggørel s e
Samlet anlægsprojekt

0

360

360

360

360

1.440

Samlede likviditet, netto

0

360

360

360

360

1.440

CO2-Konsekvensvurdering:
Der vil være et forbrug af fossile brændstoffer i forbindelse med anlæggelse af stenrevene. På den anden
side vil stenrevene danne grundlag for vækst af tang, som kan fiksere CO2. Forskning viser, at tang kan
have en betydelig kulstofproduktion (1.200-1.900 gram kulstof pr. m2). Skove fikserer typisk årligt
mellem 200 og 1.000 gram kulstof pr m2.
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Etablering af GEO-Havnepark

Bilag 11

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på
Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af
Godsbanearealet.

Overordnet
beskrivelse

Havneparken er første gang beskrevet i ”Fremtidens Havn – Udviklingsplan
for Svendborg Havn, februar 2014”. Senere har den indgået som et
element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.
Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på
havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne
kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i
Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå
Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme
streetaktiviteter, så som en betonskatepark.
Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der
er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale
hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om
en fuldstændig udskiftning skal der findes en ny lokalisering, og via
konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens
nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I
relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny
pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af
den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige
skatefaciliteter.
Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har ifm
konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til
at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring
spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor ifm
klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via
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konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en
endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning.
Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som
ligger under den nuværende multibane.
I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der
fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne
tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det
virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig
sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og
afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst
Det Sydfynske Øhav.
Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at
samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der
vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende
udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I
2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt
med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken.
Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af
konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark. Et
forslag til dette koncept forventes fremlagt til politisk behandling i
eftersommeren 2021, forud for budgetforhandlingerne.

Behov/ønsker

Økonomi

Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende
elementer:

Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500
m2 svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.

Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv

Betonskatepark (ca. 500m2)

Pumpestation

Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og
stormflod) og GEO-park-temaer

Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser ifm Bendixens
Fiskehandel)

Adgangsvej til hovedpumpestation

Hovedstiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens
Mole)

Bakkelandskab (?)

Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm.,varelevering til
Bendixen)

Campingparkering (?)

Bevaring af kulturarvsspor (?)
Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning:
500.000 kr
Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr.
Anlæg havnepark: 17.500.000 kr.
Årlig drift fra 2025: 175.000 kr.
I alt: 20.000.000 kr.

Lån

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via
lånoptagelse.
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Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.
For at undgå at komme i konflikt med EU’s statsstøtteregler har
KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter.
Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler,
kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje,
jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning.
KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en
tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central
betydning for projektets gennemførelse.
For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt
skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden
projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering
via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos
KommuneKredit.
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i
adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige
adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Øvrige bemærkninger

Pga. hovedpumpestationens placering i Havneparken må etablering af
parken afvente hovedpumpestationens færdiggørelse. Byggearbejder på
Hovedpumpestationen forventes igangsat umiddelbart efter Landsstævnet
sommer 2022 og afsluttet ultimo 2024. Først omkring dette tidspunkt kan
anlæggelse af en havnepark påbegyndes.

Bilagsmateriale, evt.
link

Notat om baggrunden for udvikling af Havnepark med et GEO-park tema.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 20,0 mio. kr., hvoraf 10,0 mio.
kr. søges lånefinansieret.

2022-25

Drift: fra 0,043 mio. kr. til 0,43 mio. kr.
årligt
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

250

250

2.000

0

2.500

0

0

2.000

15.500

17.500

250

250

4.000

15.500

20.000

0

0

‐2.000

‐8.000

‐10.000

175

175

37

221

258

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Lånefinansiering
A fledt drift
A fledt drift – afdrag
A fledt drift – rente

Samlede likviditet, netto

0

0

0

7

42

49

250

250

2.044

7.938

10.482
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Helårsgræsning på Ørkild Voldsted og Galgebakken

Bilag 12

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Kommunale arealer på Ørkild Voldsted og Galgebakken, Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Afgræsning med dyr som skånsom naturpleje af beskyttede naturtyper.

Behov/ønsker

Galgebakken plejes i dag ved slåning en gang årligt.
Arealet er registreret som beskyttet natur (overdrev) iht.
Naturbeskyttelsesloven, og afgræsning er i forhold til biodiversiteten den
bedst plejemetode.
Ørkild Voldsted afgræsses allerede med får i sommerhalvåret.
Helårsgræsning er ikke realistisk på det fredede fortidsminde, da
vintergræsning vil øge sliddet på voldstedet. Slots- og Kulturstyrelsen, der
tilsynsmyndig, pålagde i 2018 kommunen at retablere skader fra
sommergræsningen. Arealet er også beskyttet natur (overdrev).

Økonomi

Anlægsudgiften på Galgebakken omfatter udgifter til hegn, tilslutning af el
og vand samt et mindre læskur.

Specifikke
kvalitetskrav

Afgræsning på Galgebakken forudsætter, at der kan opnås dispensation til
dyrehold i byzone. Kommunen er myndighed på området.

Øvrige bemærkninger

Afgræsning med kreaturer er ikke aktuel på de sårbare bynære arealer.
Kommunen indgår aftale med private dyreholdere.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg 150.000 kr.
Drift 10.000 kr. årligt.

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

150
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

150

150

0

0

0

150

10

10

10

10

40

160

10

10

10

190

CO2-Konsekvensvurdering:
Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.
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Vedligeholdelse af legepladser – særligt med fokus
på naturlegepladsen

Bilag 13

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

22 legepladser, herunder Naturlegepladsen på Dronningemaen.

Overordnet
beskrivelse

Renovering og supplering af legeredskaber, inventar og beplantning.

Behov/ønsker

En stor del af legepladserne er anlagt før år 2000 og der er behov for
større udskiftning af legeredskaber pga. af slid og naturligt forfald af
materialer. Der er endvidere mange steder behov for supplering med mere
tidsvarede legeredskaber.

Økonomi

Projektet omfatter ikke alle 22 legepladser. De aktuelle legepladser
udvælges efter vurdering af oplandets behov og legepladsernes tilstand.
Udgiften til renovering af den enkelte legeplads vil variere meget og kan
være op til 300.000-500.000 kr. for en stor legeplads som
Naturlegepladsen på Dronningemaen.

Specifikke
kvalitetskrav

Legeredskaberne skal være certificerede efter EU-normer for
legepladssikkerhed.

Øvrige bemærkninger

Legepladserne inspiceres én gang årligt i henhold til EU-normerne for
legepladssikkerhed. Der udføres nødvendige reparationer for at
sikkerhedstandarden kan opretholdes, men der er på driftsbudgettet for
grønne områder ikke mulighed at afholde udgifter til større udskiftninger
og supplering med nye legeredskaber.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg 2,0 mio. kr.
Drift 0,05 mio. kr. årligt.

2022-2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

500

500

500

500

2.000

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

500

500

500

500

2.000

50

50

50

50

200

550

550

550

550

2.200

CO2-Konsekvensvurdering:
Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.
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Potentialeplaner for lokalområder i Svendborg Kommune

Bilag 14

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Lokalområder i Svendborg Kommune
I forlængelse af de senere års arbejde med og kommunal understøttelse af
lokalområdernes udvikling, foreslås det fortsat at afsætte midler til at
udarbejde potentialeplaner for udvalgte lokalområder. Potentialeplanerne
skal tage afsæt i en stærk borgerinddragelse og være bredt forankret
lokalt. Potentialeplanerne skal tage afsæt i den tilgængelige kortlægning
og viden omkring det enkelte område, og vil fremover afspejle en
forstærket kommunal indsats i 2 spor, hhv. 1. den borgernære indsats
med fokus på lokal organisering, civilsamfund og fællesskab, 2. den
strategisk fysiske planlægning, der handler om lokalområdets fysiske
beskaffenhed og allokering af anlægs- og støttemidler til konkrete fysiske
forandringer og forbedringer i det enkelte område.
Potentialeplanerne vil skulle rumme begge aspekter og dels udfolde de
”bløde” immaterielle og menneskelige kvaliteter og potentialer i et givent
område, samt beskæftige sig med de ”hårde” arkitektoniske, økonomiske
og databaserede kvaliteter og potentialer.

Behov/ønsker

Potentialeplaner skal altid indeholde en fysisk udviklingsplan og afsøge på
muligheder for fysiske indsatser og anlægsinvesteringer der kan skabe
bedre fysiske rammer for det lokale fællesskab, der er understøtter det
gode liv og bosætning overalt i kommunen.
Det vurderes at der er behov for at kunne udarbejde potentialeplaner for
udvalgte lokalområder for at kunne understøtte det strategiske arbejde
med udviklingen af lokalområderne.

Økonomi

400.000 kr.

Specifikke
kvalitetskrav

Potentialeplaner skal fremover leve op til minimumskrav ift. både at
rumme det borgernære og det fysiske niveau, dog er vil lokalområdernes
store forskellighed også komme til udtryk i potentialeplanerne.
0,4 mio. kr.
Årligt

Projektets samlede
udgift og periode

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

Udførelse

2023

2024

2025

Samlet

400

400

400

400

1.600

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

400

400

400

400

1.600

Samlede likviditet, netto

0

400

400

400

400

1.600

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Kortlægning og analyse af lokalområder i Svendborg Kommune

Bilag 15

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Lokalområder i Svendborg Kommune
Udvidelsesforslaget er direkte forankret i seneste kommuneplanforslag, og
er udtryk for en ambitiøs målsætning om at understøtte udviklingen af
lokalområderne overalt i kommunen på et analytisk grundlag. Ambitionen
er at der skabes bedre grundlag for en samlet helhedsplanlægning på
tværs af lokalområder, der kan pege på en differentieret anvendelse af
indsatser, med størst mulig effekt som målsætning.
Af Kommuneplanen fremgår:
Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune.
Cirka halvdelen af kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka
halvdelen bor i kommunens lokalbyer og landdistrikter. En ting der dog går
igen i hele kommunen er de mange virkelystne borger, der engagerer sig i
udviklingen af deres lokalområder på mange forskellige måde.
Siden 2017 har Lokaludvalget, et politisk § 17.4 udvalg, arbejdet intensivt
for udviklingen af lokalområderne og bæredygtige landsbyer.
Lokalområderne har vidt forskellige særpræg og potentialer. Den enkelte
by eller det enkelte område kan og skal ikke tilbyde det hele og områderne
er derfor gensidig afhængige af hinanden. Derfor skal kommunens
lokalområder udvikles i tæt samspil med hinanden, så de er med til at
understøtte og supplere hinanden.
Kortlægning og helhedsplanlægning
I lokalområderne skal der sikres en helhedsplanlægning. Det betyder at
alle lokalbyer/landsbyer ikke skal kunne det samme og deres
forskelligheder skal udnyttes. Det er en politisk målsætning, at der skal
være byudvikling i hele kommunen, men at det skal ske i balance. For at
tage nye boligområder som et eksempel, så skal der være
boligudbygningsmuligheder i hvert lokalområde, men ikke nødvendigvis i
hver by/landsby på ethvert tidspunkt.
For at understøtte det fremadrettede arbejde med at styrke og
videreudvikle lokalområderne, vil der være behov for en grundig
kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund. På
baggrund heraf kan der arbejdes videre med en strategi for
lokalområdeudviklingen, hvor der aktivt tages stilling til udviklingen af de
enkelte lokalområder, og de mange forskellige bysamfund herunder. Herfra
kan der arbejdes med differentierede målsætninger, delmål og værktøjer
til at styrke den fremadrettede udvikling. Herefter kan der udarbejdes
konkrete lokale udviklingsplaner for de enkelte lokalområder.

Behov/ønsker

Et nyt strategisk spor for lokalområdeudvikling baserer sig på fakta,
indsamlet data og konkrete undersøgelser af lokalområderne. Der er behov
for et samlet analytisk overblik for at kunne arbejde mere målrettet med at
skabe størst mulig effekt af de kommunale indsatser lokalt.

Økonomi

500.000 kr.
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Specifikke
kvalitetskrav

Øvrige bemærkninger

Der udarbejdes et samlet grundlag, der med analyser og kvalitativ
anvendelse af tilgængeligt data, pege på hvordan kommunen konkret kan
arbejde analytisk og strategisk
med at understøtte f udviklingen i vidt forskellige lokalområder med vidt
forskellige behov og potentialer.
Analysen skal skabe grundlag for helhedsplanlægning, der kan lægges til
grund for bedre koordinering imellem kommunale indsatser og anvendte
puljer og støtteordninger der er forankret på tværs af kommunale
afdelinger og forvaltninger.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

0,5 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

500

500

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse

0

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

500

0

0

0

500

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

500

0

0

0

500

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.
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Renoveringspulje til parker og grønne områder

Bilag 16

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Parker og grønne områder i Svendborg Kommune

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Kommunes parker og grønne områder vedligeholdes på
driftsbudgettet for grønne områder.
Her er afsat midler til drift og mindre renoveringer. Der er ikke afsat midler
til større renoveringer og fornyelse. Derfor står mange af kommunens
anlæg og parker, som de gjorde for 50-70 år siden. Blot er de i dag slidte
og utidssvarende. Brydegårdsparken, Skt. Jørgens Park og parken på
Fruerstuevej i Svendborg by er gode eksempler på dette, men også i
landsbyerne findes parker og grønne områder, som trænger til renovering.
En renovering kan omfatte:

Detailplanlægning/-tegning af park hos arkitekt.

Etablering/renovering af stier.

Anlæg af ny legeplads eller udskiftning/supplering med
legeredskaber.

Opsætning af nyt inventar eller udskiftning af eksisterende.

Anlæg/fornyelse af blomsterbede.

Plantning af træer og buske.

Udlæg af blomsterløg og såning af blomster.
Det vil være en individuel vurdering af hver park og/eller grønt område,
hvilken form for renovering, som vil være nødvendig. Nogle kan klare sig
med en mindre forskønnelse og andre kræver en større omgang, hvor det
evt. kan være nødvendigt at inddrage havearkitekter og borgere.
En renovering vil medføre:

Et løft af omkringliggende boligområder.

Øget tilgængelighed for borgerne og deraf en øget anvendelse af
kommunens friarealer.

En øget biodiversitet og dermed et positivt bidrag i konkurrencen
”Danmarks Vildeste Kommune”, som kommunen er tilmeldt.

Et grønnere og mindre ”slidt” udseende for kommunen.

Behov/ønsker

Behov for pulje til renovering af parker og grønne områder.
Renoveringerne vil have fokus på:

Områdernes anvendelse.

Tilgængelighed.

Bæredygtighed.

Fremtidig drift.

Biodiversitet.

Reduktion af CO2.

Folkesundhed.

Samskabelse med interesserede borgere.

Økonomi

Samlet økonomi er 1,1 mio. kr.

Der vurderes at være behov for 1 mio. kr. til nyanlæg og fornyelse om året.
Herudover 100.000 kr. til afledt drift.
Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg 1,1 mio. kr.
Drift 0,1 mio. kr. årligt.

Fra 2022 og frem
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

1.000

1.000

1.000

1.000

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

4.000
0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

100

100

100

100

400

1.100

1.100

1.100

1.100

4.400

CO2-Konsekvensvurdering:
Projektet forventes at have en svag CO2-reducerende effekt.

Side 46 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer

Borgersamling om grøn transport

Bilag 17

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune som geografisk område

Overordnet
beskrivelse

Byrådet har på møde den 29. juni 2021 besluttet, at der nedsættes
et forsøg med en borgersamling i relation til Svendborg Kommunes
Klima- og Energipolitik. Temaet for borgersamlingen skal være grøn
transport.
Afholdelse af borgersamlinger er en ny form for borgerinddragelse i
Danmark. Den har de sidste år været anvendt i forskellige udgaver i
bl.a. Albertslund, Rudersdal, København, Odense og Aarhus
kommuner.

Behov/ønsker

Konceptet for borgersamlingerne i de nævnte kommuner ligner
hinanden, og de tager afsæt i retningslinjer fra OECD. I overskrifter
er en borgersamling en gruppe tilfældigt udvalgte repræsentative
borgere der mødes ca. 4-6 gange. På baggrund af ekspertoplæg
m.m. udarbejder borgersamlingen fælles anbefalinger til politikere
indenfor et givet stillet spørgsmål eller tema.
Erfaringerne fra de nævnte kommuner viser at borgersamlingerne
giver anbefalinger af høj kvalitet til den videre politiske
beslutningsproces.
Anbefalinger fra en borgersamling om grøn transport vil kunne
kvalificere Svendborg Kommunes fremtidige klimaindsatser. De vil
også kunne indgå i en kommende mobilitetsplan, der skal udarbejdes
i henhold til forslag til Kommuneplan 2021-2033.
Koncept for borgersamlingen er nærmere beskrevet i
dagsordenspunkt til henholdsvis Miljø- og Naturudvalgets møde den
17. august og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. august 2021.
Økonomi

Ved nedsættelse af en borgersamling om grøn transport i en periode
på op til et halvt år vil der være udgifter til ekstern rådgiver, idet det
er besluttet at borgersamlingen skal gennemføres ved brug af
armslængdeprincippet. Et princip der er i tråd med OECD’s
retningslinjer.
Opgaverne for den eksterne rådgivere er:
 Med afsæt i OECD’s retningslinjer at kvalificere og
færdigudvikle hvorledes borgersamlingen bedst gennemføres.
 Forestå udvælgelse af borgere til borgersamlingen inkl.
opstilling af kriterier herfor
 Tilrettelægge og gennemføre borgersamlingen inkl.
gennemførelse af evaluering af forløbet
 Være den primære kontakt til borgerne i samlingen
 Bidrage til kommunikation og synlighed omkring
borgersamlingens gennemførelse via bidrag til hjemmeside og
anden kommunikation. Samt eventuelt som en del af
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borgersamlingen at tilrettelægge og afholde en af
samlingerne, hvor alle borgere i Svendborg kan deltage og
bidrage.
Udarbejde opsamlinger fra hver samling og være medredaktør
på rapportering af borgersamlingens anbefalinger i form af en
publikation, film m.m.
Give sparring til administrationen undervejs og til det videre
arbejde med anbefalinger m.m.

Hertil kommer udgifter til ekspertoplæg og udgifter til kompensation
til deltagerne f.eks. i form af kørselsgodtgørelse, forplejning og
erkendtlighed samt trykning af publikation m.m. i alt i
størrelsesordenen 500.000 kr.
Derudover skal der prioriteres ressourcer til interne administrative
opgaver relateret til: beskrive og udbyde opgaven, forestå
rådgiverstyring, stå for invitationer og den praktiske afvikling af
samlingerne, udarbejde baggrundsmateriale, løbende
dokumentation, deltage i planlægningsmøder, bidrage med
facilitering under borgersamlingens møder, varetage kommunikation
og inddragelse af kommunens øvrige borgere, politisk
sagsbehandling samt den videre proces med implementering af
anbefalinger m.m. I alt 325.000 kr.
Overslaget bygger på erfaringstal indhentet fra Albertslund
Kommune, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Fonden
Teknologirådet og det rådgivende firma We Do Democracy. Sidstnævnte har været rådgiver for bl.a. Albertslund, København og
Rudersdal kommuner. Der er indhentet erfaringstal både i forhold til
udgifter til ekstern rådgiver og i forhold til ressourcer til interne
administrative opgaver.
Herunder er samlet de oplyste erfaringstal fra de tre kommuner.
Rudersdal Kommune har oplyst, at de har afsat yderligere 500.000
kr. til opfølgning og implementering efter den afholdte
borgersamling.

Albertslund
Kommune

Rudersdal
Kommune

Københavns
Kommune

Eksterne rådgivere
(ca. kr.)

480.000

550.000

500.000

Internt
ressourceforbrug
(ca. årsværk)

1 årsværk

3/4
årsværk

1 årsværk

Erfaringstal for ressourceforbrug til afholdelse af én borgersamling.
Tallene er oplyst af kommunerne som deres bedste bud på forbruget.
Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 0,5 mio. kr.

2022

Afledt drift: 0,325 mio. kr.

2022

Side 48 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering
S a m le t a nlæ gs pro je k t

500
0

A fledt drift

Samlede likviditet,
netto

0

500

500

0

0

0

500

325

0

0

0

325

825

0

0

0

825
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Borgernære Serviceområder
Vedligehold af Snedkeribygningen

Bilag 18

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Frederiksø 18, 5700 Svendborg
Den kommunale bygningsmasse på Frederiksø er hovedsageligt
bevaringsværdig og skal dermed vedligeholdes og renoveres efter helt
særlige forskrifter. Dette gælder imidlertid ikke Snedkeriet, som derfor
vedligeholdes og renoveres efter almindelige standarder.
For at skabe et mere sammenhængende helhedsbillede af bygningsmassen
og kulturhistorien på Frederiksø, kan man ved fremtidige vedligeholdelsesog renoveringsprojekter tilbageføre Snedkeriet til dens oprindelige udtryk.

Behov/ønsker
Økonomi

Såfremt Snedkeribygningen skal tilbageføres til oprindeligt udtryk i
forbindelse med de almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder, skal
eksempelvis de sprossede vinduer, som bygningen oprindeligt havde,
reetableres. Herudover skal vinduesåbninger mod øst genetableres,
ligesom døre og vinduer i stueetagen skal udskiftes til det oprindelige
udtryk.
En tilbageførsel af Snedkeribygningens oprindeligt udtryk, i forbindelse
med de almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder.
Budgettet til vedligeholdelse af Frederiksøens bygninger er i 2022 på 1,482
mio. kr.
Såfremt Snedkeriet skal tilbageføres til dens oprindelige udtryk, vil dette
fordyre evt. vedligeholdelsesopgaver. I forhold til standardløsningerne
forventes en merudgift på op til 0,4 mio. kr.
Det anbefales at midlerne tilføres puljen til vedligeholdelse af
Frederiksøens bygninger i 2022.
Der skal gøres opmærksom på at puljen til vedligeholdelse af bygningerne
på Frederiksøen udløber i 2022 og der fra 2023 fremad derfor ikke er
midler til den almene vedligeholdelse af den samlede bygningsmasse på
Frederiksøen

Projektets samlede
udgift og periode

0,4 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse:
Udvidelse af eksisterende
pulje til tilbageførsel til
Snedkeriets udtryk

400

400

Netto

400

400
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Forslag om udvidelse af Byhaveskolen
– anvendelse af Ørbækvej 49, 51 og 53

Bilag 19

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Ørbækvej 49, 51 og 53, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

På baggrund af et stigende elevtal samt ændrede lokalebehov på
Byhaveskolen, er der udarbejdet et forslag til anvendelse og renovering af
Ørbækvej 49, 51 og 53.
Der indgår en intern rokade ift. lokaler til PPR´s ergo- og fysioterapeuter.

Behov/ønsker

Byhaveskolen har gennem det seneste år oplevet en stigende efterspørgsel
på pladser samt ændrede lokalebehov, bl.a. pga. en forandring i
elevgrundlaget.
Byhaveskolen har historisk haft op til 150 elever i den eksisterende
bygningsmasse, men pga. et faldende elevtal fra 2010 til 2015, udnyttede
man de frigivende bygninger til etablering af manglende faglokaler samt
forberedelseslokaler til lærerne.
I den nuværende bygningsmasse er der fysisk kapacitet til ca. 120 elever,
afhængig af elevsammensætning.
I forbindelse med Byhaveskolen ligger 3 bygninger, Ørbækvej 49, 51 og
53. Byhaveskolens ledelse foreslår, at Ørbækvej 51 indrettes til
undervisningsbrug, og forventes at kunne rumme 10-15 elever i mindre
grupper. Bygningen er indrettet med lifte og skinner i loftet samt store
baderum/toiletter (fra tidligere brug), og er særdeles anvendeligt til
Byhaveskolens elevgrupper. Herved vil man kunne imødegå efterspørgslen
på pladser, bevare en vis volumen og fortsat styrke den faglige
kompetenceudvikling, herunder i forhold til Kompetencecentret, som er
forankret under Byhaveskolens ledelse.
Ørbækvej 49 anvendes i dag af PPR’s ergo- og fysioterapeuter, og er
indrettet til kontorer og mødelokaler. Derudover benytter de et større
træningslokale i Byhaveskolens bygninger, som derved ikke kan frigives til
undervisningsbrug. PPR har dog et ønske om at flytte til Ørbækvej 53, da
dette vil give dem mere plads til bl.a. møde-, kontor- og
træningsfaciliteter, undersøgelseslokale samt lokalefaciliteter til en
bandagist.
Ved denne rokade frigives Ørbækvej 49, som vil kunne anvendes til
mødefaciliteter og eventuelt forberedelseslokaler for Byhaveskolens lærere.
Ørbækvej 49 forventes alene at skulle males indvendigt i forbindelse med
en eventuel rokade.
Ørbækvej 51 vil skulle renoveres med ny ventilation, maling, ny
gulvbelægning, etablering af handicaptoiletter (i allerede eksisterende
badeværelser), enkelte skillevægsændringer, etablering af ekstra udgange
fra et par lokaler samt renovering af eksisterende køkkenfaciliteter. Huset
har eksisterende lift- og skinnesystemer.
Ørbækvej 53 vil skulle renoveres i form af maling, ny gulvbelægning i en
del af huset samt skillevægge i nogle rum. Derudover skal der etableres
adgangsforhold til forældre og børn med en særskilt indgangsdør samt et
opvarmet depotrum til træningsredskaber. Derudover må der forventes
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renoveringsopgaver på tag og sokkel, da bygningerne de senere år ikke er
vedligeholdt.

Center for Ejendomme og Teknisk Service anbefaler, at der i forbindelse med
renoveringen udskiftes vinduer i bygningerne og varmeforsyningen ændres
fra gas til varmepumper, således at klimaskærm og varmeforsyning
opdateres.
Der er ikke planlagt andre kommunale aktiviteter i de tre bygninger, og da
de ikke kan udskilles til fx boliganvendelse, vurderes de som ikke-salgbare.

Økonomi

Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 49 forventes at andrage en
anlægsudgift på 0,5 mio. kr. og indeholder maling, mindre tilretninger,
inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre samt udgifter til intern og
ekstern rådgiver.
Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 51 forventes at andrage en
anlægsudgift på 4,0 mio. kr. og indeholder nødvendige ændringer grundet
anvendelsesændring til undervisning, brugertilpasset indretning, ombygning
af toilet til handicaptoilet, inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre
samt udgifter til intern og ekstern rådgiver.
Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 53 forventes at andrage en
anlægsudgift på 2,0 mio. kr. og indeholder nødvendige ændringer grundet
anvendelsesændring til administration med træningslokaler, brugertilpasset
indretning, inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre samt udgifter
til intern og ekstern rådgiver.
Den samlede forventede anlægsinvestering anslås til 6,5 mio. kr.
Heri er indeholdt en udgift på 0,9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og
omlægning af varmeforsyning fra gas til varmepumper.
Hus 49 + 51 (Byhaveskolen inkl. Kolibrien):
Øgede udgifter på 4,5 mio. kr. til renoveringer på af bygninger samt øgede
løbende driftsudgifter på bygningerne indgår i beregningen af taksten på
Byhaveskolen.
Afskrivninger og øgede driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og
vedligehold udgør ca. 518.000 kr. årligt
Ved uændret elevtal ved dette medføre en takststigning (skole og
fritidstilbuddet Kolibrien) på ca. 13 kr. pr. dag fra nuværende 1108 kr. til
1121 kr. pr. dag (Årligt 4.599 kr.).
Taksterne beregnes årligt, og påvirkes bl.a. af antallet af indskrevne elever
Den årlige skoletakst i 2021 udgør 298.563 kr. Den årlige takst for
fritidsdelen i 2021 udgør 105.729 kr.
Betalingen for 47% af eleverne på skoledelen og 44% af børnene i Kolibrien
kommer fra andre kommuner end Svendborg. En del af indtægten ved et
øget salg af pladser kan derfor medgå til finansiering af renoveringen med
90.775 kr. om året.
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Hus 53 (PPR):
Renoveringsudgifter og øgede driftsudgifter til bygningen indgår ikke i
takstberegningen, og kan dermed ikke bidrage til finansieringen.
Driftsudgifterne forventes at udgøre 543.500 kr. årligt, hvoraf 348.000 kr.
finansieres via taksterne på Byhaveskolen/Kolibrien
Projektets samlede
udgift og periode

2022 - 2023

Anlæg 6,534 mio. kr.
Drift: 0,544 mio. kr. årligt

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

6.034

500

0

0

6.534

6.034

500

0

0

6.534

‐91

‐91

‐91

‐273

196

196

196

196

784

6.230

605

105

105

7.045

Øvrig finansiering
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet.

Side 53 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer
Udendørs læringsmiljøer i dagtilbud og på skoler

Bilag 20

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Kommunale dagtilbud og folkeskoler

Overordnet
beskrivelse

Forslag om en årlig pulje til løbende at udvikle og forny legepladser og
udendørs læringsmiljøer i de kommunale dagtilbud og på skolerne.
CETS anvender årligt ca. 2 mio. kr. af det samlede budget til vedligehold af
kommunens bygninger til at renovere alle kommunens legepladser.
Der er ikke for nuværende afsat midler til at forny og udvikle legepladser
og udendørs læringsmiljøer.
Der foreslås derfor en årlig pulje på 2 mio. kr. hertil.

Behov/ønsker

Der gennemføres hvert år lovpligtigt tilsyn af alle kommunale legepladser,
og der udarbejdes en årlig rapport.
Eventuelle mangler, som følge af tilsyn og rapport udbedres, fx udskiftes
redskaber, hvis de i rapporten defineres som nedslidte/udgør en
sikkerhedsrisiko.
Herunder bliver faldunderlag og sandkassesand fornyet i henhold til
gældende regler.
Der tilføres ikke nye aktiviteter i form af nye legeredskaber mv.
CETS anvender årligt ca. 2 mio. kr. til løbende vedligehold og tilsyn, og til
at udbedre de fejl, der er angivet i legepladsrapporterne.
Herudover anvender Dagtilbud midler fra puljen ”Sikkerhedsmæssige
tiltag” (engangspulje), ligesom nogle skoler over årene har opsparet midler
for at kunne udvikle og forny legepladser og udendørs læringsmiljøer.
Imidlertid trænger legepladser og udendørs læringsmiljøer generelt til en
opgradering, så de fremstår mere tidssvarende og vedligeholdte, da
området er præget af kun at få udført nødvendige
vedligeholdelsesopgaver.
Ligeledes er der et behov for at kunne udvikle på området og kunne
gennemføre lidt større renoveringer, så de udendørs læringsmiljøer
understøtter leg, øget bevægelse i løbet af dagen og trivsel generelt, og
det sikres, at faciliteterne er alderssvarende.
Det seneste år med Covid19, hvor børnene har opholdt sig mere ude, har
vist, at der er et behov for at udvikle og udbygge udemiljøet.
I forbindelse med ombygninger, senest på Vestermarkskolen (såvel
dagtilbud som skole), er der oftest kun afsat midler til at opfylde
grundelementer i leg og udvikling, mens der ikke er afsat midler til at
opfylde de ønsker, der er til nutidige behov for udendørs faciliteter til
målgrupperne.
Svendborg Kommunes legepladser, på dagtilbuds- og skoleområdet, kan
benyttes af lokalområdet efter lukketid. Dette giver en stor værdi for
lokalområdet, men betyder ligeledes større slid på redskaberne.
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Der foreslås derfor en årlig pulje på 2 mio. kr., der skal øremærkes til at
udvikle og renovere legepladser og udendørs læringsmiljøer i de
kommunale og selvejende dagtilbud og på de kommunale skoler.
Aktuelt er der på skolerne behov på:

Issø-skolen, hvor der mangler alderssvarende udemiljøer og –
aktiviteter.

Thurø Skole, hvor der i forbindelse med nedrivningen af to huse
ikke er afsat midler til at indrette og reetablere området
efterfølgende, så der skabes brugbare udearealer.

Skårup Skole, hvor legepladsen for mellemtrinnet trænger til en
generel opdatering og fornyelse.

Ørkildskolens udearealer, som er begrænsede og trænger til
opdatering.

Vestermarkskolen, hvor der i forbindelse med at dagtilbud flytter
ind på skolen, alene er afsat midler til grundelementerne på en
legeplads.
Aktuelt er der i kommunale og selvejende dagtilbud behov på:

Østerdalen Thurø Børnehuse – generel opdatering af udendørs
læringsmiljøer særligt i forbindelse med etablering af
vuggestuepavillon pr. 1. maj 2021

Sundbyøster Paraplyen – generel opdatering af udendørs
læringsmiljøer

Sundbyøster Poppellunden – generel opdatering af udendørs
læringsmiljøer

Udskifte legepladsernes underlag fra faldsand til faldfliser.
Faldfliser skaber bedre betingelser for at sand begrænses til de
områder, hvor der skal leges med sand, og at der er tørt på
legepladsens område

Projektets samlede
udgift og periode

2,0 mio. kr.

Årligt

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

Samlede likviditet, netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet
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Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø

Bilag 21

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.

Overordnet beskrivelse Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og
Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/
vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.

Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en
stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.
Dagpleje/vuggestuepladser
I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan
imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et
mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre
skoledistrikter i Svendborg Kommune.
I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse
kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.
I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse
ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.
Børnehavepladser
Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele
efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april
2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på
Thurø.
Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i
forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt
anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023
og så fremdeles.

Behov/ønsker

De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det
som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der
behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på
Thurø.
Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består
af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14
vuggestuepladser og 125 børnehavepladser:




På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der
plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn
På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40
børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø
I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der
plads til 17 børnehavebørn

Med afsæt i de eksisterende bygninger og modulhuse er der nedenfor
beskrevet to forslag til udbygning med vuggestuepladser og
børnehavepladser på Thurø.
Forslag til udbygning 1
Det foreslås, at bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes
med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et
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selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand
er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og
eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.
Det foreslås, at bygningen på Bergmannsvej afhændes. Plan og Udvikling
har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus
under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og
heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).
Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her
kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige
udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et
børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs
læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er
endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikal belastning på Thurø. Ved
etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt
kommunetillæg og lokalplan.
Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to
selvstændige børnehuse på Thurø.
Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to
selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser,
185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere.

Anlægstema ”Øhavets Bevægelsescenter Svendborg, Østre Bydel, Thurø”
er oversendt til budgetforhandlingerne (se dagsorden fra Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 10. juni 2021).
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Af anlægstemaet fremgår det, at lokale borgere og frivillige foreninger
ønsker, at anvende arealet ved Thurø Hallen og boldbanerne til at udvide
udbuddet af aktivitets- og idrætsfaciliteter. Placering af et nyt børnehus
ved Thurø Hallen og boldbanerne modarbejder ikke borgerforslaget, idet de
to projekter med fordel vil kunne understøtte og forstærke hinanden.
Forslag til udbygning 2
Det foreslås, at bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes
med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et
selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand
er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og
eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.
Bygningen på Bergmannsvej er i meget dårlig stand. Det foreslås derfor, at
bygningen renoveres. Ved siden af bygningen på Bergmannsvej ligger en
grund, som er ejet af Svendborg Kommune (se kort nedenfor). Grunden
inddrages til dagtilbud og der etableres et børnehus, som sammen med
den renoverede bygning på Bergmannsvej gøres til et selvstændigt
børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100
børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø.
Anlægsarbejdet sker i to faser, hvor der i første omgang etableres et nyt
børnehus på den nye grund, hvorefter bygningen på Bergmannsvej
renoveres. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der
udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.
Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to
selvstændige børnehuse på Thurø.
Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to
selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser,
185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere.
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Forvaltningens vurdering
Samlet set vurderer forvaltningen, at forslag 1 er en væsentlig bedre
løsning end forslag 2, hvad angår kvalitet og placering. I forslag 1:






Etableres der et børnehus med én matrikel frem for to matrikler,
hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets
sammenhængskraft for børn, forældre og medarbejdere
Skabes der optimale indendørs og udendørs læringsmiljøer til
dagplejebørn i legestue, vuggestuebørn og børnehavebørn. De
udendørs læringsmiljøer ved Thurø Hallen og boldbanerne vil
udgøre et aktiv for lokalområdet
Etableres der fremtidssikrede dagtilbudspladser på Thurø, hvor
bygningsdriften reduceres
Skabes der mindst mulig trafikal belastning på Thurø. De trafikale
forhold vil blive udfordret i forslag 2

Det bemærkes at forslag 1 er dyrere end forslag 2.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet fire økonomiske scenarier. De første to
scenarier A - B vedrører forslag 1. De sidste to scenarier C - D vedrører
forslag 2.
A. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på A niveau
Anlægsprojektet omfatter etablering af et nyt børnehus på A-niveau på
Thurø.
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Anlægsprojektet er estimeret til 39,9 mio. kr., med en forventet
salgsindtægt på 1,4 mio. kr. for Bergmannsvej 64. Projektet fordrer derfor
en nettoanlægsbevilling på 38,5 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,965 mio. kr.
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for eksisterende
budgetter, en ekstra pædagogisk teamleder, forældrebetaling og det
afledte tilskud til private tilbudstyper.
B. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau
Anlægsprojektet omfatter etablering af et nyt børnehus på B-niveau på
Thurø.
Anlægsprojektet er estimeret til 35,9 mio. kr., med en forventet
salgsindtægt på 1,4 mio. kr. for Bergmannsvej 64. Projektet fordrer derfor
en nettoanlægsbevilling på 34,5 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,850 mio. kr.
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for eksisterende
budgetter, en ekstra pædagogisk teamleder, forældrebetaling og det
afledte tilskud til private tilbudstyper.
C. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på A niveau
og etablering af et nyt børnehus på A niveau
Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af arealet på Bergmannsvej,
renovering af den eksisterende bygning samt etableringen af et nyt
børnehus på ca. 1.000 kvadratmeter, inklusiv fast- og løst inventar samt
etablering af produktionskøkken og anretterkøkken.
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning,
grønne arealer, parkeringspladser mm.
Anlægsprojektet er estimeret til 31,5 mio. kr., heraf udgør renoveringen af
Bergmannsvej 9 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 1,147 mio. kr.
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for en ekstra pædagogisk
teamleder, forældrebetaling og det afledte tilskud til private tilbudstyper.
D. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på B niveau
og etablering af et nyt børnehus på B niveau
Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af arealet på Bergmannsvej,
renovering af den eksisterende bygning samt etableringen af et nyt hus på
ca. 686 kvadratmeter, inklusiv fast- og løst inventar samt etablering af
produktionskøkken og anretterkøkken.
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning,
grønne arealer, parkeringspladser mm.
Anlægsprojektet er estimeret til 26,0 mio. kr., heraf udgør renoveringen af
Bergmannsvej 9 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,961 mio. kr.
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for en ekstra pædagogisk
teamleder, forældrebetaling og det afledte tilskud til private tilbudstyper.
Nedrivning af bygningen på Bergmannsvej

Side 60 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer
Da bygningen på Bergmannsvej er i meget dårlig stand, har forvaltningen
undersøgt, hvad det vil koste at nedrive bygningen og etablere et nyt
børnehus frem for at renovere bygningen.
Hvis bygningen på Bergmannsvej nedrives og der etableres et nyt
børnehus på A-niveau vil det koste 40,9 mio. kr. Hvis bygningen på
Bergmannsvej nedrives og der etableres et nyt børnehus på B-niveau vil
det koste 36,8 mio. kr.
Disse scenarier er ikke medtaget, da nettobevillingen er estimeret til at
være den samme som i forslag 1 ”Etablering af et nyt børnehus ved Thurø
Hallen”, scenarier A - B.
Pladsgaranti
For alle scenarier gælder det, at såfremt pladsgarantien ikke overholdes, er
det jævnfør dagtilbudsloven bestemt, at forældrebetalingen skal sænkes
fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. for alle forældre, så længe
pladsgarantien ikke kan overholdes. Dette vil koste Svendborg Kommune
7,1 mio. kr. årligt i mistet forældrebetaling.

Øvrige bemærkninger

Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser på Thurø, er der fra
2024 risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der i 2024 og
2025 forventes at mangle dagpleje/vuggestuepladser i Svendborg
Kommune.
Såfremt der ikke udbygges med børnehavepladser på Thurø, er der ledige
børnehavepladser i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune. Der
forventes ledige børnehavepladser i eksempelvis Vestermarkskolens
distrikt, Issøskolens distrikt og Stokkebækskolens distrikt.
Da de fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet, vil en
børnehaveplads i eksempelvis Vestermarkskolens distrikt til børn
bosiddende på Thurø opleves som en væsentlig forringelse af
serviceniveauet.
Herudover arbejder dagtilbudsområdet på (i samarbejde med
skoleområdet), at familier oplever sammenhængskraft mellem
dagpleje/vuggestue, børnehave, forårsSFO og skole. Hvis børn tilbydes
plads langt fra deres nærområde, vanskeliggøres dette arbejde.
Såfremt der udbygges med ca. 60 børnehavepladser etableres der ledige
børnehavepladser til at håndtere yderligere stigning i børnetal efter 2025.
Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for Svendborg Kommune forventes
antallet af 3-5-årige at stige med samlet 200 børn fra 2026 til 2034.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: Fra 26,0 mio. kr. til 39,9 mio. kr.
Drift: Fra 0,850 mio. kr. til 1,147 mio. kr.
årligt.

2022 - 2023
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A. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på A niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

14.883

25.000

0

0

39.883

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

14.883

25.000

0

0

39.883

Salgsindtægt

0

0

0

‐1.400

A fledt drift

0

0

965

965

965

2.895

Samlede likviditet, netto

0

14.883

25.965

‐435

965

41.378

‐1.400

B. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

10.868

25.000

0

0

35.868

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

10.868

25.000

0

0

35.868

Salgsindtægt

0

0

0

‐1.400

A fledt drift

0

0

850

850

850

2.551

Samlede likviditet, netto

0

10.868

25.850

‐550

850

37.019

‐1.400

C. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på A niveau og
etablering af et nyt børnehus på A niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

6.517

25.000

0

0

31.517

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

6.517

25.000

0

0

31.517

A fledt drift

0

0

1.147

1.147

1.147

3.441

Samlede likviditet, netto

0

6.517

26.147

1.147

1.147

34.958
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D. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på B niveau og
etablering af et nyt børnehus på B niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning – udf ø re ls e
Udførelse

0

964

25.000

0

0

25.964

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

964

25.000

0

0

25.964

A fledt drift

0

0

961

961

961

2.882

Samlede likviditet, netto

0

964

25.961

961

961

28.846

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet.
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Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser
og resursepladser i Svendborg by

Bilag 22

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i
Svendborg by.

Overordnet beskrivelse Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og

Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/
vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by
dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles
distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
Manglen på dagpleje/vuggestuepladser skyldes en stigende nettotilflytning
af 0-2-årige til Svendborg by samt nedlæggelsen af Fyrtårnet Børnegården
Byparken med 14 vuggestuepladser pr. 1. januar 2021.
I 2021, 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og børnehusene kan
imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.
I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og børnehusene ikke kan
imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.
Dagtilbudsområdet mangler endvidere resursepladser (se vedhæftede
bilag).

Behov/ønsker

Forvaltningen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan
udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik
forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.
Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og
børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden
til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal
vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges
med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser,
for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.
I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles
distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser,
børnehavepladser og resursepladser.
Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med
samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en
sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at
udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og
resursepladser kan modulhuset afhændes.
Forslag til udbygning
Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en
tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således
at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.
I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt
så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle
vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at
udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden
Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.
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Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden
Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser.
Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.
Forvaltningen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra
forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken
frem for anretterkøkken i forbindelse med udbygning af vuggestue- og
børnehavepladser. Udgiften til et produktionskøkken er ikke indregnet i
økonomien, men vil medføre en merudgift på 0,8 mio. kr.

Økonomi

Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets
nuværende areal samt en tilbygning på ca. 665 kvadratmeter inklusiv fastog løst inventar samt etablering af anretterkøkken.
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning,
grønne arealer, parkeringspladser mm.
Anlægsprojektet er estimeret til 19,9 mio. kr.
Hertil vil det være muligt at finansiere de 1,7 mio. kr. fra projektet
Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø, da det nuværende
modulhus ikke længere skal gøres permanent.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,256 mio. kr.
Der er i driftsudvidelsen modregnet det eksisterende budget til modulhuset
samt taget højde for eksisterende budgetter, forældrebetaling og det
afledte tilskud til private tilbudstyper.
Pladsgaranti
Såfremt pladsgarantien ikke overholdes, er det jævnfør dagtilbudsloven
bestemt, at forældrebetalingen skal sænkes fra de nuværende 25 pct. til
22 pct. for alle forældre, så længe pladsgarantien ikke kan overholdes.
Dette vil koste Svendborg Kommune 7,1 mio. kr. årligt i mistet
forældrebetaling.

Øvrige bemærkninger

Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser i Svendborg by er der
fra 2024 risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der i 2024 og
2025 forventes at mangle dagpleje/vuggestuepladser i Svendborg
Kommune.
Hvis der udbygges med vuggestuepladser men ikke børnehavepladser i
Vesterlunden Kernehuset er der ikke plads til alle vuggestuebørn i
børnehaven.
Hvis der ikke udbygges med resursepladser kan dagtilbudsområdet ikke
imødekomme behovet for resursepladser, det vil sige behovet for
mangfoldige læringsmiljøer for børn og familier i en særlig udsat position.
Såfremt der udbygges med ca. 35 børnehavepladser i Svendborg by
etableres der ledige børnehavepladser til at håndtere yderligere stigning i
børnetal efter 2025. Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for Svendborg
Kommune forventes antallet af 3-5-årige at stige med samlet 200 børn fra
2026 til 2034.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 18,2 mio. kr.
Drift: 0,256 mio. kr. årligt

2022 – 2023
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

7.877

12.000

0

0

19.877

Finansering

0

‐1.700

0

0

0

‐1.700

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

6.177

12.000

0

0

18.177

A fledt drift

0

0

256

256

256

768

Samlede likviditet, netto

0

6.177

12.256

256

256

18.945

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet.
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Udbygning af børnehavepladser i Skårup

Bilag 23

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udbygning af børnehavepladser i Skårup.

Overordnet beskrivelse I Skårup har Svendborg Kommune i 2020 og 2021 afhændet en bygning og
et modulhus til Sydfyns Fri Fagskole med samlet 57 børnehavepladser.
Svendborg Kommune var nødsaget til dette, da Sydfyns Fri Fagskole
ønskede at anvende deres bygning og grund til eleverne.

De færre børnehavepladser i Skårup betyder, at der i 2021 ikke er ledige
børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus. Der er igen ledige
børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det
forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter
der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.
Skårup Skoles distrikt dækker Skårup og Oure. I Østerdalen Oure Børnehus
er der ledige børnehavepladser. Hvis forældre, der ikke kan få
børnehaveplads til deres barn i Østerdalen Skårup Børnehus, ønsker
børnehaveplads i Østerdalen Oure Børnehus, forventes der pt. at være to
ledige børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt frem mod april 2022.

Behov/ønsker

I 2021 og frem mod april 2022 forventes det pt., at ca. 15 børn ikke kan
tilbydes børnehaveplads i Østerdalen Skårup Børnehus.
Såfremt det i højere grad skal være muligt for forældre bosiddende i
Skårup, at få børnehaveplads til deres barn i Skårup, er der behov for at
udbygge med børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus.
Østerdalen Skårup Børnehus består af én bygning med 15 vuggestuebørn
og 50 børnehavebørn. På grunden er der endvidere et modulhus, som
anvendes til heldagslegestue af dagplejere i Skårup Skoles distrikt.
På grund af pladsmangel på grunden, parkeringsforhold, kirkefredning og
bygningens generelle tilstand er det ikke muligt at udbygge med
børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus.
Forvaltningen har afdækket, om det er muligt at ombygge lokaler på
Skårup Skole til børnehavebørn fra Østerdalen Skårup Børnehus. Det er
muligt at ombygge lokaler på Skårup Skole til ca. 15 børnehavebørn. Dette
vil dog medføre betydelige udgifter til ombygning af lokaler til
børnehavebørn, ombygning af lokaler til skolens ældste elever samt
ændring af skolens brandstrategi.
Forslag til udbygning
Der etableres et modulhus til 30 børnehavebørn og et motorikrum på
Skårup Skoles grund, som ligger i gåafstand fra Østerdalen Skårup
Børnehus (se kort nedenfor).
Østerdalen Skårup Børnehus har ingen motorikrum til de nuværende 15
vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Med en udbygning med yderligere 30
børnehavepladser er der behov for et motorikrum til at understøtte
børnehusets læringsmiljøer.
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Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier, hvor der etableres
børnehavepladser på henholdsvis A‐ og B niveau.
Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A‐niveau
Anlægsprojektet omfatter rydning af eksisterende område og etablering af
faciliteter til at kunne anbringe et modulhus på ca. 430 kvadratmeter samt
fast‐ og løst inventar.
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning,
grønne arealer, parkeringspladser mm.
Anlægsprojektet er estimeret til 11,4 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,255 mio. kr.
Der er i driftsudvidelsen taget højde for forældrebetaling og det afledte
tilskud til private tilbudstyper.
Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B‐niveau
Anlægsprojektet omfatter rydning af eksisterende område og etablering af
faciliteter til at kunne anbringe et modulhus på ca. 370 kvadratmeter samt
fast‐ og løst inventar.
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning,
grønne arealer, parkeringspladser mm.
Anlægsprojektet er estimeret til 10,0 mio. kr.
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,220 mio. kr.
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Der er i driftsudvidelsen taget højde for forældrebetaling og det afledte
tilskud til private tilbudstyper.
Øvrige bemærkninger

Såfremt der udbygges med 30 børnehavepladser i Østerdalen Skårup
Børnehus etableres der ledig børnehavepladser til at håndtere yderligere
stigning i børnetal efter 2025. Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for
Svendborg Kommune forventes antallet af 3-5-årige at stige med samlet
200 børn fra 2026 til 2034.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: Fra 10,0 mio. kr. til 11,4 mio. kr.
2022 - 2023

Drift: Fra 0,220 mio. kr. årligt til 0,255
mio. kr. årligt

Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A‐niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

6.885

4.500

0

0

11.385

6.885

4.500

0

0

11.385

0

255

255

255

766

6.885

4.755

255

255

12.152

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B‐niveau

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

5.468

4.500

0

0

9.968

5.468

4.500

0

0

9.968

0

220

220

220

659

5.468

4.720

220

220

10.627

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet.
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Opgradering af Tåsingeskolens ungemiljø

Bilag 24

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Tåsingeskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Skolebestyrelsen for Tåsingeskolen søger om anlægs- og driftsmidler til
realisering af et projekt om opgradering af Tåsingeskolens ungemiljø.

Behov/ønsker

Skolebestyrelsen på Tåsingeskolen har i samarbejde med Praksis
Arkitekter udarbejdet et oplæg til opgradering af Tåsingeskolens
ungemiljø.
Skolebestyrelsen ansøger samtidig om anlægs- og driftsmidler til
realiseringen af projektet.
Skolebestyrelsen skriver i sit oplæg:
Ungemiljøet på Tåsingeskolen er for nuværende indrettet med meget
traditionelle og små lokaler, og med begrænsede muligheder for
supplerende lokaler. I forlængelse af dette vurderes det i fremtiden at blive
en udfordring, at rumme skolens nuværende og fremtidige forventede
klassestørrelser.
Derudover fremgår det, at man har et ønske om at tilgodese anderledes
undervisningsformer og fysiske rammer, der understøtter, at flest mulige
elever forbliver i almenskolemiljøet.
Ligeledes indeholder oplægget renovering af udearealer.
Indskoling og mellemtrin på afdeling Sundhøj blev renoveret i 2005-06, og
afdeling Lundby blev renoveret i 2010-11.
Oplægget omfatter en ombygning af eksisterende klasselokaler samt
tilbygning på ca. 480 m2 samt renovering af udearealer på ca. 1500 m2.
Selve anlægsarbejdet omfatter ombygning af klasselokaler og
indgangsparti, herunder nye vindues- og dørpartier, nyt ventilationsanlæg
for klasselokaler, nye lofter og gulve med akustiske egenskaber, ny
belysning med fokus på ekstra simulering af dagslys samt
overfladebehandling af vægge.
Overslaget indeholder desuden budget til ny tilbygning, herunder bl.a.
fundament og terrændæk, facadepartier inkl. solafskærmning, trapper og
ramper, nye lofter og gulve, brandtekniske og generelle installationer.
Der indgår desuden i forslaget budget til ny forplads/udendørsareal mv.
Forslaget indeholder tillige budget til inventar/møbler, således at der kan
indrettes tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter forskellige
læringsaktiviteter og læringsformer.
Anlægsbudgettet er udarbejdet af Praksis Arkitekter og er efterberegnet af
Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Økonomi

Praksis Arkitekter har udarbejdet et overslag for projektet på 18,750 mio.
kr., som Centeret for Ejendomme og Teknisk Service efterfølgende har
efterberegnet.
Efterberegningen viser en forventet anlægsudgift på 23,495 mio. kr.
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I efterberegningen indgår følgende poster, som er nye eller som ikke var
værdiansat:


Øget rådgiverydelser
1,643 mio. kr.
o Geotekniske undersøgelser
o Miljøundersøgelser
o Statiske undersøgelser
o Miljøscreening
o Bygherrerådgivning



Øget anlægsudgifter
3,102 mio. kr.
o Ny buslomme og vendeplads for busser
o Retablering af 13 parkeringspladser
o Tilslutningsudgifter
o Øgede uforudseelige udgifter

Der forventes driftsudgifter på 0,312 mio. kr. årligt.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 23,495 mio. kr.

2022 - 2023

Drift: 0,312 mio. kr. årligt.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

9.000

14.495

0

0

23.495

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

9.000

14.495

0

0

23.495

A fledt drift

0

0

312

312

312

936

Samlede likviditet, netto

0

9.000

14.807

312

312

24.431

CO2-Konsekvensvurdering:
Endnu ikke vurderet.
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Bolighandlingsplan, udvidelse plejeboliger ældreområdet

Bilag 25

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udvidelsen af plejeboliger via til- og ombygning af eksisterende
boligmasse.

Overordnet
beskrivelse

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i
Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem
mod år 2026.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende
plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved
til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse
med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til
2026.

Behov/ønsker

Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning
skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et
egentligt detaljeret anlægstema.

Økonomi

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af
byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved
beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem
beboernes husleje over en 30-40-årig periode.
Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs.
de 10%.
Overslag på anlægsudgifter til ombygning af 10 plejeboliger a 65 m2 på
eksisterende plejecenter udgør ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer montering af
loftslifte på ca. 0,25 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør således 1,25
mio. kr.
Anlægsudgifter vedrørende tilbygning af 45 plejeboliger a 65 m2 til
eksisterende plejecentre inkl. servicearealer ca. 23,1 mio. kr.

Øvrige bemærkninger

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede
udgift og periode

24,350 mio. kr.

2022-2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Færdiggørelse

1.250

23.100

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

1.250

0

23.100

Samlede likviditet,
netto

0

1.250

0

23.100

24.350
0

24.350

24.350
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Etablering af varmtvandsbassin

Bilag 26

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70 eller ”Stand alone”

Overordnet
beskrivelse

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 blev der indgået aftale
om, at der skal udarbejdes et notat som beskriver anlæg og drift af nyt
varmtvandsbassin.
Af forligsteksten fremgik det:
...at der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal tages
stilling til etablering af varmtvandsbassin. Med henblik på denne beslutning
igangsætter forligspartnerne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge
behovet for varmtvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige
organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet. Undersøgelsen
forelægges for Social- og sundhedsudvalget, når den foreligger.
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et notat der blev fremlagt
for Social- og Sundhedsudvalget den 13. marts 2021. På mødet blev det
besluttet at fremsende 2 scenarier til budgetforhandlingerne for 2022.
1.
2.

Etablering af varmtvandsbassin ved Svendborg Idrætscenter,
Ryttervej 70
“Stand alone”

Begge scenarier vil øge den nuværende kapacitet og understøtte
handicappedes mulighed for at bruge varmtvandsbassin.

Behov/ønsker

Etablering af varmtvandsbassin vil afhjælpe følgende udfordringer:

Øget kapacitet

Tilgængelighed for handicappede

Liftbruger har ikke adgang til svømmehal/varmtvand i Svendborg
Kommune
Det sundhedsmæssige aspekt i forhold til forebyggelse og genoptræning
Det vurderes, at man internt i Svendborg Kommune vil kunne drage nytte
af varmtvandsbassinet i forbindelse med behandlinger og genoptræning.
Varmtvandstræning bruges af en sammensat borger/patient gruppe. De er
kendetegnet ved nedsat funktionsevne, smerter og nedsat mobilitet, og de
profiterer ikke af vanlig træning.
Varmtvandsbassin på Ryttervej 70 bruges af:

Publikumsbesøg i de åbne tider

Udlejning til fysioterapeuter

Kommunale afd. Børne- og voksenhandicap

Udlejning til privatlærer – babysvømning

Teknisk tid til oprydning, rengøring m.v.
Lift brugere kører til svømmehaller uden for Svendborg Kommune, hvor
der er mulighed for lift og badeleje. Etablering af nye faciliteter vil afhjælpe
dette.
Vurderingen fra de kommunale afdelinger er estimeret til at stige med 8
timer ugentligt ved etablering af et nyt bassin og bedre tilgængelighed for
liftbrugere.
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Privatpraktiserende fysioterapeuter bruger aktuelt 28,5 % af de
tilgængelige tider, og der er stort ønske om flere tider, med venteliste som
konsekvens.
Den samlede varmtvandskapacitet i privat regi er i Svendborg Kommune
over en 10-årig periode faldet, med nedlæggelse af flere bassiner.
Yderligere skal det bemærkes, at ud fra publikums og samarbejdspartneres
tilkendegivelser, er det Idrætscenterets umiddelbare vurdering, at et
ekstra bassin vil kunne fyldes af sundhedsaktører, foreninger og offentlig
åbningstid. Det må antages, at øget bassinkapacitet vil medvirke til at øge
den generelle publikumsinteresse for Svendborg Svømmeland.

Økonomi

Etablering af varmtvandsbassin ved Svendborg Idrætscenter,
Ryttervej 70:

Tilbygning: 325 m2

Anlægsudgift: 13,3 mio. kr.

Netto drift: 0,05 mio. kr.
Stand alone:




Tilbygning: 440 m2
Anlægsudgift: 16,9 mio. kr.
Netto drift: 0,64 mio. kr.

Den overordnede forskel i anlægsbudget skyldes at der skal bygges flere
kvadratmeter ved en Stand alone løsning, da man ikke kan drage fordel af
eksisterende faciliteter, som ved Ryttervej 70.
Forskellen i driftsøkonomien ligger i personaleudgifterne og en forventet
øget indtægt i forbindelse med etablering på Ryttervej 70. En tilbygning til
den eksisterende svømmehal forventes ikke at kræve det samme
personaletræk som stand alone løsningen samt at en tilbygning til
Ryttervej vil medføre en forventet merindtægt til svømmehallen, via flere
besøgende.

Øvrige bemærkninger

Evt. renovering af eksisterende forhold samt opsætning af loftslifte er ikke
en del af anlægsøkonomien i ovenstående to scenarier.

Bilagsmateriale, evt.
link

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4746_6162919/
bilag_1_-_overvejelser_vedr._etablering_af_varmtvandsbassin_2022.pdf

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: Fra 13,3 mio. kr. til 17 mio. kr.
Drift: Fra 0,05 mio. kr. til 0,66 mio. Kr.
årligt

2022 og 2023
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Etablering af varmtvand bassin ved Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70:

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

7.900

5.400

0

0

13.300

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

7.900

5.400

0

0

13.300

A fledt drift – Udgifter

0

0

660

660

660

1.980

A fledt drift - Indtægter

0

0

‐610

‐610

‐610

‐1.830

Samlede likviditet, netto

0

7.900

5.450

50

50

13.450

Stand alone:

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

10.100

6.900

0

0

17.000

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

10.100

6.900

0

0

17.000

A fledt drift – udgifter

0

0

1.200

1.200

1.200

3.600

A fledt drift - indtægter

0

0

‐560

‐560

‐560

‐1.680

Samlede likviditet, netto

0

10.100

7.540

640

640

18.920

Side 75 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer
Som virksomhed:

Som geografisk område:

Konsekvenser for CO2udslip

Konsekvenser for CO2udslip

Opvarmning

Øget/mindsket

Øget/mindsket

Elforbrug

Øget/mindsket

Øget/mindsket

Transport

Øget/mindsket

Øget/mindsket

Øvrige udledninger af
drivhusgasser

Øget/mindsket

Øget/mindsket

Hvis der ikke er nogen konsekvenser, så skrives ”ingen” under overskriften ”CO2konsekvenser”.
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Varmtvandsbassin - Renovering og handicaptilgængelighed

Bilag 27

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Ryttervej 70

Overordnet
beskrivelse

Social‐ og Sundhedsudvalget besluttede den 13.04.21, at administrationen
skulle undersøge mulighederne for etablering af lift i det nuværende
varmtvandsbassin samt et budgettema i relation til dette.
Med afsæt i ønsket om at etablere lift i de eksisterende rammer, blev
omklædningsrummet gennemgået med fagpersoner fra børne‐ og
voksenhandicapområdet, CETS, sundhedsafdelingen og idrætsinspektøren.
Overordnet fremstår omklædningsrummene i god kvalitet og uden fejl, og
er siden etablering i 1994 løbende vedligeholdt. De fysiske rammer
rummer dog en række begrænsninger i forhold til at etablere lift og vil
kræve en anlægsinvestering i forhold til at sikre forholdene for de borgere,
der både bruger kørestol, lift og bruseleje for at bruge
varmtvandsbassinet. Desuden skal arbejdsforhold for hjælperne sikres.

Behov/ønsker

Følgende er medinddraget i forhold til ombygning (se bilag 1, 2 og 3):
 Hvis en lift skal sikre adgangsforhold for alle borgere, skal et
badeleje etableres
 Baderum er ikke dimensioneret til brug af bruseleje
 Ingen af de eksisterende toiletter lever op til anbefalingerne for et
handicaptoilet
 Hjælpernes arbejdsforhold kan ikke opfyldes i de eksisterende
rammer i forhold til at have en liftbruger med.
En renovering vil højne dels brugernes oplevelse af at kunne bruge
varmtvandsbassinet og dels hjælpernes arbejdsforhold. I overvejelsen af
renovering og etablering bør det indtænkes, at tre omklædningsrum er det
optimale i forhold til mænd, kvinder og et familierum og dernæst at
hjælperne har mulighed for at klæde om i eget rum.
Økonomi

Renovering af eksisterende rammer vil ikke medføre mere aktivitet i
varmtvandsbassinet, da alle tider er fuldt booket. Der vil dog ske et skift
for de borgere der bruger varmtvandsbassinet, når adgangsforholdene
forbedres.
Driften vil ske inden for den eksisterende ramme.

Projektets samlede
udgift og periode

3,2 mio. kr.
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

3.200

3.200

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

3.200

0

0

0

3.200

Samlede likviditet, netto

0

3.200

0

0

0

3.200
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Renovering af bygning 5 på Natur- og Miljøskolen

Bilag 28

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup, bygning 5
Natur- og Miljøskolen er beliggende i Skårupøre i omgivelser, som blandt
andet omfatter fredskov, maritimt miljø mv.
Natur- og Miljøskolens bygninger er opført i perioden 1870-1908 og består
hovedsaligt af bindingsværksbygninger. Bygningsmassen bærer præg af et
behov for en større renovering og opdatering til tidssvarende forhold for
Natur- og Miljøskolens formidling.
Bygning 5 på Natur- og Miljøskolen har været anvendt til opbevaring af
materiel og toiletfaciliteter, samt huset Politihundeforeningen.
Bygningens stand er imidlertid i en forfatning, som gør den farlig, og den
er derfor afspærret og lukket for brug. I stedet er der sat en toiletvogn op
som erstatning for de toiletter, som bygningen rummer. Leje af toiletvogn
andrager 0,06 mio. kr. årligt.
Planafdelingen har sammen med Svendborg Museum lavet en opdateret
SAVE-registrering af ejendommen.

Behov/ønsker

Der ønskes et budget til et af nedenstående scenarier:
1. Nedrivning af bygningen,
2. Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter,
3. Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug

Økonomi

Nedrivning af bygningen
En nedrivning af bygningen er beregnet til 0,41 mio. kr., med en årlig leje
af toiletvogn på 0,10 mio. kr. årligt
Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter
En genopretning af bygningen til eksisterende anvendelse og med de krav
der er i det nye Bygningsreglement er beregnet til 2,51 mio. kr.
Driftsomkostningen vil være 0,22 mio. kr. årligt.
Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug
Skal bygningens anvendelse udvides til at omfatte undervisningsbrug er
omkostningen til genopretning og ombygning beregnet til 4,04 mio. kr.
Driftsomkostningen vil være 0,22 mio. kr. årligt.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: Fra 0,41 til 4,04 mio. kr.

2022

Drift: Fra 0,10 til 0,22 mio. kr. årligt
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Nedrivning af bygningen

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

409

0

0

0

409

409

0

0

0

409

100

100

100

100

400

509

100

100

100

809

Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

2.509

0

0

0

2.509

2.509

0

0

0

2.509

222

222

222

222

887

2.731

222

222

222

3.396

Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

4.037

0

0

0

4.037

4.037

0

0

0

4.037

222

222

222

222

887

4.259

222

222

222

4.924
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Erstatningsboliger på ældreområdet

Bilag 28

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Etablering af 22 erstatningsboliger og et aktivitetscenter som følge af
afvikling af plejecenter Caroline Amalie.

Overordnet
beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en
afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af
hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der
etableres 22 erstatningsboliger.
Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale
anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.
Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger.
Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor
det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et
dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.
Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og
nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare
eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal
foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde
minimeres overhead og anlægsudgifter.

Behov/ønsker

Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til-, om eller
nybygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at
udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.

Økonomi

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af
byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved
beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem
beboernes husleje over en 30-40-årig periode.
Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel:
22 erstatningsplejeboliger: 11,1 mio. kr.
Dagcenter:
5,9 mio. kr.
Samlet:
17,0 mio. kr.
Overslag på anlægsudgifter til etablering af 22 plejeboliger a 65 m2 enten
som om/tilbyg eller nybyg udgør ca. 11,0 mio. kr. Hertil kommer 5,9 mio.
kr. såfremt der ønskes etableret et dagcenter som erstatning for
dagcenteret på Caroline Amalielund. Den samlede kommunale
anlægsudgift udgør således 17,0 mio. kr.
Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er
ikke en del af temaet.
Der er afsat driftsmidler til de 22 erstatningsplejeboliger i de eksisterende
budgetter, hvorfor der ikke skal afsættes midler hertil. Driftsmidler til de
afviklede ældreboliger indgår i ældreområdets eksisterende budget, da
borgerne fortsat er på ældreområdet.
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Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

17,0 mio. kr. inkl. dagcenter - fordelt
med 8,5 mio. kr. i 2022 og 8,5 mio. kr. i
2023.

2022 +2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

8.500

8.500

8.500

8.500

17.000
0

0

17.000

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet,
netto

0

0

8.500

8.500

0

17.000
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Borgernære Serviceområder - Facilitetsproces
Udvidelse af Rantzausmindehallen – Etablering af hal 2

Bilag 30

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg
Rantzausminde Skole søger Svendborg Kommune om økonomisk støtte
til etablering af ny hal plus multilokale i tilknytning til
Rantzausmindehallen.
Med afsæt i områdets velfungerende folkeskole og EgenseRantzausminde Idrætsforening (ERI) som centrale kulturaktører i et
lokalområde, der er i markant befolkningsmæssig vækst, har
Rantzausminde Skole følgende vision for etablering af hal 2:
• Skabe nogle gode rammer for afvikling af idrætsundervisningen og
bedre rammer for at kunne udvikle idrætsskolekonceptet. Vi er en skole
med stor fokus på idræt, og hvor rigtig mange elever nyder godt af de
mange idrætstimer på skemaet, men da hallen har begrænset kapacitet,
giver det os som skole nogle begrænsninger i forhold til at kunne tilbyde
idrætsskolekonceptet til alle vores elever, altså også eleverne i
udskolingen.
• Udvikle og fastholde Rantzausminde Skoles didaktiske mulighedsfelt,
ikke mindst hvad angår bevægelse og læring, fællesskabende aktiviteter
og samlinger – teater, musicals, koncerter, foredrag mm.
• Udvikle og fastholde Rantzausminde, som et nærområde med et bredt,
varieret og velfungerende kultur- og foreningsliv
• Udvikle og fastholde ERI, som ”områdets forening”, der inviterer til
deltagelse i fællesskaber i nærmiljøet, gennem et bredt udbud indenfor
idræt.
• Mulighed for etablering af Tweenclub med fokus på alsidigt idrætstilbud
for børn på mellemtrinet, som ikke længere går i skolens SFO. Denne
Tweenclub skal etableres i samarbejde med Egense-Rantzausmindes
Idrætsforening (ERI) og evt. andre aktører.
Rantzausminde Skole begrunder endvidere ansøgningen om opførelse af
en ny hal med, at skolen oplever et stort pres på halkapaciteten, som
det er lige nu. Når udskolingseleverne har idrætsundervisning i hallen, er
de mellem 80-90 elever samlet i hallen, hvilket sætter nogle
begrænsninger i forhold til mulighedsfeltet inden for idrætsfaget.
Skolen har med sine 535 elever udnyttet bygningernes kapacitet til det
yderste. Skolen er konstrueret på en måde, så en uforholdsmæssig stor
del af det samlede antal m2 er gangarealer uden undervisningsmæssig
værdi. Det betyder bl.a. at der ikke er et lokale, hvor samtlige elever
kan være på én gang. Og det eneste sted andre pædagogiske og
kulturelle tiltag som teater, musical og foredrag kan gennemføres, er i
hallen, som er
skemalagt til undervisning. Altså betyder det, at faglokale ”hallen” bliver
brugt til andet, og derfor må idrætsundervisningen tit aflyses, hvis der
skal være andre aktiviteter i hallen.
Idrætsforeningen (ERI) vil også have stor gavn af dette nye projekt, da
de lige nu ikke har mulighed for at udvide med nye aktiviteter, da
halkapaciteten er opbrugt på nuværende aktiviteter. Så nye tiltag som
bl.a. floorball er ikke en mulighed lige pt.
Idrætsforeningen tæller pt. 679 medlemmer.
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Behov/ønsker

Skolen ønsker med tilbygning af en multifunktionel hal at invitere de
veletablerede såvel som nyere idrætsaktiviteter, kulturtiltag, kreative
udfoldelser ind i et socialt og forpligtende fællesskab, således alle
aldersgrupper kan engagere sig og være aktive i vores lokalområde.
Hallen tænkes bygget som en traditionel 20 x 40 hal med et tilhørende
multilokale, som binder den gamle og nye hal sammen. Materialevalget
skal udføres, så det medfører mindst muligt vedligehold.
Skolen ønsker, at bygningens facade skal invitere til motion og
bevægelse. Det kunne eksempelvis være i forhold til at skate.
Elevrådet på Rantzausminde Skole udtrykker et stort ønske om, at der
etableres ramper og lignende på skolens område, således at den
stigende interesse for netop at skate kan imødekommes.
Aktivitets- og depotrum, areal 2.065 m2.
· Halgulv 20x40 = 800m2 + 150 m2 omkring banen.
· Indgang/gangareal omkring aktivitetsgulvet 550m2
· Multilokale 400m2
· Depot/teknikrum 90 m2.
· Køkken og toilet 75 m2.
Vådrum, areal 85 m2
· 85m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 2 ordinære
omklædningsrum a ca. 42 m2.
Samlet bygningsmasse 2.150 m2

Økonomi

Rantzausminde Skole har opstillet budget for projektet.
Idrætshal
Halgulv 800 m2: 950 m2 X 8.000 kr.‐ = 7.600.000 kr.
Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet 550m2:
550 m2 X 8.400 kr.‐ =4.620.000 kr.
Depot 90m2: 90 m2 x 7.500 kr.‐ = 675.000 kr.
Multilokale 400 m2 inklusiv akustikløsning:
400 m2 x 15.000 kr. = 6.000.000 kr.‐
Køkken og toiletter:
75 m2 x 12.000 kr. = 900.000 kr.
Vådrum:
Omklædning 85 m2
85 m2 x 13.000 kr. = 1.105.000 kr.
Jordforberedende arbejde for sokkelgrunden:
Anslået udgift: 200.000 kr. (Beløbet er forbundet med stor usikkerhed)
Udearealer:
750 m2 belægning SF‐ sten med underlag: 750 m2 X 400 kr. = 300.000 kr.
Samlet anlægsudgift: 21.400.000 kr.
Rådgivning m.v.: 3.500.000 kr.
Inventar:
Vurderes til en sum af 400.000 kr.
Forventet anlægssum i alt: 25.300.000 kr.
Kvadratmeterpris på ca. 11.500 kr.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

25.300.000 kr.
Finansiering – der undersøges forskellige mulighed for medfinansiering
bl.a. i form af fondsmidler.
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Driftsmidler
Anslåede årlige driftsudgifter (erfaringstal fra øvrige haller) udgør
432.500 kr. årligt. Driften søges dækket dels ved kommunale tilskud,
foreningsbetaling samt indtægter ved udlejning.
Det er skolens umiddelbare vurdering, at der skal søges en dispensation
fra lokalplanen til halbyggeriet med hensyn til placering inden for
lokalplanens byggefelter.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

25,3 mio. kr.

2022-2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

25.300

25.300

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

25.300

0

0

0

25.300

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

A fledt drift – afdrag

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

25.300

342

342

342

1.025

342

342

342

26.325
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Øhavets Bevægelsescenter Svendborg, Østre Bydel, Thurø

Bilag 31

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Området i og omkring den nuværende Thurøhal og Thurø Boldklub, samt
de grønne arealer, der befinder sig indenfor/imellem vejene
Bergmannsvej, Egeløkken, Eriksholmsvej, Rønnebærvænget og Rolf
Krakes Vej.
Det primære formål med etablering af Øhavets Bevægelsescenter er at
styrke fællesskabet omkring fysisk aktivitet og bevægelse på tværs af
Østre Bydel.
Byggegruppen består af lokale borgere, frivillige foreningsfolk og
ildsjæle, der alle brænder for nærmiljøet og udvikling af området.
Ønsket om etablering af Øhavets Bevægelsescenter kommer fra
foreninger i området, daginstitutioner og skoler i bydelen, haludvalget,
lokalmiljø og erhvervsdrivende. Interessen for nye faciliteter er blevet
understreget ved et borgermøde med stor lokal tilslutning og med dialog
om, hvilke faciliteter der skal prioriteres. Der er desuden dialog med
initiativgruppen bag lokalrådet på Thurø.
Byggegruppen anfører, at den store interesse underbygger det tydelige
behov for nye, tidssvarende aktivitets- og idrætsfaciliteter, der kan
rumme og facilitere andre typer af aktiviteter samt understøtte
muligheden for idræt, bevægelse og sund livsstil. Etablering af faciliteter
vil desuden give foreningerne bedre forudsætninger for fastholdelse af
eksisterende medlemmer samt rekruttering af nye og indbyde til
sammenhold og fællesskab.
Ifølge gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter skal der som det
allerførste udarbejdes en masterplan for hele området. I planen indgår 4
delprojekter. Masterplanen vil muligvis justere delprojekternes elementer
og rækkefølge, idet de økonomiske og logistiske muligheder definerer
rammerne for og overgangene mellem delprojekterne.
1. delprojekt (ansøgningens bilag 1)
Masterplan udarbejdes for det samlede projekt med henblik på at sikre
synergi og sammenhæng.
Oversigtskort med placering af elementer på arealet udfærdiges,
herunder andre illustrationer.
Fundraising iværksættes. Dialog med Svendborg Kommune. Organisering
af foreninger iværksættes. Visuel identitet skabes.
2 Padelbaner forbundet af et fællestorv mellem dem og den eksisterende
Thurøhal.
2. delprojekt (ansøgningens bilag 2)
Hal B samt “lobby” med cafeteria, opholdsfaciliteter og fælles
omklædningsfaciliteter for alle foreninger.
3. delprojekt (ansøgningens bilag 3)
Kunstgræsbane med flere funktioner, herunder atletikfaciliteter.
Udendørs aktivitetsområde, med alsidige aktivitets- og legeområder
integreret med skoven. Sammenkædning af området med stier og
uderum.
4. delprojekt (ansøgningens bilag 4)
Beachvolley, Pump track og parkeringspladser.
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Gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter har for hvert enkelt delprojekt
redegjort deltaljeret i ansøgningen for baggrund, målgruppe og
organisering.
Gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter fremhæver, at befolkningstallet
i Østre Bydel og Thurø er vokset, og det forventes at stige de kommende
år.
Udbuddet af aktivitets- og idrætsfaciliteter, der imødekommer den øgede
befolkning og dermed det stigende potentiale for bevægeglæde og socialt
samvær via idræt, leg og fællesskab, er desværre mangelfuldt i bydelen.
For at sikre, at der pågår en jævn udvikling af idrætsfaciliteter i hele
Svendborg, er det relevant, at der etableres nye og tidssvarende
aktivitets- og idrætsfaciliteter i Østre Bydel, Thurø. Faciliteterne skal
være tilgængelige for alle lokale beboere i Østre Bydel samt alle andre i
Svendborg, der ser muligheder i at benytte de nye faciliteter - med alle
menes børn, unge, voksne og seniorer.
Målet for Øhavets Bevægelsescenter er, at der i etaper frem mod år
2025 etableres to padelbaner, en tennisbane, en ny hal B med faciliteter
til springgymnastik og badmintonbaner, samt kunstgræsbane,
beachvolley og en pump track bane samt et område med legeplads og
udearealer, der appellerer til fysisk aktivitet og bevægelse for folk i alle
aldre. Desuden etableres et centralt opholdsområde med cafeteria,
mødelokaler og moderne omklædning.

Behov/ønsker

Øhavets Bevægelsescenter ønsker i årene 2021-2025 at gennemføre et
anlægsprojekt, der samlet set koster 29,28 mio. kr. Egenfinansiering
forventes at udgøre 6,25 mio. kr.
Finansieringsbehov hos Svendborg Kommune (anlæg): 23,03 mio. kr.
Projektet er tænkt opdelt i 4 delprojekter således:
Delprojekt 1:

Masterplan m.m. – 150.000 kr.

Projektledelse, rådg – 250.000 kr.

Markedsføring, kommunikation mm – 30.000 kr.

2 padelbaner – 850.000 kr.

Fælles torv – 1.200.000 kr.

Siddefaciliteter, belysning m.m. – 1.500.000 kr.
I alt: 3.980.000 kr.
Delprojekt 2:

Hal B – 9.200.000 kr.

Bygning med lobby, cafeteria og omklædning – 4.500.000 kr.
I alt: 13.700.000 kr.
Delprojekt 3:

Kunstgræsbane med atletikfaciliteter – 4.800.000 kr.

Udendørs aktivitetsområder – 2.000.000 kr.

Legeplads – 700.000 kr.
I alt: 7.500.000 kr.
Delprojekt 4:

Beachvolley – 600.000 kr.

Pumptrack – 1.700.000 kr.

P-faciliteter og anden infrastruktur – 1.000.000 kr.
I alt: 4.100.000 kr.
Drift:
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Dertil kommer, at Øhavets Bevægelsescenter budgetterer med et årligt
netto driftsbehov på 516.740 kr., når hele projektet er gennemført.
Vedrørende Delprojekt 1 budgetteres der med en netto-driftsindtægt på
grund af forventede indtægter ved brug af padelbanerne.

Økonomi

Øhavets Bevægelsescenter søger om i alt 23,03 mio.kr. hos Svendborg
Kommune til gennemførelse af alle 4 delprojekter i årene 2021‐2025.
Der budgetteres desuden med et finaniseringsbehov til drift på i alt
516.740 kr. pr. år.
Gennemføres Delprojekt 1 vil finansieringsbehovet være 3,98 mio. kr. til
anlæg. Der budgetteres her med en årlig nettoindtægt ved
medlemsskaber til padel.
Delprojekt 1: Masterplan, projektledelse mm, 2 padelbaner, fælles torv
Anlægsbudget: 3,98 mio. kr.
Årlig drift: Udg.: 11.000 kr. – Indt.: 40.000 kr. = Nettoindt: ‐29.000 kr.
Delprojekt 2: Hal B samt bygning med lobby, cafeteria og omklædning
Anlægsbudget: 13,7 mio. kr.
Årlig drift: Udg. : 594.740 kr. – Indt.: 120.000 kr. = Nettoudg: 474.740 kr.
Delprojekt 3: Kunstgræsbane, udendørs aktivitetsområder, legeplads mm
Anlægsbudget: 7,5 mio. kr.
Årlig drift: Udg.: 84.000 kr. – Indt.: 15.000 kr. = Nettoudg.: 69.000 kr.
Delprojekt 4: Beachvolley, Pumptrack, P‐faciliteter o.a. infrastruktur
Anlægsbudget: 4,1 mio. kr.
Årlig drift: Udg.: 32.000 kr. – Indt.: 30.000 kr. – Nettoudg.: 2.000 kr.
Samlet projekt:
Anlægsbudget: 29,28 mio. kr.
Egenfinansiering. 6,25 mio. kr.
Samlet finansieringsbehov fra Svendborg Km: 23,03 mio. kr.
Årlig drift – totalt for alle 4 delprojekter:
Samlede driftsudg.: 721.740 kr. – Samlede driftsindt. : 205.000 kr.
Samlede nettodriftsudgifter: 516.740 kr.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

29.280.000 kr.
Finansiering

23.030.000 kr. – finansieringsbehov hos Svendborg Kommune
Egenfinansiering

6.250.000 kr. som forventes at fremkomme ved opsparing,
fonde, puljer, sponsorater og andet fx indsamlinger, donationer
og folkeaktier
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En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

29,28 mio. kr.

2021-2025

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

29.280

29.280

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

29.280

0

0

0

Lånefinansiering

29.280
0

Øvrig finansiering

‐6.250

‐6.250

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

23.030

517

517

517

1.550

517

517

517

24.580
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Kunstgræsbane til idræt og bevægelse i Stenstrup Idrætsforening

Bilag 32

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Stenstrup Idrætsforening, Skolevej 3, 5771 Stenstrup

Overordnet
beskrivelse

Stenstrup Idrætsforening søger om økonomisk støtte til etablering af en
miljørigtig kunstgræsbane til idræt og bevægelse.
Foreningen fortæller, at de i de seneste år har startet holdsamarbejde op
med andre klubber, først og fremmest Kirkeby IF. Holdsamarbejdet har
styrket holdenes præstationer, således at de nu spiller i højere ligaer end
tidligere. Dette har igen medført større ambitioner og derved mere
træning – herunder træning i yder-sæsoner. Klubben drømmer om at
kunne spille og træne udendørs hele året.
Foreningen nævner desuden, at det også handler om at have lige vilkår
med dem, de spiller kampe mod. Foreningen har p.t. et pige/kvindehold,
der spiller i Liga 1, Danmark Øst, hvor modstanderne er større klubber,
der har faciliteter, som gør det muligt at træne udendørs hele året.
Der er flere andre brugere som har et ønske om at træne udendørs på
fodboldbanerne. Blandt andet et 3. divisions håndboldhold, foreningens
såkaldte ”Lykkeliga-hold”, som er handicappede unge spillere fra hele
Fyn. Også den lokale afdeling af Issø-skolen bruger banerne i skoletiden
og er således også interesseret og allerede involveret i planer og ønsker
til en kunstgræsbane.
Skolen har tilkendegivet at ville deltage i vedligehold af banen.
Da en af foreningens nuværende 3 fodboldbaner ikke har officielle mål,
ønskes denne bane erstattet med en kunstgræsbane. Dette vil
muliggøre, at der kan afholdes stævner med 3 kampe i gang på samme
tid.
Da der tilsvarende er pres på andre klubbers kunstgræsbaner, vil det
være uholdbart at leje spilletid på kunstbaner andre steder på Fyn.
”Det er heller ikke befordrende for vores ambition om at have flere
medlemmer – flere der dyrker idræt i Stenstrup” – bemærker
foreningen.

Behov/ønsker

Etablering af kunstgræsbane til erstatning for nuværende boldbane, der
ikke har officielle mål.
Projektet omfatter følgende:

Drænet kunstgræsbane med ”bander” med officielle mål +
arealer til ekstra mål på langsider, så disse ikke skal flyttes ved
kampe

Belysning der opfylder DBU´s krav til effekt/lumen

Opstregning til 4 løbebaner m.m.

Plads til andre aktiviteter end fodbold (længde-/højdespring
og/eller faciliteter til handicap-idræt som Lykkeliga-holdet, der
har spillere fra hele Fyn)

Maskiner og redskaber til vedligeholdelse

Evt. efterfyldningsmaterialer til 2 år
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Økonomi

Stenstrup Idrætsforening søger Svendborg Kommune om 2 mio. kr. i
økonomisk støtte til projektet, som ifølge overslag forventes at blive 5
mio. kr. for det samlede projekt.
Der foreligger prisoverslag på anlægsarbejdet til kr. 4.954.800 kr. inklusiv
moms fra firmaet Unisport Scandinavia.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

5.000.000 kr.
Finansiering

2.000.000 kr. – fondsmidler (ingen tilsagn p.t.)
Egenfinansiering

1.000.000 kr. – Stenstrup IF
Driftsmidler
Anslåes at være ca. 15.000 kr. årligt. Udgifterne afholdes af klubben selv
i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der vil evt. også være
indtægter ved udlejning af banen, der kan dække vedligehold.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

5,0 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

5.000

5.000

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

5.000

0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

5.000

‐3.000

0

2.000

‐3.000

0

0

0

2.000
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Klubhus og ridebane for islandske heste

Bilag 33

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Saga Svendborg, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Saga Svendborg ønsker hermed at ansøge om støtte til etablering af
klubhus og ridebane i tilknytning til klubbens eksisterende baneanlæg for
islandske heste.
Klubben begrunder ansøgningen således:
På baneanlægget fra 2012 afholdes der hvert år en række stævner.
Konkurrencerne afvikles på ovalbane og passpor, og her får faciliteterne
topkarakter af deltagerne – også af eliterytterne. Derimod får
opvarmningsfaciliteterne bundkarakter, da der kun kan varmes op ved at
ride i rabatten og på asfalten på Tipsvænget, på vejene i Cottaslow og
nødtørftigt på skolens lille, bløde ridebane (ved siden af passporet).
Inden udbygningen af Tankefuldområdet, kunne der varmes op i området
over mod Johannes Jørgensens Vej.
Derfor ønsker Saga Svendborg nu at etablere en ridebane som
opvarmningsbane og træningsbane på græsarealet ved siden af det
nuværende baneanlæg.
Da Sydfyns ErhvervsForskole (FGU) flytter, ser Saga Svendborg desuden
mulighed for at etablere et klubhus med toiletter, brus og køkken i
barakken mod vest. Klubben søger om støtte til tilslutning af vand,
spildevand og el og tilbyder samtidig at istandsætte og ombygge hele
bygningen for egne midler og midler fra anden eksterne finansiering.
Formålet med etablering af klubhus i barakken er,
at have adgang til toiletter til alle klubbens aktiviteter.
at kunne afholde kurser, ridelejre, foredrag, klubaftener mm på vores
baneanlæg, så foreningen har et reelt hjemsted (med toiletter og
køkken).
at kunne afvikle stævner, hvor vi hver gang ved, at vi har køkken og
toiletter – og vi med disse rammer kan give deltagere og tilskuere en
rigtig god oplevelse, så de kommer igen.
Saga Svendborg har 220 medlemmer. Medlemstallet er det seneste år
steget med 33% på trods af et begrænset antal aktiviteter med coronarestriktioner, oplyser klubben. Ridning er en kvindesport og 84% af
klubbens medlemmer er da også piger og kvinder. Aldersspredningen er
stor, idet der er medlemmer, der deltager i vores stævner og ture i
alderen 8-82 år.
Klubben skønner, at der i et normalt år hidtil har været ca. 300
forskellige deltagere til klubbens stævner plus tilskuere og yderligere 70100 forskellige deltagere til kurser og foredrag, som hidtil har været
begrænset i antal og afholdt andre steder. Med en ny ridebane som
opvarmningsbane, forventer klubben at kunne tiltrække langt flere
eliterytter og dermed mange flere tilskuere. Med klubhuset kan der
afholdes foredrag og kurser, der også vil trække deltagere fra
storhesteverdenen. Med nye faciliteter vil antal unikke brugere vil stige
med min. 50%, vurderer klubben.
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Behov/ønsker

Etablering af ridebane 30 x 58 m foran klubhus – alternativt 40 x 80 m
ridebane, hvis der ikke gives tilladelse til placering af banen foran
barakken på den sydlige side af Tipsvænget, og banen i stedet flyttes til
den anden side af Tipsvænget.
Istandsættelse af barakken, som p.t. er et uopvarmet værksted uden
vand eller kloakering, til et klubhus, hvilket omfatter følgende arbejder:

‐ Isætte nye vinduespartier og døre
- Installere varmepumpe og radiatorer
- Etablere nye gulve med isolering
- Etablere fire toiletter og et bruserum
- Etablere et opholdsrum med køkken plads til forskellige bord- og
stoleopstillinger
- Etablere depot og teknikrum samt garderobe
- Male bygningen udvendig og indvendig
Saga Svendborg har søgt en råderetsaftale hos Svendborg Kommune og
er i dialog med kommunens arealplanlægningsgruppe om at samle
arealer og bygninger.

Økonomi

Saga Svendborg søger Svendborg Kommune om tilskud til ridebane
30 x 58 m bane sydlig side Tipsvænget – 148.800 kr. (inklusiv moms)
alternativt
40 x 80 m bane på den anden side Tipsvænget – 285.000 kr. (inklusiv
moms)
samt
Tilskud til tilslutning af vand, spildevand og el samt 50% af varmepumpe –
206.750 kr. inklusiv moms.
I alt: 355.550 kr. (alternativ løsning: 491.750 kr.)
Det samlede projekt er budgetteret til 799.050 kr. inklusiv moms.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

799.050 kr.
Finansiering

243.500 kr. – fondsmidler, sponsorer m.v. (ingen tilsagn p.t.)
Egenfinansiering

200.000 kr. – Saga Svendborg
Driftsmidler
Afholdes af klubben selv
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

0,799 mio. kr.

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

799

799

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

799

0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

799

‐443

0

356

‐443

0

0

0

356
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Kunstgræsanlæg ved Svendborg Idrætscenter
og renovering af Høje Bøge Stadion.

Bilag 34

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg samt
Høje Bøge Stadion, Skovvej 18, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Svendborg forenede Boldklubber (SfB) og Fortuna Svendborg søger
Svendborg Kommune om økonomisk støtte til kunstgræsanlæg ved
Svendborg Idrætscenter og renovering af Høje Bøge Stadion.
På foreningsfronten har SfB siden 2018 deltaget i et stærkt nyt
strategisk samarbejde med SG og Svendborg Idrætscenter (SIC), hvor
”vi flytter sammen og integrerer” og vil skabe Danmarks bedste unge
miljø for de 15- 25 årige konkretiseret gennem Synergien R70 og
Ungeaftalen med Svendborg Kommune omkring foreningsudvikling og
forpligtende fællesskaber samt en fælles Masterplan for hele Svendborg
Idrætscenter.
I den sammenhæng bliver SfB´s klubhusfunktion integreret med
Svendborg Idrætscenter og SfB flytter i sommeren 2021 ind til
Svendborg Idrætscenter på området ved børnefodbolden på bane 6. Den
gamle stenmelsbane og flere græsbaner overgår således til nye aktive
fælles formål, mens der skal skabes nye og tidssvarende baner andet
sted inden for masterplanen, SfB har udarbejdet.
Der søges om økonomisk støtte til ”Skridt 2” i SIC masterplan:
SfB udeareal med kunstgræsanlæg, flytning og renovering af kunstgræs,
multibaner og legeområder samt opstart af ”grøn omstilling”, Høje Bøge
Stadion renoveres til atletik og fodbold.
Nedenfor ses detaljeret redegørelse for projekterne:
2.1 Flytning af Multibane og legeområde til børne- og ungdomsfodbold området
syd for idrætscenteret, således at de er synlige fra Synergien og er tilgængelig for
leg, bold og bevægelse. Multibanen etableres med lys svarende til minibanen,
mens Legeområdet integreres i området og belægningen ved Synergien og SfB
Klubhuset, til glæde for hele idrætscenteret. /6/
2.2 Etablering af samlet kunstgræsanlæg umiddelbart vest for Idrætscenteret
med direkte adgang fra klubhuset. Kunstgræsanlægget skal rumme et integreret
område til såvel specialtræning, talent-, elite- og klubtræning samt kamp – både
8x8 og 11x11 kampe for både forening og talenthold. Således bliver anlægget
både tilgængelig for børn, unge og voksne samt forening og elite. Eksisterende lys
og hegn renoveres/udbygges i nødvendigt omfang. Gamle bander og fundamenter
mv. og udstyr fjernes fra området, så hele området er frit og til rådighed for
entreprenøren og dermed mere tilgængelig for en mere rationel udførelse uden
forhindringer. Således kan hele området også hæves med
kunstgræsbelægningens tykkelse og dermed undgås en betydelig bortkørsel af
overskudsjord. Anlægget tænkes etableret med miljøvenlig ”state of the art”
kunstgræs og faciliteter til miljøsikring af anlæg og materialer, forruden
inddragelse af FN’s verdensmål for bæredygtighed. /7/
2.3 Renovering af gl. kunstgræsbane gennemføres parallelt med kunstgræs
anlægget, således at entreprenørens ressourcer udnyttes optimalt. Bortskaffelse
af den eksisterende kunstgræsbane og de indeholdte kunstmaterialer har særlig
fokus, således at miljøet ikke belastes under arbejdet. Derfor planlægges en
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særlig procedure for opdeling, oprulning og indsamling af alle materialer i et
lukket
system, således at alle kunst materialer indsamles og ikke forurenes med jord og
andet affald - og kan genbruges til nye produkter. Proceduren skal samtidig sikre,
at der ikke køres på de eksisterende underlag og drænsystemer således at disse
kan renoveres i nødvendigt omfang – herunder dræn og brønde samt sætninger i
bærelaget. Herved undgås udskiftning og bortskaffelse af ødelagt bærelag
ogdrænsystem. Eksisterende lys og hegn bibeholdes, renoveres og genanvendes.
Udskiftningsbokse og videotårn samt tilskuere standpladser søges integreret i
banen. Ligeledes skal der etableres adgang til maskin- og materialeplads for
optimal drift og vedligehold af banen – herunder opbevaring af fyld materialer.
Anlægget tænkes etableres med miljøvenlig ”state of the art” kunstgræs og
faciliteter til miljøsikring af anlæg og materialer forruden inddragelse af FN’s
verdensmål for bæredygtighed. /5/ ”Kunst”.
2.4 Renovering af Høje Bøge Stadion gennemføres for at opnå en opvisningsbane
med de rette dimensioner for afvikling af divisionskampe. Dette kræver at
atletikløbebanen ændres/flyttes i nødvendigt omfang svarende til ca. 800m2,
således at der kan etableres et nyt normmæssigt græsareal på 72x111m med en
fodboldbane på 68x105m. Renoveringen af græsbanen omfatter udvidelse af
græsbane med ca. 600m2 samt nyt græsareal med bundopbygning, afvanding,
vækstlag og topdressing. Renovering af atletikbane omfatter optagning og
bortskaffelse af atletikbane, gravearbejder og nyt bærelag til atletik, udlægning af
ny atletik belægning på langsider og kurver inkl. rengøring, fugning, ny
topbelægning/coating og streger samt certifikat måleblad. /8/

SfB råder i dag over en kunstgræsbane men som følge af den positive
udvikling, kan denne ikke længere dække behovet for klubbens samlede
aktiviteter i vinterhalvåret, begrunder klubben ansøgningen.
Med et nyt kunstgræsanlæg på Tipsvænget vil klubben ikke kun kunne
fortsætte sportslige udvikling, men samtidigt skabe rammer for nye flere
og nye fodboldaktiviteter, som der i dag ikke er plads til, tiltrække nye
målgrupper og styrke fastholdelse af særligt 15-25-årige, samt sikre
tilstrækkelige og attraktive faciliteter for den kommende medlemsvækst
fra både kommende borgere i Tankefuld, som følge af et åbent, stærkt
og inspirerende talentudviklingsmiljø.
SfB har i dag 600 medlemmer. Dertil skal lægges Fortunas i alt 115
medlemmer.
SfB lægger vægt på, at med projektet vil alle klubbens medlemmer i
vinterhalvåret opleve en markant bedre kvalitet. I dag er der flere gange
om ugen, op til 4 hold på kunstgræsbanen samtidigt i vinterhalvåret. Det
betyder i praksis at træning alt for ofte alene kommer til at handle om at
gennemføre og afvikle aktiviteter, fremfor at skabe en læringsintenderet
undervisning. Med den øget kunstgræskapacitet vil alle hold, på alle
niveauer kunne opnå en træning, der kan tage afsæt i fodboldkampens
virkelige forhold. Således træning og læring bliver overførbart til spillets
færdige form.

Behov/ønsker

Realisering af ”Skridt 2” i Svendborg Idrætscenters Masterplan 2021/23
– omfatter SfB udeareal med kunstgræsanlæg, flytning og renovering af
kunstgræs, multibaner og legeområder samt opstart af ”grøn omstilling”,
Høje Bøge Stadion renoveres til atletik og fodbold.

Økonomi

SfB og Fortuna Svendborg søger om økonomisk støtte til realisering af
disse projekter:
Kunstgræsanlæg – 10 mio. kr.
Flytning og renovering af eks. Multibane og Legeområde – 0,5 mio. kr.
Renovering Høje Bøge Stadion (fodbold og atletik) – 2,1 mio. kr.
Samlet budget: 12,6 mio. kr.
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Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

12.600.000 kr.
Finansiering

1.000.000 kr. – fondsmidler, sponsorer (der foreligger ikke
tilsagn)
Egenfinansiering

1.000.000 kr. – SfB (bl.a. forventet indtjening ifm afvikling af
L2022)
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

12,6 mio. kr.

2021-2023

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

12.600

12.600

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

12.600

0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

12.600

‐2.000

0

10.600

‐2.000

0

0

0

10.600
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Thurøspejderne - Opførelse af ny hytte og skur
samt etablering af toilet og køkken

Bilag 35

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Thurøspejderne, Grastenvej 231D, Thurø, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Spejdergruppen Thurøspejderne søger om støtte til at opføre en ny hytte
(klubhus) og skur til erstatning for nuværende, som er fra før 1960. Den
nuværende hytte vurderes dels sundhedsmæssigt uegnet til aktiviteter
for børn, unge og voksne, dels klar til nedrivning.
Den nye hytte og skur opføres på bestående sokler. Dertil kommer
tilbygning på 5,5 m2 til toilet og køkken. Samlet areal for hytte inklusive
tilbygning: 51 m2 og skur på 9,2 m2.
Spejdergruppen fik i 2020 tilsagn om tilskud til nyt tag på nuværende
hytte fra Svendborg Kommunes pulje til renovering af foreningsejede
klubhuse.
Spejdergruppens rådgivere kunne imidlertid ikke anbefale alene at skifte
taget, da hyttens generelle tilstand er meget ringe. Man anbefalede
derfor en omfattende renovering eller udskiftning.
For at kunne modstå fremtidige forhold vil det også være nødvendigt at
hæve fundamentet.
Ud fra alle ovennævnte parametre – og en del andre - opstod behovet og
idé om, at udskifte den nuværende hytte med en ny.
Derfor har ledere, forældre og unge spejdere over en længere periode
gennemført en proces med alt fra idéudvikling til helt konkrete ønsker til
ny hytte med de nye aktiviteter, det kan give mulighed for.
Undervejs i processen er spejderne blevet overbevist om, at alle
involverede hos Thurøspejderne ser en stor fordel og gevinst i projektet.
Spejderne oplyser, at Thurøspejderne er eneste spejdergruppe på Thurø
med daglig/ugentlig aktivitet, idet øvrige spejderhytter på Thurø benyttes
til udlejning og centerlejre, og de er dermed de eneste på øen, som er et
vigtigt alternativ til andre fritidsfaciliteter på øen. Gruppen har i
øjeblikket venteliste for optagelse af spejdere i alderen 6 – 9 år.
Thurøspejdernes medlemmer er primært børn og unge, bosat på Thurø.
Spejdergruppen fortæller endvidere, at de er en velfungerende
spejdergruppe med omkring 50 børn, unge og frivillige ledere, som
dyrker spejderarbejdet året rundt, og oftest udendørs. Derfor er hytten
beskeden, men benyttes i de nødvendige perioder, hvor spejderne
grundet vejret har godt af en pause indendørs, eller hvor undervisningen
og aktiviteten fordrer indendørs forhold.
Thurøspejderne nævner også, at en ny hytte vil være til gavn for mange
interessenter i området blandt andet andre spejdergrupper i
ferieperioder, lokale skoler og børnehaver, beboerforening med mange
flere.
Spejderne fortæller om den nuværende hytte, at der er indtrængen af
fugt, samt begyndende råd på synlige ender af spær og udvendige
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skader på tag. Det generelle indeklima i hytten bærer i høj grad præg af
fugtigt miljø, bl.a. grundet utætheder overalt samt høj grundvandsstand.
Frygt for decideret vandskade ved voldsomt vejrlig - og deraf følgeskader
på og i hytten.
Den manglende varmekilde, til at holde konstant minimumstemperatur,
er også medvirkende til det dårlige indeklima og materialernes forfald.
Der er ikke støbte gulve, hvilket fører til fugtindtrængen nedenfra ved
trægulve og underminering af flisebelægning i skur og indgangsparti.
Endvidere medfører det konstant besøg af mus, rotter og andet utøj.
I skuret ved hytten kan det eneste toilet på området ofte ikke benyttes
grundet høj grundvandsstand. Om vinteren er det helt lukket grundet
risiko for frostskader.
Toiletrummet er så koldt og utidssvarende, at børn i dag ikke ønsker at
benytte det.
Der har aldrig haft varmt vand hverken i hytten eller på toilettet, hvilket
især har været en udfordring af hygiejniske årsager.
Grunden, hvorpå hytten er beliggende, ejes af Naturstyrelsen og
spejdergruppen lejer arealet af ejer. Hytten og tilhørende værkstedsrum
med toilet ejes af Thurøspejderne, som desuden står for al
vedligeholdelse af bygningerne. Hytten udlejes ikke.

Behov/ønsker

Der ønskes opført en ny hytte på bestående sokler på i alt 51,0 m2
inklusive tilbygning på 5,5 m2 (til toilet/køkken).
Nuværende skur på 9,2 m2 erstattes også med nybyggeri på bestående
sokkel.

Økonomi

Thurøspejderne søger Svendborg Kommune om op til 1.405.513 kr. til ny
spejderhytte inklusiv toilet og køkken samt skur på bestående sokler.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

1.433.312 kr.
Finansiering

17.800 kr. - tilskud fra Svendborg Kommune til kloak

10.000 kr. – yderligere fondsmidler, sponsorer m.v.
Driftsmidler
Afholdes af klubben selv
Der foreligger tilsagn fra Svendborg Kommune om et tilskud til
udskiftning af tag på 138.022 kr. fra renoveringspuljen til foreningsejede
klubhuse. Dette beløb vil ”gå tilbage” til puljen.
Spejdergruppen vil desuden søge fondsmidler til projektet.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

1,433 mio. kr.

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

1.433
0

1.433

1.433
0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

1.433

‐28

0

1.405

‐28

0

0

0

1.405
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Svendborg Golf Klub - Sikkerhedsomlægning og
optimering af træningsområde

Bilag 36

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Golf Klub, Tordengårdevej 5, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Golf Klub søger om økonomisk støtte til ændring af
slagretning m.m. på et træningsområde ”Driving Range”, idet en nabo til
golfklubben har været voldsomt generet af golfbolde bl.a. i haven og på
taget med ødelæggelser til følge.
Klubben har foretaget forskellige tiltag for at minimere generne – opsat
stort beskyttelsesnet ved nordsiden af naboens hus, nedlagt to golfhuller
samt plantet 30 træer i rækker for at imødegå gener hos naboen.
Klubben har et konstruktivt samarbejde med naboen.
Ved at ændre slagretning fra nord mod syd til mod syd/øst vil
muligheden for gener minimeres.
Dette betyder dog, at der skal foretages en udjævning af
træningsområdet, således at spillerne vil få mulighed for at se boldens
landingsområde, hvilket er en uundværlig del af træningen, pointerer
ansøger.
Det vil desuden være nødvendigt at opstille et sikkerhedshegn på ca.
200 m, da spillere ellers efter omlægningen kan være udsat for at blive
ramt af bolde fra træningsbanen.
Klubben anfører, at efter gennemførelsen af projektet vil alle brugere
føle en væsentlig øget kvalitet i form af en udpræget større
tryghedsfornemmelse ved færdsel på golfanlægget og samtidig opleves
en synlig indsats over for færdsel samt naboer.
Klubben har lidt over 900 medlemmer i alle aldre. Halvdelen af
medlemmerne er 50+, og i de sidste sæsoner er der etableret en
ungdomsafdeling med ca. 70 unge.
Senioridræt, engagement med byens skoler, sommerkurser med
højskoleophold, projekt Golf og Parkinson og de mange greenfeegæster,
hvoraf mange tillige har ophold i Svendborg som turister udgør en
markant del af golfanlæggets brugere, oplyser klubben.

Behov/ønsker

Sikkerhedsomlægning og optimering af træningsområde omfatter:
-

Udjævning af dele af træningsareal – 30.000 kr.
Sikkerhedshegn – 210.000 kr.
Retablering, græsfrø, såning, afstandsmarkering mm - 50.000
kr.
I alt: 290.000 kr.

Økonomi

Svendborg Golf Klub søger om økonomisk støtte til projektet på 240.000
kr., idet klubbens egenfinansiering udgør 50.000 kr.

Specifikke
kvalitetskrav
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Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

290.000 kr.
Egen finansiering

50.000 kr.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

0,29 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

290
0

290

290
0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

290

‐50

0

240

‐50

0

0

0

240
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Anlægning af ekstra bane ved Egebjerg Fodbolds faciliteter

Bilag 37

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Egebjerg Fodbolds faciliteter i Vester Skerninge
Rødkildevej 1, 5762 Vester Skerninge

Overordnet
beskrivelse

Egebjerg Fodbold søger yderligere tilskud med henblik på realisering af
projektet med anlægning af ny bane(r) ved Egebjerg Fodbolds faciliteter
i Vester Skerninge.
Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med
egne vedtægter og økonomi, og har 255 aktive medlemmer, heraf ca.
200 børn og unge. Egebjerg Fodbold er den største aktør i foreningen.
Foreningen vurderer, at anlægget af ny bane vil øge tilslutningen af
medlemmer i aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet placering ved
Vestermarkskolen og Vester Skerninge hallen.
Formålet med udvidelsen er, at få trænings- og kampfaciliteter nok til at
kunne tilbyde tilfredsstillende faciliteter til klubbens medlemmer, så disse
kan fastholdes i en sund hverdag med motion og sociale relationer.
Desuden at få samlet klubben på én adresse, hvor det sociale og
sportslige bånd imellem klubbens ungdoms- og seniorafdelinger kan
udbygges, og hvor det derfor vil være mere naturligt at fortsætte op
igennem rækkerne end det er i dag, hvor alle klubbens seniorhold er
afskåret fra
ungdomsafdelingerne, ved at de træner og spiller kamp i Ulbølle, hvor
faciliteterne er nedslidte.
Egebjerg Fodbold begrunder desuden behovet for banekapacitet med, at
Vestermarkskolen er ved at udvide, og i den forbindelse har inddraget et
græsareal til skolebrug. Dette har betydet, at Egebjerg Fodbold mister
træningsfaciliteter til de mindste spillere.
Det er tanken at samle alle aktiviteter i Vester Skerninge. Der mangler
dog banekapacitet, for at alle hold kan få træningstider og få afviklet
kampe. Der mangler således en 11 mandsbane til træning samt et
mindre areal som en 7 mandsbane til træning og kampe for klubbens
mindste.
Den tænkte placering af nyt baneareal kræver, at der skal erhverves et
areal til formålet. Ejeren af jorden er ifølge Egebjerg Fodbold positiv over
for ideen.

Behov/ønsker

Egebjerg Fodbold ønsker at etablere en 11 mandsbane samt en 7
mandsbane i tilknytning til eksisterende baner i Vester Skerninge.

Økonomi

Egebjerg Fodbold ansøger Svendborg Kommune om økonomisk støtte på
600.000 kr. til projektet.
Egebjerg Fodbold fik i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 tilsagn
fra Svendborg Kommune om 1 mio. kr. i støtte til projektet. Det har dog
ikke været muligt at skaffe den fornødne finansiering til projektet.

Specifikke
kvalitetskrav
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Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

1.700.000 kr.
Finansiering

1.050.000 kr. - tilsagn om bevilgede tilskud
Egenfinansiering

50.000 kr. – Egebjerg Fodbold
Driftsmidler
Boldbanen bliver kommunal og dermed vedligeholdt af Svendborg
Kommune i lighed med øvrige kommunale anlæg.
Klubben forventer, at der vil kunne spares på drift, da faciliteterne i
Ulbølle kan nedlægges, og at det alt andet lige vil være mere rentabelt
at samle aktiviteterne ét sted.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

1,7 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

1.700
0

1.700

1.700
0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

1.700

‐1.100

0

600

‐1.100

0

0

0

600
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Svendborg Sunds Sejlklub - Optimering af faciliteter
på Strandgården i Rantzausminde

Bilag 38

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Strandgården,
Svendborg Sunds Sejlklub
Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg
Svendborg Sunds Sejlklub fik sidste år i forbindelse med vedtagelsen af
Budget 2021 en kommunal bevilling på 1 mio. kr.
Klubben søgte desuden om en kommunal lånegaranti, hvilket ikke blev
bevilget.
Svendborg Sunds Sejlklub gentager derfor i hovedtræk deres ansøgning
fra sidste år for så vidt angår ansøgning om lånegaranti til renovering af
ejendommen.
Klubben pointerer, at det er af meget stor betydning for sejlklubbens
egenfinansiering, at der gives en kommunal lånegaranti. Det vil give et
større beløb til ombygningen, og projektet vil være mere attraktivt for
fonde at støtte, hævder sejlklubben.
Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et
vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Svendborg Kommune ejer
Strandgården, der indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon
med kælder.
Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og
facader. Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur,
containere og garager til opbevaring af grej og RIB-både.
En ombygning vil tilgodese sejlklubbens drift, især vil nye badefaciliteter
i samme plan som øvrige lokaler på Strandgården være optimale. På
Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét bruserum med
tre brusere. Derudover er der i dag intet handikaptoilet. Køkkenet er
meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav, der i dag stilles til et
køkken i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner m.v.
Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige
arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug,
Rantzausminde Havbadeforening og en hel del øvrige foreninger
anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale
med sejlklubben.
Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan
Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden
fremstår tidssvarende og lever op til de krav, der stilles til en moderne
foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige,
rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld området.
Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter, der relaterer sig til
alle former for vandsport.

Behov/ønsker

Renovering af Strandgården omfatter:
Etablering af tidssvarende bade- og toiletfaciliteter
Renovering af køkken i tilbygningen bag buegangen
Ombygning af eksisterende klublokale i øst-pavillonen
Etablering af samlingslokale i vest-pavillonen
Opførelse af sejldepot/værksted til opbevaring af sejl, reparation
af joller m.v.
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-

Økonomi

I skrænten ved slæbestedet indbygges grejcontainer til
opbevaring af ankergrej mv.

Svendborg Sunds Sejlklub ansøger Svendborg Kommune om en kommunal
lånegaranti på op til 1 mio. kr.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Samlet




anlægsbudget
1.016.000 kr. – 1) Bygningsmæssige ændringer kommunal del*
1.666.800 kr. – 2) Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb*
4.406.000 kr. – 3) Toiletter, klublokale, vest-pavillon, sejlgrejdepoter
I alt: 7.088.800 kr.
Egen finansiering

500.000 kr. – værdi af egen bygning
Fonde
Der søges relevante fonde.
Andet
*) 2.682.000 kr. søges tilvejebragt dels via fondsansøgninger dels ved
låneoptagelse jf. klubbens ansøgning om kommunal lånegaranti.
Sejlklubben bidrager desuden med eget arbejde.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

7,089 mio. kr.

Økonomi
1.000 kr.
Samlet anlægsprojekt

Tidl.

2022
0

Deponering

2023
0

0

Samlet

2025
0

0

1.000

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt)
Samlede likviditet, netto

2024

0

1.000

0
1.000

‐40

‐40

‐40

‐120

‐40

‐40

‐40

880
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Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub
- Anlæg af ½ km blåt MTB-spor

Bilag 39

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Areal ved Tvedhallen, Skolevej, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Tved Uderum i samarbejde med Tved Motion og Cykelklub søger om
økonomisk støtte til anlæggelse af et blåt MTB-spor på ca. ½ km med
pumps forudgået af et 200 m langt transportstykke.
MTB-sporet starter med et transportstykke fra hjørnet af ny P-plads
bagved Tvedhallen. Strækningen for MTB-sporet starter og slutter
samme sted.
Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub ser dette cykelprojekt med
pumps anlæggelse af et blåt MTB-spor som et projekt, der henvender
sig til alle aldre uanset fysik og erfaringer og kan anvendes til såvel
cykling eller løb.
Man forestiller sig, at cykelprojektet vil blive brugt i skoletiden, fritiden,
morgen, eftermiddag - og da det meste af sporet er oplyst - også
aften.
Tved uderum har tidligere anlagt en 1 km lang fællesskabssti, der
binder hele området sammen og er til glæde og gavn for utallige
brugere uanset alder og fysik.
Dertil kommer, at der er mange muligheder for aktivitet i området, men
ansøger påpeger, at der mangler et sted, hvor cykelbenene kan trænes
og blive udfordret.
Tved Uderums vision er, at uderummet omkring Tved Skole, Tvedhallen,
Tved Boldklub og Tved Forsamlingshus bliver udnyttet bedre med flere
bevægelsesmuligheder i sigte – uderummet skal blive Svendborgs
bevæg Dig For Livet – hjerte.
Tved Uderum er en non-profit forening med 525 medlemmer. Tved
Motion og Cykelklub er en lokal cykelklub med 58 medlemmer, som er
en kombination af kvinder, mænd og børn. En klub med plads til alle” og
der lægges vægt på sammenhold, og at alle skal have en god oplevelse
at køre med.

Behov/ønsker
Økonomi

Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub søger om økonomisk støtte
til etablering af et ca. ½ km blåt MTB-spor med små pumps på et
område bag ved Tvedhallen.
Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub søger Svendborg Kommune
om 187.500 kr. til finansiering af projektet. Der foreligger tilbud på
anlæggelse af sporet.
Ansøger oplyser, at der er søgt om en råderetsaftale for området med
MTB-sporet.
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Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

187.500 kr.
Finansiering

187.500 kr. – udgiften søges dækket af Svendborg Kommune
Driftsmidler

Anslået 4.000 kr. årligt til materialer til vedligehold af sporet.
Arbejdet udføres af frivillige fra klubben.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

0,188 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

188
0

188

188
0

0

0

188

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

0

Samlede likviditet, netto

0

188

0

0

0

188
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Tåsinge Tennis- og Padelklub - Etablering af padelhal

Bilag 40

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Tåsinge Tennis- og Padelklub, Eskærvej 63A, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Tåsinge Tennis- og Padelklub (TTPK) søger om en kommunal lånegaranti
til en fuldt isoleret padelhal primært til brug for TTPK ´s medlemmer,
men også for øvrige padelentuisiaster på Sydfyn.
Svendborg Kommune har givet foreningen en 25 års råderet af området
mellem de nuværende tennisbaner og den eksisterende jordvold. Her
vurderes det, at hallen godt kan ligge uden at flytte jordvolden.
Klubbens tredje bane bliver ultimo marts sat op på anlægget. Denne
bane bliver sat op for at efterkomme et stort behov for banekapacitet.
Hensigten er, at denne bane bliver flyttet over i den kommende padelhal.
Klubben er overbevist om, at TTPK og livet i og omkring klubben kan
gennemgå en yderligere udvikling ved at få bygget en padelhal.
Ifølge klubben har DGI Tennis, som er hovedaktør af afviklingen af
padelturneringen til Landsstævnet 2022, givet udtryk for, at de synes,
det er en fantastisk ide at afholde et stort event på Tåsinge, hvis der er
bygget en hal. Alt tyder på, at der er mange potentielle deltagere til
padel, og at det derfor giver god mening af afholde en stor del af
turneringen, hvor der er stor kapacitet.
TTPK fik sin første padelbane i 2012 og var dermed en af de første
klubber i Danmark med en padelbane. Klubben tæller nu 502
medlemmer, heraf 90% padelspillere, hvilket gør TTPK til den største
forening i Danmark målt på antal af padelspillere.
Tåsinge er et kraftcenter for padel, hvor sporten bliver dyrket på tværs
af køn og alder, lige fra motionister til elite og fra børn til pensionister,
anfører klubben i deres ansøgning.

Behov/ønsker
Økonomi

Klubben har medsendt erklæringer fra en lang række
samarbejdspartnere og øvrige interessenter med deres anbefaling til
projektet.
Foreningen ønsker at opføre en fuldt isoleret padelhal med 4 baner.
Tåsinge Tennis- og Padelklub søger om en lånegaranti på 3,5 mio. kr. –
hvoraf 400.000 kr. er garanti for et bevilget DGI-lån.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

5.100.000 kr.
Finansiering

3.500.000 kr. - Kommunal lånegaranti

400.000 kr. – DGI lån (der skal stilles kommunal garanti)

1.500.000 kr. – medlemsobligationer, fondsmidler, sponsorater
Egenfinansiering

100.000 kr. – Tåsinge Tennis- og padelklub
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Driftsmidler
Afdrag på lån til DGI: 40.000 kr. pr. år
Afdrag på lån til Kommunekredit (25 år): 96.700 kr. pr. år
Klubobligationer: 60.000 kr. pr. år
Da TTPK ikke er momsregistreret vil en opførelse af padelhallen øge
anlægsudgiften til 6.375.000 kr. Der oprettes en ny selvejende
institution til at opføre og drive hallen, hvormed der opnås
momsrefusion. TTPK Padelhal lejer ud til TTPK. Der er budgetteret med,
at TTPK ´s indtægter vil kunne dække ydelsen for padelbanen – set over
en 10 årig periode.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

5,1 mio. kr.

2021-2022

Økonomi
1.000 kr.
Samlet anlægsprojekt

Tidl.

2022
0

Deponering

2023
0

0

Samlet

2025
0

0

3.500

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt)
Samlede likviditet, netto

2024

0

3.500

0
3.500

‐140

‐140

‐140

‐420

‐140

‐140

‐140

3.080

Side 110 af 126
Acadre 20‐23133

Budget 2022
Anlæg 2022 – 2025
Bemærkninger til anlægstemaer
Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub
- Etablering af fælles kunststofbane i Østre Bydel

Bilag 41

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Nuværende græsareal, beliggende Gammel Skårupvej 3, 5700
Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Stjernen Boldklub og Tved Boldklub søger om økonomisk støtte til
etablering af en fælles kunststofbane i Østre bydel.
Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner.
Der ansøges om etablering og drift af en 11 mands bane plus
opvarmningsareal.
Foreningerne begrunder blandt andet ansøgningen med, at det længe
har været et ønske for flere klubber, institutioner og skoler i
Østre/Nordre bydel, at der fandtes en kunststofbane i området, hvor der
er en stor befolkningstæthed.
Målgruppen er bred, og begrænser sig ikke alene til de 2 fodboldklubber,
men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Byskolen afdeling
Øst, ligesom ansøgerne kan se en socioøkonomisk værdi omkring
Integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, at boldspil kan dyrkes
hele året.
Klubberne anfører, at fodbold er blevet en helårssport, men alle
kunststofbaner ligger i vestre bydel eller på Tåsinge. Projektgruppen
ønsker at fastholde fodboldspillerne i nærmiljøet, til vinterbold, fremme
sundhed og miljø gennem, at unge cykler til fodbold i nærmiljøet i stedet
for at køre til andre dele af byen.

Behov/ønsker

Der ansøges om etablering og drift af en 11 mands bane plus
opvarmningsareal.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på etablering af bane – 4 mio.kr.
Heraf vil Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub bidrage med 400.000 kr.
Projektgruppen søger Svendborg Kommune om 3,6 mio. kr. til
anlægsprojektet samt årlig drift.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

4.000.000 kr.
Finansiering

3.600.000 kr. – Beløb, der søges af dækket af Svendborg Km.
Egenfinansiering

400.000 kr. – Projektgruppen BK Stjernen samt Tved BK
Driftsmidler

Projektgruppen søger Svendborg Kommune om driftsmidler til
banen. Udgifter til drift ikke beregnet.
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022
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Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

4,0 mio. kr. (anlæg) samt drift

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

4.000

4.000

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

4.000

0

0

0

4.000

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

‐400

‐400

A fledt drift – afdrag
A fledt drift *

Samlede likviditet, netto

0

0

3.600

0

0

0

3.600

* Afledt drift er ikke beregnet men ventes dækket af Svendborg Kommune.
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Egense – Rantzausminde Idrætsforening - Ny padelbane,
overdækning af to padelbaner samt medlemshytte

Bilag 42

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Padel /Egense-Rantzausminde Idrætsforening (ERI),
Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Egense-Rantzausminde Idrætsforening (ERI) etablerede for 18 måneder
siden en underafdeling af foreningen Svendborg Padel.
Foreningen har etableret 2 padelbaner og har ca. 300 padelspillere, 200
medlemmer af foreningen og ca. 100 pay-and-play spillere.
Spillet er let og meget hurtigt at lære og appellerer derfor til en bred
målgruppe herunder især familier, der har mulighed for en fælles
familieaktivitet, hvor alle familiemedlemmer kan spille med/mod
hinanden.
ERI anfører desuden, at klubben har et godt samarbejde med
Rantzausminde skole, og da banerne ligger i umiddelbar forlængelse af
skolens arealer, vil der ved mere banekapacitet være mulighed for at
tilbyde padel til skolens elever.
ERI har udarbejdet et ”Step by Step” anlægsbudget. Første step var
blandt andet de to padelbaner, som er etableret. Næste step er
overdækning af banerne samt etablering af en bane mere. Dertil kommer
ønsket om en medlemshytte, hvor 10 – 12 medlemmer kan mødes ad
gange, før/ efter træning.
Overdækningen af padelbanerne er en markant billigere løsning end en
traditionel padelhal. Løsningen giver nødvendig ly for regn, sne og blæst.
En fleksibel løsning, som giver mulighed for at hæve ”teltsiderne”
elektronisk op, når vejret tillader det.
Det er planen, at faciliteterne skal være færdige senest foråret 2022, og
vil derfor kunne benyttes under L2022. Foreningen fremhæver, at
Svendborg Kommune har mulighed for at fremstå med et helt unikt padel
set up, baseret på foreningsejede padel faciliteter – tæt på
Landsstævnecentrum og med en meget god infrastruktur inklusiv gode
P-pladser, omklædning, bad m.v.
Den samlede ”Step-by-Step” – plan udgjorde et anlægsbudget på
2.878.000 kr. Foreningen har via sponsorater, medlemsbidrag og
egenfinansiering tilvejebragt 1.270.000 kr.

Behov/ønsker

ERI ´søger om økonomisk støtte til etablering af
1 stk ny padelbane – 450.000 kr.
Overdækning af 2 padelbaner – 1.343.000 kr.
Medlemshytte – 95.000 kr.
I alt: 1.888.000 kr. – med fradrag af 280.000 kr., som er indkommet ved
bl.a. sponsorater = 1.608.000 kr.
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Økonomi

Egense‐Rantzausminde Idrætsforening søger om økonomisk støtte på
1.608.000 kr. til finansiering af ny padelbane, overdækning af to
eksisterende padelbaner samt en medlemshytte.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

1.888.000 kr.
Finansiering

280.000 kr. – sponsorater, egenfinansiering mm er tilvejebragt

1.608.000 kr. – yderligere kommunal støtte der søges
Driftsmidler
Afholdes af klubben selv (beskedne øgede driftsudgifter)
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

1,888 mio. kr.

2021-2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

1.888

1.888

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

1.888

0

0

0

Lånefinansiering

1.888
0

Øvrig finansiering

‐280

‐280

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

1.608

0

0

0

1.608
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Rantzausminde Havbadeforening - Etablering af
selvstændig El-stikledning til sauna

Bilag 43

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Rantzausminde Havbadeforening, Rantzausminde Havn, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Rantzausminde Havbadeforening er ved at udskifte en lille tøndesauna med
en ny sauna på 14 m2 og med plads til 20-25 personer. Med den nye
sauna skal der bruges en del strøm til opvarmning.
Saunaen er tilsluttet el-tavlen i havnens servicebygning og
Rantzausminde Havbadeforening afregner for strømforbrug til havnen.
Med etablering af egen stikledning vil man undgå at havnens el-anlæg
bliver overbelastet. Desuden forventer foreningen en besparelse på
elforbruget med egen el-tilslutning.
Foreningen er stiftet i 2015 med det hovedformål at give lokalbefolkningen
og gæstesejlere mulighed for at bade ved havnen. Hurtigt viste der sig et
behov for vinterbadning, og foreningen fik i samarbejde med Svendborg
Kommune mulighed for at opstille en tøndesauna på havnen.
Det er den lille tøndesauna, der nu bliver udskiftet med en større, da
foreningen er i vækst, ligeså er det individuelle behov for saunatid,
påpeger foreningen. Foreningen udgør p.t. 105 medlemmer i alderen 18 til
78 år.

Behov/ønsker
Økonomi

Rantzausminde Havbadeforening søger Svendborg Kommune om støtte til
el-stikledning. Projektet er budgetteret til 80.000 kr. inklusiv gravearbejde
mm.
Rantzausminde Havbadeforening søger om økonomisk støtte til etablering
af stikledningen, 50.000 kr.
Derudover bidrager foreningen selv med egne midler og arbejde samt vil
søge fondsmidler.
Anlægsbudget

80.000 kr.
Egenfinansiering samt evt. fonde

30.000 kr.

Driftsmidler
 Afholdes af foreningen selv via medlemskontingentet

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

0,08 mio. kr.

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

80

80

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

80

0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

Samlede likviditet, netto

80

‐30

0

50

‐30

0

0

0

50
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Bolden – Tennishallen i Svendborg Idrætscenter

Bilag 44

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Den selvejende institution Svendborg Idrætshal, Ryttervej 70, 5700
Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Udbygning af Svendborg Idrætscenter, hvorved Svendborg Idrætshal og
Svendborg Tennishal integreres.
Konkret kan dette gøres ved, at man udbygger Svendborg Idrætshal
med en træningshal (benævnt BOLDEN) som placeringsmæssigt
”lægger” sig op ad den nuværende tennishal.
Alternativt nedrives tennishallen, og der anlægges en træningshal og ny
tennishal som integreres bygningsmæssigt.
Bestyrelsen i Svendborg Idrætshal skitserer begge modeller og søger
økonomisk støtte til at realisere den model, der fra politisk side ønskes
gennemført.
Model 1
Anlæg af en tilbygning til Svendborg Idrætshal på 1.650 m2 primært til
boldspil og eventtiltag fx bridgestævne, udstillinger, messer m.v.
Projektet integreres i videst muligt omfang med Tennishallen, hvortil der
allerede er afsat midler til indlæggelse af varme.
Der har imidlertid rejst sig en teknisk diskussion hos såvel rådgivere
som bestyrelse om, hvorvidt tennishallens konstruktion er af en
beskaffenhed, som gør det rentabelt at investere 4 – 5 mio.kr. til
etablering af varme.
Model 2
Anlæg af ny træningshal og ny tennishal, som bygningsmæssigt
integreres med hinanden således, at man opnår den optimale synergi,
funktionalitet og drift. Projektet medfører således en nedrivning af den
eksisterende tennishal.
Udbygningen af Svendborg Idrætshal skal ses som fase 2 i en vision
som Konsortiet bag SG-huset, Idrætshallen og SFB´s nye klubhus
fostrerede i 2019. Konsortiet arbejder fælles på konkrete
byggeprocesser og strategisk udvikling af Svendborg Idrætscenter. Det
er visionen af skabe Danmarks bedste ungdoms- og træningsmiljø.
Det bemærkes, at klubberne Svendborg Håndboldklub, Svendborg
basket Ball Club, Svendborg Volley Ball Club må henlægge mange af
deres aktiviteter til andre haller i kommunen for at kunne gennemføre
både træning og kampe. Dette giver foreningerne nogle store praktiske
udfordringer i forhold til logistik, kommunikation, og det af skabe et
sammenhængende klubmiljø.

Behov/ønsker

Den selvejende institution Svendborg Idrætshal søger om en kommunal
anlægsramme eller lånegaranti til realisering af et af anlægsprojekterne
benævnt Model 1 og Model 2.
Dertil kommer ansøgning om tilskud til drift.

Økonomi

Model 1:
Anlægsbudget
 20 mio.kr.
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Finansiering
 0,4 mio.kr ‐ tilsagn fra fond
 19,6 mio.kr. – kommunal låneramme
Driftsmidler
 1,2 mio. kr. til årlig drift
Model 2:
Anlægsbudget
 42,5 mio. kr.
Finansiering
 0,4 mio. kr. – tilsagn fra fond
 39,2 mio. kr. – kommunal låneramme
 2,9 mio. kr. – bevilget varmeanlæg tennishallen – Budget 2021
Driftsmidler
 2,0 mio. kr. til årlig drift

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

Model 1: 20,0 mio. kr.
Alternativ Model 2: 42,5 mio. kr.

2022-2023
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Model 1: Ny træningshal

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

Samlet

2025

Politisk beslutning – udførelse
Udførelse

20.000

Samlet anlægsprojekt

0

Lånefinansiering
Deponering

20.000

20.000

0

0

20.000

‐19.600

‐19.600

19.600

19.600

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt)

‐784

Øvrig finansiering

0

‐784

‐784

‐400

‐2.352
‐400

Afledt drift – afdrag

360

725

730

735

2.549

Afledt drift – renter

69

134

129

123

455

342

342

342

1.026

416

416

416

21.278

Afledt drift
Samlede likviditet, netto

0

20.029

Model 2: Ny træningshal og ny tennishal

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

Samlet

2025

Politisk beslutning – udførelse
Udførelse *
Samlet anlægsprojekt

42.500
0

Lånefinansiering
Deponering

42.500

42.500
0

0

42.500

‐42.100

‐42.100

42.100

42.100

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt)

‐1.684

Øvrig finansiering

0

‐1.684

‐1.684

‐400

‐5.052
‐400

Afledt drift – afdrag

773

1.556

1.567

1.578

5.474

Afledt drift – renter

149

287

276

265

977

157

157

157

470

316

316

316

43.970

Afledt drift
Samlede likviditet, netto

0

43.022

* Der er i budgetforliget for budget 2020 afsat 2.964.000 kr. til varme i tennishallen, som vil kunne medgå
til finansiering af ny tennishal
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Udvidelse og modernisering af Rødskebølle Skydebane

Bilag 45

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Rødskebølle Skydebaneforening ønsker at opgradere og udvikle
Rødskebølle Skyttecenter til mere moderne forhold og dermed give
medlemsforeningerne de nødvendige rammer for, at de kan udvikle deres
aktiviteter.
Samtidig vil skydebaneforeningen sikre, at der også i fremtiden vil være
et alsidigt og økonomisk sundt skyttecenter på Sydfyn.
Projektet vil endvidere sikre et langt lavere støjniveau til nærmeste
naboer, påpeger skydebaneforeningen.
For at efterkomme brugernes behov samt fremtidssikre skyttecentret, vil
foreningen etablere følgende delprojekter:





På
På
På
På

50m banen: Elektroniske DGI baner
50m banen: En vildsvinebane (løbebane fra side til side)
25m banen: Støjsluser fra hver 2. anden standplads
200 m banen: Udbygge eksisterende side- og endevold

Ad på 50m banen: Elektroniske DGI baner
I dag benytter 4 medlemsforeninger skyttecentrets 50 m bane fast. Det
er et stort ønske fra medlemmerne, at skiverne bliver elektroniske. DGI
Fyn har desuden givet udtryk for, at et sådant stort fynsk skyttecenter
bør have nogle forhold som er up-to-date.
Med elektroniske baner vil skyttecentret have mulighed for at tilbyde
DGI/DGI Fyn at placere deres land – og landsdelskonkurrencer samt
kurser på skyttecentret.
I forbindelse med L2022 vil det være et krav med elektroniske baner.
Hvis Rødskebølle Skyttecenter ikke kan tilbyde elektroniske baner, skal
der lejes baner til formålet.
Ad på 50 m banen: En vildsvinebane (løbebane fra side til side)
Ved etablering af vildsvinebane, vil jægere og andre få mulighed for at
træne skydning på bevægeligt mål. Foreningen anfører, at alle har
interesse i at sikre, at skytter er klædt bedst muligt på, når de sigter
imod levende dyr. Det er muligt at få realistisk træning på denne bane.
Ad på 25m banen: Støjsluser fra hver 2. anden standplads
Med dette projekt vil skyttecentret gerne skabe rammerne for, at flere
skytter kan få mulighed for at træne deres våben (pistoler), uden at det
støjer mere. Faktisk vil der med dette projekt ske en støjreduktion i
fremtiden.
Der foreligger en støjrapport, der danner baggrund for projektet. Der er
behov for at få opdateret støj- og sikkerhedsforhold på banen.
Ad på 200 m banen: Udbygge eksisterende side- og endevold
Skyttecentret vil gerne skabe rammerne, så skytter med alle type
geværer og ammunition kan få mulighed for at træne med deres våben.
Og med dette projekt, vil der ske en støjreduktion i fremtiden.
Den nordlige sidevold skal hæves 4 meter i 60 meters længde. Der er på
naboejendommen samlet jord sammen til projektet. Jorden skal nu
fjernes fra det sted, den er henlagt, og for ikke at skulle flytte jorden to
gange, skal jordvolden etableres nu.
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Rødskebølle Skydebaneforening betegner disse 4 initiativer som de første
meget vigtige skrift af flere de næste år henimod at udvikle centret.
Foreningen håber på mere aktivitet i huset, hvilket vil kunne give en
bedre og mere stabil økonomi, hvilket igen vil fremtidssikre skyttecentret.

Behov/ønsker

Rødskebølle Skydebaneforening søger Svendborg Kommune om
økonomisk støtte på 250.000 kr. til realisering af de 4 delprojekter. Hvis
Svendborg Kommune støtter projektet, vil DGI Fyn støtte med yderligere
50.000 kr.

Økonomi

Anlægsbudget:





50m banen: elektroniske DGI skiver – 400.000 kr.
50m banen: elektronisk løbebane – 193.000 kr.
50m banen: støjsluser – 70.000 kr.
50m banen: jord og betonarbejde – 567.000 kr.
25m banen: støjsluser – 195.000 kr.
200m banen: jord – støjreducering – 232.000 kr.



I alt: 1.657.000 kr.

Finansiering:
 Lån - 642.000 kr.
 Tilskud Danmarks Skydebaneforening – 342.000 kr.
 DGI Fyn – 50.000 kr.
 Danmarks Jægerforbund – 52.000 kr.
 Rødskebølle Skydebaneforening – 100.000 kr.
 Fonde og puljer – 172.000 kr.
I alt: 1.358.000 kr.
Manglende finansiering: 299.000 kr., som søges dækket af
Svendborg Kommune med 250.000 kr. og DGI Fyn med 50.000 kr.
Driftsomkostninger:
Rødskebølle Skydebaneforening vurderer, at med en opgradering af
banerne som beskrevet, vil priserne kunne reguleres (baneleje) og en
øget belægning vil give foreningen de nødvendige ekstra indtægter til
at dække omkostninger og afdrag på lån.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

1,657 mio. kr.

2022

c
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Etablering af to padeltennisbaner ved Svendborg tennisklub

Bilag 46

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Tennisanlægget, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Svendborg tennisklub ønsker at etablere to padelbaner ved
tennisanlægget Ryttervej 70.
Svendborg Kommune har tildelt klubben en råderetsaftale på arealet,
der størrelsesmæssigt svarer til en tennisbane, idet der kan anlægges to
padelbaner på én tennisbane.
Svendborg tennisklub anfører, at padel er en sport i rivende udvikling,
da det er nemt at lære, og familier i forskellige aldersgrupper kan hygge
sig og spille sammen og få god motion. Også på eliteplan er padel
meget populært, og en tennisspiller i klubben er dansk mester i padel.
Svendborg tennisklub finder det derfor naturligt i lighed med flere andre
tennisklubber også at kunne tilbyde padel og nævner desuden, at DGI
landsstævne 2022 har udtrykt ønske om mulighed for padel til
landsstævnet.
Svendborg tennisklub er en del af R70, Synergien, et
foreningsfællesskab mellem klubberne i Svendborg Idrætscenter, SG,
SH, SFB, SBBC, hvor foreningerne i fællesskab vil skabe et godt og
spændende miljø for de 15- 25 årige. Et nyt koncept og projekt som
bl.a. DGI har støttet med 400.000 kr. Et tilbud om padel til den
aldersgruppe, vil også være et stort plus.

Behov/ønsker

Svendborg tennisklub søger om økonomisk støtte til etablering af 2
padelbaner inklusiv lysanlæg.

Økonomi

Svendborg tennisklub søger Svendborg Kommune om 250.000 kr. i
økonomisk støtte til projektet, som ifølge overslag forventes at blive
900.000 kr. for det samlede projekt

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

900.000 kr.
Finansiering

200.000 kr. tilsagn fra Fonden Fynske Bank

50.000 kr. – yderligere fondsmidler, sponsorer m.v.
Egenfinansiering

400.000 kr. – Svendborg tennisklub
Driftsmidler

Afholdes af klubben selv
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver
politisk prioriteret i budget 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

0,9 mio. kr.

2022
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Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

900
0

900

900
0

0

0

Lånefinansiering

900
0

Øvrig finansiering

‐650

‐650

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

250

0

0

0

250
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Ny hal ved Ørkildskolen afd. Øst.

Bilag 47

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet beskrivelse

Ørkildskolen, Østre Skolevej 7 – 9, 5700 Svendborg
Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen søger om bevilling til etablering af
hal i tilknytning til Ørkildskolen. Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen har
gennem flere år arbejdet med projektet og kan nu præsentere et
konkret forslag og indholdsoplæg.
Skolen beskriver blandt andet, at

Bydelen har brug for et kulturelt velfærdsløft, for at de
forskellige befolkningsgrupper kan finde sammen i nye
fællesskaber. Fællesskaber der kan være med til at højne
sundhed glæde, medborgerskab og sammenhængskraft i
området.

Skolens idrætsfaciliteter er meget slidte, og der er ikke
kapacitet til at imødekommende skolens brug. P.t. bruger
skolen ca. 60.000 kroner på at transportere elever til idræt i
SG- huset. Ud over pengene bruger mere end 100 elever og
lærere undervisningstid på at sidde i bus. I alt løber det op i
mere end 1850 timer for eleverne, og for lærerne betyder det
mere end 110 timer.

Ansøgerne beskriver, at skolens idrætsfaciliteter ikke lever op
til nutidens krav om moderne idrætsfaciliteter. Det beskrives
også at skolen har svært ved at efterleve de krav
idrætsskoleprojektet stiller på både bygningsområdet og
inventarområdet.

Foreningerne i området inddrages i projektet. Ansøgerne
vurderer, at de lokale foreninger vil få stor gavn af de nye
faciliteter. Det vurderes b. la, at projektet giver mindre
idrætsgrene mulighed for at lave foreningsaktiviteter for
flersprogede børn og unge.
Ansøgerne beskriver, at der i området er en god ”stamme” af
ressourcestærke familier, som har boet i området i mange år, og som
er med til at støtte op om projektet. Området rummer et stort alment
boligområde, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan. Det er
således et område, hvor der bor mennesker, som rummer helt andre
spændende menneskelige dimensioner, der på nuværende tidspunkt
ikke bringes i spil i lokalområdet. Idræt er et vigtigt redskab i skolens
strategi om at nå alle familier, blandt andet bakket op af Svendborg
Kommunes idrætsskoleprojekt, som skolen har svært ved at leve op til
i de nuværende faciliteter.
Området rummer stor diversitet i befolkningsgruppen, og ansøgerne
peger på, at der er et stort uforløst potentiale, når det kommer til
idræts- og foreningsdeltagelse i området. Der er i alt 14.231
indbyggere i Ørkildskolens skoledistrikt den 1.9.20. Sidst skolen
undersøgte det, var der 17 forskellige sprog og mere end 17 forskellige
kulturer.
Bydelen har mere end 5 kilometer til det store Svendborg
Idrætscenter, der betjener langt de fleste idrætsudøvere i Svendborg
by. Dette center består af alle de faciliteter man kan tænke sig.
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Problemet er, at der er for få børn fra Ørkildskolen, der benytter ikke
de gode faciliteter på grund af afstanden.
Den nye hal vil være i brug alle hverdage fra kl. 8 – 14. Her vil skolen,
børnehaver, dagplejere og eksterne fylde alle timer ud.
Fra kl. 14 – 16 er det planen, at skolen vil tilbyde idrætsaktiviteter for
områdets børn. Aktiviteterne styres af en idræts- og
kulturmedarbejder, som er finansieret af skolen, i samarbejde med de
foreninger, som ønsker at være med. Aktiviteterne er således i
skoleregi, men et gratis tilbud til alle børn i området.
Fra kl. 16 – 22 og i weekender vil hallen kunne lånes/lejes efter samme
principper, som gælder for øvrige kommunale haller i Svendborg
Kommune. Dvs. foreninger kan via kommunens bookingsystem søge
om lån af halrum.
Ørkildskolen vurderer, at de kommende brugergrupper er:
‐
Skolens børn og forældre
‐
Områdets andre institutioner (børnehaverne, dagplejerne og
Holbølsminde).
‐
Områdets foreninger, der vi få en ekstra halmulighed.
‐
Alle de foreningsløse børn og unge, der pt. ikke er foreningsog idrætsaktive.
‐
Det boligsociale arbejde i området.
Hallen tænkes placeret, hvor FC Kurant og Svendborg Admirals p.t. har
deres kampbane. Derfor omfatter projektet udover opførelse af en
idrætshal også anlæg en kunstgræsbane, som de to foreninger kan
træne på hele året.

Behov/ønsker

Økonomi

Projektet omfatter en 20 m. x 40 m. hal med 2 omklædningsrum, 2
klublokaler, 1 depotrum, indgangsparti samt asfalteret parkeringsplads.
Dertil kommer 1 stk. kunstgræsbane 66 m x 100 m inklusiv
opstregning.
Anlægsbudget
Samlede anlægsudgifter: 32.576.007 kr.
Driftsmidler
Anslåede årlige driftsudgifter er ikke beregnet. Der skal beregnes
driftsudgifter, hvis ansøgningen inddrages i forhandlinger om budget
2022.
Driften søges dækket primært ved kommunal støtte, samt af
foreningsbetaling og eventuelle indtægter ved udlejning.

Øvrige bemærkninger

Medfinansiering
Ansøgerne undersøger forskellige muligheder for medfinansiering bl.a. i
form af fondsmidler. Skolens forældreforening samt de to
idrætsforeninger FC Kurant og Svendborg Admirals planlægger at søge
fondsmidler, som kan minimere kommunens udgifter.
Der er nedsat en styregruppe til at arbejde videre med projektet.
Denne består af deltagere fra Ørkildskolens bestyrelse, ledelse,
administration m.fl. samt projektleder ved Boligsocial helhedsplan.
Ansøgningen er ikke sendt til udtalelse ved Sport og Idræt i Svendborg
(SIS), haludvalget og folkeoplysningsudvalget, da administrationen
først modtog ansøgningen den 25/05-2021.
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En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet
bliver politisk prioriteret i budget 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

32,576 mio. kr.

2022-

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

0

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse *

32.576

32.576

Færdiggørelse

0

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

32.576

0

0

0

32.576

Samlede likviditet, netto

0

32.576

0

0

0

32.576
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Fjernelse af overflødige brandstandere samt vedligehold
til de sløjfes

Bilag 48

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Behov/ønsker

Svendborg Kommune
Det foreslås, at der tildeles ressourcer svarende til, at der afsættes
500.000 kr. årligt til at nedlægge 20 af de ca. 550 overflødige
brandstandere i kommunen årligt. Derudover afsættes der driftsmidler til
årlig udskylning og vintersikring af de resterende overflødige
brandstandere for ca. 220.000 kr. indtil disse også er nedlagt. Herved
kan risikoen for frostsprængning af rørene og forurening fra det
stillestående vand ind til brandhanerne mindskes.
Administrationen er blevet opmærksom på, at opgaven vedrørende
vedligeholdelse og nedlæggelse af brandstandere, der ikke længere skal
anvendes, ikke løses. I forbindelse med overdragelse af kommunale
beredskabsopgaver til Beredskab Fyn er denne opgave åbenbart blevet
glemt.
Brandstandere, der ikke længere vedligeholdt og vintersikres, risikerer at
frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og
vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig
pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra
vandværkernes ledning og frem til brandhanen. Den manglende
vedligeholdelse er derfor ikke i overensstemmelse med
Vandforsyningsplanens og Kommuneplanens målsætninger på
vandforsyningsområdet om god drikkevandskvalitet og sikker
vandforsyning.
Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele
kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og
mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats,
men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere,
der giver mest vand og står centralt.
Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke
brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke
der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de
kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca.
60-70 standere).
Vedligeholdelsen var, frem til dannelsen af Beredskab Fyn, en kommunal
opgave. Der blev årligt afsat et beløb hertil, og arbejdet blev udført af
Vand & Affald. Da Beredskab Fyn blev etableret, overgik opgaven med
vedligehold af brandhanerne ikke fuldstændigt til det nye beredskab.
Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der
ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, men Vand & Affald
servicerer ikke længere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning
har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig
fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres
forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale
med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres
forsyningsområder.
I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til
etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en
kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er
sløjfningen af standerne også en kommunal udgift. I lyset af
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konsekvenserne af manglende vedligeholdelse, er det ikke en acceptabel
løsning at undlade at vedligeholde standerne, og de uønskede standere
bør fjernes løbende.
Der er samlet set i omegnen af 550 brandstandere, som bør sløjfes.
Heraf er de 418 i Vand & Affalds forsyningsområde. Standerne skal
serviceres årligt, frem til de er fjernet.
Vand og Affald har anslået, at det vil koste mellem 170.000 til 200.000
kr. årligt at vedligeholde deres brandstandere og ifølge vandværkerne
koster sløjfningen af brandstander omkring 25.000 kr. pr. styk. Årlig
vedligeholdelse af samtlige af kommunens standere kan derfor beløbe sig
til ca. 230.000 kr. det første år. Sløjfning af alle standere vil beløbe sig til
ca. 13,75 mio. kr. Forslaget er derfor en del af en samlet plan for at
håndtere kommunens ca. 550 overflødige brandstandere, og det foreslås,
at det prioriteres højest at fjerne de ca. 75 standere ved de private
vandværker, der ikke vedligeholdes i dag. Ved afsættelse af en halv mio.
kr. årligt vil fjernelse af alle overflødige standere således tage knap 28
år. Der kan derfor med fordel afsættes yderligere midler til opgaven.
Vandværkerne vil dog også fjerne nogle af brandstanderne, når de
alligevel skal renovere ledningsstrækninger, ligesom de er interesserede i
at overtage enkelte af brandstanderne for at anvende dem til udskylning
og prøvetagninger. Den samlede omkostning kan derfor forventes at
blive mindre, og der kan, ved ledningsfornyelser, være forholdsvis store
besparelser i byområder, hvor standerne står tæt.
Påvirkning på andre områder:
Hvis opgaven ikke prioriteres, vil risikoen for en forurening af
drikkevandet grundet brandstandere øges, og kommunen vil umiddelbart
være erstatningsansvarlig for de udgifter som vandværket har i den
forbindelse. Derudover kan forureningerne af drikkevandet være
sundhedsskadeligt.

Økonomi

Projektets samlede
udgift og periode

De samlede anlægsomkostninger anslås til ca. 13.750.000 kr., med en
årlig udgift på 500.000 kr. i ca. 28 år.
De samlede driftsomkostninger anslås til ca. 3,3 mio. kr. på 28 år, med
en årlig udgift på 235.000 kr. det første år, aftagende med 5-10.000 pr.
år.
0,5 mio. kr.
Årligt

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

500

500

500

500

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

2.000

0

500

500

500

500

2.000

235

225

215

210

885

735

725

715

710

2.885
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Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by
og på Thurø i 2022 og 2023

Bilag 49

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og
2023.

Overordnet beskrivelse Tre gange om året (1. april, 1. august og 1. december) modtager

forvaltningen en børnetalsprognose, som viser antal børn som forventes at
skulle tilbydes en plads på dagtilbudsområdet (i kommunale, selvejende
eller private dagtilbud, i privat pasningsordninger eller i private
tilskudsordninger).
Børnetalsprognoserne tager udgangspunkt i den gældende
befolkningsprognose for Svendborg Kommune og følger op på denne
befolkningsprognose. Børnetalsprognosen pr. 1. april danner afsæt for
eventuelle demografiske og kapacitetsmæssige justeringer, som ved politisk
godkendelse i maj og juni bæres ind i budgetprocessen.

Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 opjusterede befolkningsprognosens
forventninger til 2022, idet der i årets første tre måneder var tilflyttet
markant flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen.
Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 forventede 104 flere 0-5-årige end
indregnet i budgettet.
Som følge heraf blev der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et
driftstema ”Demografi på dagtilbudsområdet” med et forventet udgiftspres
på 7,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget, og
anlægstemaer på flere vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by, i
Thurø Skoles distrikt og i Skårup Skoles distrikt.
Børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 opjusterer igen
befolkningsprognosens forventninger til 2022, idet der fra april til og med
juli fortsat tilflytter flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen.
Herudover forventes der også flere fødsler. Børnetalsprognosen pr. 1.
august 2021 forventer således 151 flere 0-5-årige end indregnet i
budgettet.
Som følge heraf er der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et
revideret driftstema ”Demografi på dagtilbudsområdet” med et forventet
udgiftspres på 10,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyret budget.
Driftstemaet er oversendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Behov/ønsker

Den højere tilflytning og de flere fødsler sker især i Svendborg by og i Thurø
Skoles distrikt, hvor der er udarbejdet anlægstemaer på flere vuggestue- og
børnehavepladser med forventet ibrugtagning i 2024. Børnetalsprognosen
pr. 1. august 2021 viser, at der er behov for flere vuggestuepladser allerede
fra 2022.
Flere vuggestuepladser fra 2022
For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by og i Thurø
Skoles distrikt fra 2022 foreslår forvaltningen, at der fra 1. januar 2022
etableres flere vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og
Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse, som i dag har hver 14
vuggestuepladser.
Der kan tilvejebringes flere vuggestuepladser ved at anvende
kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder at antallet af
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kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5. Kvalitetsniveau
B anvendes tillige i vuggestuen i Øbakkerne Solsikken.
Ved anvendelse af kvalitetsniveau B kan der maksimalt indskrives 22
vuggestuebørn i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og 22
vuggestuebørn i Østerdalen Thurø Børnehuse, det vil sige at der kan
tilvejebringes 16 flere vuggestuepladser end i dag.
Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand og
dagtilbudsleder i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri samt
dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder i Østerdalen Thurø Børnehuse.
Der var enighed om, at der gradvist kan åbnes op for 20 vuggestuebørn i
begge børnehuse fra 1. januar 2022, det vil sige at der tilvejebringes 12
flere vuggestuepladser end i dag. Dette ud fra en samlet konkret
vurdering, hvor der tages højde for pladsforhold for børn og medarbejdere.
Det anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B.
Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer
forvaltningen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2022 ved etablering
af 12 vuggestuepladser.
Forvaltningen forventer, at der permanent er brug for de 12 ekstra
vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og
Østerdalen Thurø Børnehuse, hvilket betyder at de to børnehuses
vuggestuegrupper permanent vil være på et lavere niveau end
kvalitetsniveau A. Begge børnehuse har et tilstrækkeligt antal
børnehavepladser til at rumme flere vuggestuepladser.
Flere vuggestuepladser fra 2023
På Byrådets møde den 25. maj 2021 blev det besluttet, at Fyrtårnet
Byparkens Vuggestue flyttes fra Hjortøhus, og at der etableres 25
vuggestuepladser og 60 børnehavepladser med forventet ibrugtagning
primo 2023.
For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by fra 2023 foreslår
forvaltningen, at der etableres flere vuggestuepladser i Hjortøhus, som
betyder, at der tillige skal etableres flere børnehavepladser for at
vuggestuebørnene kan rummes i børnehaven.
Der kan tilvejebringes flere vuggestue- og børnehavepladser i Hjortøhus
ved at anvende kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder
at antallet af kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5, og
at antallet af kvadratmeter pr. børnehaveplads nedjusteres fra 6 til 3,5.
Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand og
dagtilbudsleder i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue. Der var enighed om, at
der ud fra en konkret vurdering kan etableres 30 vuggestuepladser og 6570 børnehavepladser i Hjortøhus, det vil sige at der tilvejebringes fem flere
vuggestuepladser og op til ti flere børnehavepladser end i dag. Det
anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B.
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue vil herved være et af de største børnehuse
i Svendborg Kommune i lighed med Sundbyøster Børnely, Sundbyøster
Humlebien, Vesterlunden Skovlinden og Østerdalen Thurø Børnehuse.
Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer
forvaltningen, at pladsgarantien ikke kan imødekommes i 2023 alene ved
etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i 2022 og fem ekstra
vuggestuepladser i 2023, og der er derfor behov for yderligere
vuggestuepladser i Svendborg by fra januar 2023.
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Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb til indkøb af et
modulhus med op til 20 vuggestuepladser som tages i brug i Svendborg by
fra januar 2023. Modulhuset får kvalitetsniveau B, og forventes at blive
koblet på et børnehus i Svendborg by. Børne- og Ungeudvalget vil blive
orienteret om anvendelsen, inden modulhuset tages i brug.
For at kunne håndtere de ekstra pladser, ved ændring af kvalitetsniveauet
fra A- til B-niveau i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og
Østerdalen Thurø Børnehuse, vil det være nødvendigt at tilpasse
bygningernes og omgivelsernes eksisterende rammer.
For Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø
Børnehuse forventes udgiften at ligge på 0,744 mio. kr. og omfatter
tilpasning af personalefaciliteter, garderober, inventar, puslepladser,
overdækning og ventilation.
Udgiften forbundet med de ekstra pladser på Hjortøhus, skal findes
indenfor den eksisterende anlægsramme for projektet.
Etableringen af et modulhus på et børnehus i Svendborg by, er estimeret
til 6,389 mio. kr. med en årlig drift på 0,131 mio. kr. Der er i den årlige
drift taget højde for forældrebetaling og det afledte tilskud til private
tilbudstyper.

Øvrige bemærkninger

Samlet søges der om en rådighedsramme på 7,133 mio. kr. og en årlig
driftsramme på 0,131 mio. kr.
Såfremt der tilvejebringes 12 ekstra vuggestuepladser i Svendborg by og i
Thurø Skoles distrikt i 2022 og op til 25 ekstra vuggestuepladser i
Svendborg by i 2023, samlet 37 ekstra vuggestuepladser, forventer
forvaltningen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2022 og 2023.
For at pladsgarantien også kan imødekommes i 2024 og 2025 skal der
udbygges med yderligere 14 vuggestuepladser i Svendborg by og 14
vuggestuepladser i Thurø Skoles distrikt, som angivet i anlægstemaerne
”Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i
Svendborg by” og ”Udbygning af vuggestuepladser, og børnehavepladser
på Thurø”, som er oversendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlæg: 7,133 mio. kr.
Årlig drift: 0,131 mio. kr.

2022

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2022

2023

2024

2025

Samlet

Politisk beslutning –
udførelse
Udførelse

0

7.133

0

0

0

7.133

Samlet anlægsprojekt

0

7.133

0

0

0

7.133

Afledt drift

0

0

131

131

131

393

Samlede likviditet, netto

0

7.133

131

131

131

7.526

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke vurderet.
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TAKSTOVERSIGT BUDGET 2022 - TIL 1. BEHANDLING

Det er obligatorisk, at der til budgetforslagets 1. behandling udarbejdes en takstoversigt. Efter gældende praksis er
taksterne til 1. behandling beregnet på baggrund af det tekniske budget 2022, fremskrevet til 2022-priser, inklusiv
afledte konsekvenser af kommuneaftalen, men ekskl. Direktionens forslag til 1. behandling.
På områder, hvor der er sket en væsentlig ændring, er dette efterfølgende kommenteret.
Teknik- og Erhvervsudvalget:
På Teknik- og Erhvervsudvalget er der følgende bemærkninger:
Der lægges op til en stigning på parkeringstaksten i Zone B fra 8 kr. til 10 kr. Taksten har ikke været fremskrevet
siden budget 2013. Fremskrivningen vil sikre vedligeholdelse og renovering af de offentlige parkeringspladser, så
de kan holdes på samme fornuftige niveau som nu.
Større ændringer vedrørende taksterne for færgeoverfart i perioden hvor ”landevejsprincippet” er gældende. Dette
skyldes dels, at køretøjer er udgået af ordningen, fordi man ønsker at fremme cykeltransporten til øerne, og at
restpulje for 2021 forventes overført til 2022. Tilskud til nedsættelse af takst for godstransport er sat op til det
maksimale (80 pct).
Ordinære takster på færgeområdet er som udgangspunkt sat op med 5 kr. med henvisning til praksis om at
færgetaksterne kun justeres hvert andet år.
Indførsel af takst for flerskrogsbåde. Ordinær takst plus 50 %.
Børne- og Ungeudvalget:
DAGPLEJEN:
Flere børn i takstberegningen til at fordele faste udgifter på, hvilket får taksten til at falde.
VUGGESTUE OG BØRNEHAVEPLADSER:
Takster er ikke inkl. midler vedr. demografi for ca. 6,4 mio. kr. hvilket resulterer i et større fald i taksten.
Flere børn i takstberegningen til at fordele faste udgifter på, hvilket får takster til at falde.
Takster er inkl. minimumsnormeringer jf. budgetforlig 2021 og centrale midler for i alt 14 mio. kr.
KLUBBER:
Faldet på 7,87% skyldes flere børn i takstberegningen. Juniorklubbens budget ændres ikke i forhold til antallet af
indmeldte børn.
SFO:
Taksten er foreløbig. Der beregnes en ny takst for 2022 på baggrund af indmeldte børn pr. 5/9 2021.
Social- og Sundhedsudvalget:
Omsorgstandpleje og specialtandpleje:
Pt. er taksten for 2022 anført svarende til 2021-taksten. Taksten fastsættes fra ministeriets side og reguleres årligt
med satsreguleringsprocenten.
Pensionisters betaling for madservice:
Taksterne for 2022 fremgår endnu ikke af takstoversigten. De vil blive behandlet på møde i Social- og
Sundhedsudvalget den 7. september 2021.
Betaling for kost på egne botilbud efter § 105, § 107 og § 108:
Taksterne for 2022 fremgår endnu ikke af takstoversigten. De vil blive behandlet på møde i Social- og
Sundhedsudvalget den 7. september 2021.

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

Byggetilladelser:
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid.
Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet.

ENHEDS
TAKST
2021

pr. time

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

690,00

700,00

1,45%

0,077

0,077

0,00%

690,00
200,00

700,00
203,00

1,45%
1,50%

FASTSAT
VED
LOV

Rottebekæmpelse:
Gebyr opkræves som en promille-del af ejendomsværdien
Kommerciel servicevejvisning:
Gebyr for behandling af ansøgning efter medgået tid
Der opkræves gebyr for den årlige græsslåning om skiltet

‰

pr. time
kr./år

*) 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
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
2
vurderingspris pr. m i området (bebyggelses% under eller på 110 )
I alt:
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:

kr.

63.351,00

64.225,00

1,38%

kr.
kr.
kr.

49.587,00
112.938,00
56.469,00

50.271,00
114.496,00
57.247,50

1,38%
1,38%
1,38%

Anlægspris
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110)
I alt:
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:

kr.

63.351,00

64.225,00

1,38%

kr.
kr.
kr.

123.938,00
187.289,00
93.644,50

125.648,00
189.873,00
94.936,50

1,38%
1,38%
1,38%

15,00
8,00

15,00
10,00

0,00%
25,00%

Betalt parkering
For 142 pladser i zone A
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade,
Fruestræde, Ramsherred.
For 444 pladser i Zone B
Voldgade, Frederikdgade, Jessens Mole og Hulgade
Parkeringstakst pr. time
Zone A
Zone B (første 2 timer gratis)

kr./time
kr./time

Parkeringslicens

kr./år

400,00

405,00

1,25%

Månedskort

kr./måned

400,00

405,00

1,25%

Parkeringskort til håndværkere *)

kr./år

Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten)
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **)

400,00

405,00

1,25%

510,00
1.020,00

510,00
1.020,00

0,00%
0,00%

*) TEU vedtog den 5. september 2019 ovenstående takst til parkeringskort til håndværkere, gældende fra 1. november 2019.
**) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt
MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer
for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.
Byrådet vedtog den 30. januar 2018 at nedlægge parkering på torvet.

X
X

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

Højestene: Svendborg - Skarø - Drejø ruten. Hjortøboen: Svendborg - Hjortø ruten.
-----------------------------------------------------------------------Ordinære takster
27. juni - 31. august - begge dag inkl.

De ordinære takster benyttes i perioden (skolernes sommerferie inkl. hele august.)
Fastboende mod dokumentation:
Voksen
Barn 4-15 år
Invalidebiler/cykler

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

95,00
95,00
190,00
95,00
525,00
1260,00

100,00
100,00
200,00
100,00
550,00
1290,00

5,26%
5,26%
5,26%
5,26%
4,76%
2,38%

115,00
60,00
490,00
230,00
25,00

120,00
60,00
500,00
240,00
25,00

4,35%
0,00%
2,04%
4,35%
0,00%

115,00
115,00
230,00
345,00
460,00
575,00
690,00
805,00
920,00
460,00
690,00
875,00
2100,00

120,00
120,00
240,00
360,00
480,00
600,00
720,00
840,00
960,00
480,00
720,00
900,00
2200,00

4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
2,86%
4,76%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde
Op til 5,0 m længde
Op til 7,5 m længde
Op til 10 m længde
Op til 12,5 m længde
Op til 15 m længde
Op til 17,5 m længde
Op til 20 m længde

230,00
460,00
690,00
920,00
1.150,00
1.380,00
1.610,00
1.840,00

240,00
480,00
720,00
960,00
1.200,00
1.440,00
1.680,00
1.920,00

4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%

Ekstrature med Højestene
Ekstrature med Hjortøboen

7.000,00
3.500,00

7.200,00
3.600,00

2,86%
2,86%

0,00
0,00
0,00

20,00
15,00
10,00

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel
Op til 2,5 m længde
Op til 5,0 m længde
Over 5 m længde per 2,5 m
5-turs kort
Pendlerkort bil pr. mdr.
Ikke fastboende:
Voksen
Barn 4-15 år
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser)
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser)
Cykler/knallerter
Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel
Op til 2,5 m længde
Op til 5,0 m længde
Op til 7,5 m længde
Op til 10 m længde
Op til 12,5 m længde
Op til 15 m længde
Op til 17,5 m længde
Op til 20 m længde
Op til 10 m. lang, højde > 2,10
Op til 15 m. lang, højde > 2,10
5-turs kort
20-turs kort

Øl og vand sælges fra automat
Øl
Vand
Kaffe
Handicappet med ledsagerkort, kan medtage 1 ledsager gratis

NY
NY
NY

FASTSAT
VED
LOV

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, (Landevejsprincippet)
nedsættes taksterne i perioden:
1. januar - 24. juni
1. september - 31. december
Ikke fastboende:
Voksen
Barn 4-15 år
Cykler/knallerter

75,00
35,00
15,00

75,00
35,00
15,00

0,00%
0,00%
0,00%

Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer,
nedsættes Erhvervs- og godstransport med 80 % af ordinær takst
55,00

24,00

-56,36%

Affaldscontainer Stor
Affaldscontainer Lille
Skibscontrainer

Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør)

220,00
55,00
220,00

96,00
24,00
96,00

-56,36%
-56,36%
-56,36%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde
Op til 5,0 m længde
Op til 7,5 m længde
Op til 10 m længde
Op til 12,5 m længde
Op til 15 m længde
Op til 17,5 m længde
Op til 20 m længde
Op til 10 m. lang, højde > 2,10
Op til 15 m. lang, højde > 2,10

55,00
110,00
165,00
220,00
275,00
330,00
385,00
440,00
220,00
330,00

24,00
110,00
72,00
96,00
120,00
144,00
168,00
192,00
96,00
144,00

-56,36%
0,00%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde
Op til 5,0 m længde
Op til 7,5 m længde
Op til 10 m længde
Op til 12,5 m længde
Op til 15 m længde
Op til 17,5 m længde
Op til 20 m længde

110,00
220,00
330,00
440,00
550,00
660,00
770,00
880,00

48,00
96,00
144,00
192,00
240,00
288,00
336,00
384,00

-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%
-56,36%

20,00
30,00
35,00

20,00
30,00
35,00

0,00%
0,00%
0,00%

Stykgods:
0 kg - 200 kg
201 kg - 500 kg
501 kg - 1.000 kg

FASTSAT
VED
LOV

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

M/S HELGE
1-2 stop voksen
1-2 stop barn

35,00
20,00

35,00
20,00

0,00%
0,00%

3-5 stop voksen
3-5 stop barn

70,00
35,00

70,00
35,00

0,00%
0,00%

6-7 stop voksen
6-7 stop barn

0,00
0,00

105,00
55,00

NY
NY

140,00
70,00

140,00
70,00

0,00%
0,00%

70,00
35,00

0,00
0,00

Udgår
Udgår

140,00
70,00

0,00
0,00

Udgår
Udgår

Kort tur, enkelt, voksen
Kort tur, enkelt, barn

35,00
20,00

0,00
0,00

Udgår
Udgår

Kort tur, dobbelt, voksen
Kort tur, dobbelt, barn

70,00
35,00

0,00
0,00

Udgår
Udgår

Pris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune (børn under 18 år):
Lang tur voksen i følgeskab med børn
Lang tur barn

35,00
35,00

35,00
35,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00%

6.000,00
3.000,00

6.000,00
3.000,00

0,00%
0,00%

Cykel

30,00

30,00

0,00%

Øl og vand sælges fra automat
Øl
Vand
Kaffe

20,00
20,00
10,00

20,00
20,00
10,00

0,00%
0,00%
0,00%

8-10 stop voksen (flere end 7 stop)
8-10 stop barn (flere end 7 stop)
Lang tur, enkelt, voksen
Lang tur, enkelt, barn
Lang tur, dobbelt, voksen
Lang tur, dobbelt, barn

Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager
Chartertur 2 timer (min)
Tillæg pr. ekstra time

Lystbådehavnene
Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg- og Rantzausminde Lystbådehavn og Trafikhavn

Pr. kvadratmeter

" - do - Grundtakst

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre
Skarø og Drejø
" - do - Grundtakst

Pr. kvadratmeter

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø)
Indskud broer

pr. fod
pr. fod

Slæbested isætning eller optagning
Årskort (max. 40 bomåbninger)
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening
Jolleplads på land (harmonisering)

bomåbning/pr.gang

173,00

175,00

1,16%

890,00

902,00

1,35%

151,00

153,00

1,32%

890,00

902,00

1,35%

985,00
573,00

998,00
581,00

1,32%
1,40%

50,00
900,00
100,00
1.450,00

51,00
912,00
101,00
1.470,00

2,00%
1,33%
1,00%
1,38%

Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne

2550,00

2585,00

1,37%

Ikke fastliggere:
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50') + 15 % for hver 5 meter

6100,00

6184,00

1,38%

7000,00
7900,00
8850,00

7096,00
8009,00
8972,00

1,37%
1,38%
1,38%

3050,00
3100,00

3092,00
3143,00

1,38%
1,39%

4100,00
4700,00
5300,00

4157,00
4765,00
5373,00

1,39%
1,38%
1,38%

Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver

6000,00

6083,00

1,38%

Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter

6100,00
7000,00

6184,00
7097,00

1,38%
1,39%

Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter

7900,00
8850,00

8009,00
8972,00

1,38%
1,38%

250,00
100,00
250,00
100,00
0,00

250,00
100,00
250,00
100,00
200,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
NY

Overvintringstakst
Overvintringstakst
Overvintringstakst
Overvintringstakst

i
i
i
i

3/4 time

Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65') + 15 % for hver 5 meter
Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80') + 15 % for hver 5 meter
Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100') + 15 % for hver 5 meter
lystbådehavne - ikke fastligger
vinter 1/10 - 31/3 - periodiser

1/4 - skoleferie el. skoleferie Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fas 1/4 - skoleferie el. skoleferie Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5

Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser
Årligt ventelistegebyr pr. havn
Gebyr for optagelse på rokeringsliste lystbådepladser
Årligt rokeringslistegebyr
Ekstra Rondel til faste bådepladser

FASTSAT
VED
LOV

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter
mellem 9 og 12 meter
12 - 15 15 - 20 15 - 20 20 - 25 over 30 meter
Flerskrogsbåde
Lejrskoleskibe med over 10 pers.
TS skibe Sydhavn (Sejlskibsbroen max 4 døgn pr. år)
Svendborg Billetten ind til 11,99 m
Svendborg Billetten over 11,99 m
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale

overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatnin + 50 % til takst
overnatning

450,00
0,00
135,00
175,00
215,00

0,00
0,00
140,00
180,00
220,00

2,33%
2,04%
1,69%
0,00%
1,11%
NY
1,43%
NY
UDGÅR
0,00%
3,70%
2,86%
2,33%

675,00
1.110,00

684,00
1.125,00

1,33%
1,35%

75,00
305,00
455,00

150,00
400,00
550,00

100,00%
31,15%
20,88%

overnatning

195,00
225,00
265,00
315,00
445,00
445,00
135,00
175,00
195,00

195,00
225,00
265,00
315,00
445,00
0,00
135,00
175,00
195,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
UDGÅR
0,00%
0,00%
0,00%

overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning

195,00
225,00
245,00
295,00
445,00

200,00
230,00
250,00
300,00
450,00

2,56%
2,22%
2,04%
1,69%
1,12%

overnatning

445,00
135,00

0,00
140,00

Udgår
3,70%

175,00
195,00

180,00
200,00

2,86%
2,56%

overnatning

Marina-booking
Marinabookning lille plads
Marinabookning stor plads

Gebyr for booking/reserv

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde) og Rantzausminde
Både indtil 9 meter
mellem 9 og 12 meter
12 - 15 15 - 20 over 20 meter
Lejrskoleskibe med over 10 pers.
Svendborg Billetten ind til 11,99 m
Svendborg Billetten over 11,99 m
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale

Lystbådehavn:
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning
overnatning

Svendborg Billetten over 11,99 m
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale

STIGNING
2021-2022

220,00
250,00
300,00
345,00
455,00
650,00
1065,00

pr. båd under 20 m
pr. båd over 20 m

Lejrskoleskibe med over 10 pers.
Svendborg Billetten ind til 11,99 m

ENHEDS
TAKST
2022

215,00
245,00
295,00
345,00
450,00
0,00
1050,00

Afgift statsskibe
Afgift statsskibe

Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn:
Både indtil 9 meter
mellem 9 og 12 meter
12 - 15 15 - 20 over 20 meter

ENHEDS
TAKST
2021

overnatning

FASTSAT
VED
LOV

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund:
Alle længder
Lejrskoleskibe

overnatning - alle
overnatning - alle

Alle havne
Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25%
Kajakker

overnatning jfr. bådlængde
overnatning

ENHEDS

ENHEDS

STIGNING

TAKST
2021

TAKST
2022

2021-2022

125,00
350,00

150,00
350,00

20,00%
0,00%

40,00

45,00

12,50%

3,95
18,84
1095,89

4,00
19,10
1111,00

1,31%
1,38%
1,38%

103,26

104,70

1,39%

Pr. m2/år, excl. moms
Pr. m2/år, excl. moms
Pr. m2/år, excl. moms

30,31
24,11
18,54

30,73
24,44
18,79

1,38%
1,39%
1,36%

Pr. m2/år, excl. moms
Pr. m2/år, excl. moms
Pr. m2/år, excl. moms

33,32
26,68
12,38

33,78
27,04
12,55

1,39%
1,36%
1,36%

Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b.
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1.

Ton, excl. moms
Ton, excl. moms

22,01
6,04

22,31
6,13

1,36%
1,42%

Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a.
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2.

Ton, excl. moms
Ton, excl. moms

8,59
13,99

8,70
14,18

1,34%
1,35%

Færgetrafik - vareafgift
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.

Kr./enhed-retur, excl. m

69,45

70,41

1,38%

12.500,00

12.672,50

1,38%

62,21

63,07

1,38%

3,80
3,19

3,85
3,23

1,32%
1,25%

Trafikhavnen:
Skibsafgifter
Pr. anløb / dag
Pr. måned
ISPS facilitetsafgift pr. anløb

Pr. bruttoton, excl. mom
Pr. bruttoton, excl. mom
Excl. moms

Fritidsfartøjer på erhvervskajer (Ingen eller minimal erhvervsmæssig bSkibslængde - løbende m
Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4)
Arealleje klasse I
Arealleje klasse II
Arealleje klasse III
Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4)
Arealleje klasse I
Arealleje klasse II
Arealleje klasse III
Vareafgifter

Erhvervspladser
Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning)

Boksleje incl moms

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton)

Ton, excl. moms

El, midlertidig tilslutning
El, fast tilslutning

kwt
kwt

Lystbåde:
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn)
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr"

efter én uge pr. døgn

100,00
200,00

0,00
202,76

Udgår
1,38%

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje"

pr. påbegyndt time

916,00

928,00

1,31%

Mandskabsleje / trosseføring
Kranfører / håndværker
Tillæg overtid 50%
Tillæg overtid 100%

pr. time
pr. time
pr. time

494,00
248,00
496,00

501,00
251,00
503,00

1,42%
1,21%
1,41%

Normaltid og overtid
Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

Overtid 50%
Overtid 50%
Overtid 100%
15.30-17.30
15.30-17.30
17.30-07.00
15.00-17.00
15.00-17.00
17.00-07.00
07.00-12.00
07.00-12.00
12.00-24.00
alle timer

Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg
Arbejdsbåd
Slæbebåd / arbejdsbåd

pr. time - minimum 1

Miljø
Tømning af stor container
Tømning af lille container
Spildolie

m
2
m
liter

Øvrige lejemål
Takst - udeservering / stadepladser - direkte
tilknytning til det lejede

m2/mdr.

Takst - udeservering / stadepladser

m2/mdr.

Takst - arealleje (midlertidigt / gods)
Takst - Arrangementer - kommercielt

m2/mdr.
m2/døgn
m2/døgn

Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt

1.100,00

1.115,00

1,36%

0,00
25,31
13,10
3,10

0,00
25,66
13,28
3,14

0,00%
1,38%
1,37%
1,29%

1043,00
0,00

1057,00
0,00

1,34%
0,00%

3655,00
0,00

3705,00
0,00

1,37%
0,00%

2

Rundbuehallen -Kommerciel
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel

dg
dg

Bølgen
Bølgen

Pr. ½ døgn
pr. døgn

260,00
510,00

270,00
520,00

3,85%
1,96%

Parkeringsplads
Autocamperplads pr. dag

pr. md.

375,00
215,00

380,00
220,00

1,33%
2,33%

FASTSAT
VED
LOV

TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED

ENHEDS

ENHEDS

STIGNING

FASTSAT

TAKST
2021

TAKST
2022

2021-2022

VED
LOV

Svendborg Badstue og Svømmehal:
Pr. barn (3-17 år)
Pr. pensionist
Pr. voksen - blå pris*
20 x pensionist
20 x voksne - blå pris*
Sauna voksen
Sauna pensionist
Bassin pr. time

32,00
32,00
40,00

32,00
32,00
40,00

0,00%
0,00%
0,00%

500,00
650,00

500,00
650,00

0,00%
0,00%

25,00
15,00

25,00
15,00

0,00%
0,00%

1.000,00

1.000,00

0,00%

15,00
32,00
32,00
64,00
40,00

15,00
32,00
32,00
64,00
40,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

275,00
275,00
550,00
500,00
500,00
900,00
275,00

275,00
275,00
550,00
500,00
500,00
900,00
275,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1.800,00
2.850,00
1.050,00
1.600,00

1.800,00
2.850,00
1.050,00
1.600,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

25,00
15,00

25,00
15,00

0,00%
0,00%

40,00
650,00
1.150,00
1.800,00

40,00
650,00
1.150,00
1.800,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10,00

10,00

0,00%

10,00
1.500,00
250,00
700,00

10,00
1.500,00
250,00
700,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.
Svendborg Svømmeland
Pr. barn (0-2 år)
Pr. barn (3-17 år)
Pr. pensionist
Pr. voksen
Studerende
10
10
10
20
20
20
10

x
x
x
x
x
x
x

barn (3-17 år)
pensionist
voksen
barn (3-17 år)
pensionist
voksen
kombi barn/voksen

Halvårskort voksen
Årskort voksen
Halvårskort børn/pensionister
Årskort børn/pensionister
Sauna voksen
Sauna pensionist
Blå
Blå
Blå
Blå

Pris*
Pris*
Pris*
Pris*

Leje af håndklæder/badetøj pr. stk.

Pr. voksen
20 x voksen
Halvårskort
Årskort

*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 svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.
Håndklæder/badetøj pr. stk.
Sportsbassin pr. time
Svømmebane pr. time
Varmtbandsbassin pr. time
Ovenstående takster er ikke momspligtige.
meland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.
Håndklæder/badetøj pr. stk.
Sportsbassin pr. time
Svømmebane pr. time
Varmtbandsbassin pr. time
Ovenstående takster er ikke momspligtige.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ENHED

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING

FASTSAT
VED
2021/2022
LOV

Svendborg Bibliotek:
Børn (under 16 år)*:
Overskridelse af lånetiden
1. hjemkaldelse efter 1 uge
2. hjemkaldelse efter 3 uger
3. hjemkaldelse efter 31 dage

10,00
55,00
55,00
120,00

10,00
55,00
55,00
120,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Voksne
Overskridelse af lånetiden
1. hjemkaldelse efter 1 uge
2. hjemkaldelse efter 3 uger
3. hjemkaldelse efter 31 dage

20,00
120,00
120,00
230,00

20,00
120,00
120,00
230,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

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

Skoleår
Skoleår
2021/2022 2022/2023

For de yngste:
Babyrytmik, 0-1 år*
Forældre Barn Rytmik, 1-4 år

md.
md.

643,00
178,00

654,00
181,00

1,7%
1,7%

Indskolingen
Musik, Leg og Bevægelse
Musikværksted

md.
md.

178,00
321,00

181,00
327,00

1,7%
1,9%

Soloundervisning
20 min.
25 min.
30 min.
40 min. (talentlinje)

md.
md.
md.
md.

364,00
458,00
544,00
605,00

370,00
466,00
553,00
615,00

1,6%
1,7%
1,7%
1,7%

Holdundervisning
Holdundervisning (2 elever sammen, 2*15 min.)
Familieundervisning
30 min.
Kor**
Sammenspil i mindre grupper
Sammenspil for elever der ikke er tilmeldt m.skole
Banddoktor
Orkester (min. 12 elever)
Hørelære

md.
md.
md.
md.
md.
md.
md.
md.

314,00
544,00
Gratis
Gratis
145,00
321,00
145,00
89,00

320,00
553,00
Gratis
Gratis
148,00
327,00
148,00
91,00

1,9%
1,7%

2,1%
1,9%
2,1%
2,2%

md.
Pr. år

133,00
111,00

136,00
113,00

2,3%
1,8%

Andet
instrumentleje
Copyright afgift - engangsudgift

* 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

Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om
lov om Det centrale personregister §51
Bopælsattest
Adresseforespørgsel

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

FASTSAT
VED
LOV

stk.
stk.

75,00
75,00

75,00
75,00

0,00%
0,00%

x
x

stk.

210,00

210,00

0,00%

x

Pas:
A-Pas (18-64år)
B-pas (12-17 år)
B-pas (0-11 år)
C-pas (over 65 år)
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

890,00
178,00
150,00
378,00
862,00
150,00
350,00

890,00
178,00
150,00
378,00
862,00
150,00
350,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

x
x
x
x
x
x
x

Kørekort:
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv og kørelærer fornyelse
Midlertidigt erstatningskørekort
Fornyelse (ny lov pr. 1/7-17)
Internationalt kørekort
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.)
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.)

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

280,00
170,00
140,00
25,00
120,00
0,00

280,00
170,00
140,00
25,00
120,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

x
x
x
x
x
x

Teori- og køreprøve
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse)
Tillægsprøve B/E prøve
Kørelærer-prøve

stk.
stk.
stk.
stk.

600,00
890,00
280,00
340,00

600,00
890,00
280,00
340,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

x
x
x
x

Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift
jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.

Børne- og Ungeudvalget

FORÆLDREBETALINGSANDEL

ENHED

ENHEDS
TAKST
2021

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

FASTSAT
VED
LOV

Dagplejeplads:
0 - 2 årige

25% pr.md i 11 mdr.

3.136,00

3.186,00

1,59%

x

Vuggestueplads:
0 - 2 årige

25% pr.md i 11 mdr.

3.835,00

3.732,00

-2,69%

x

Børnehaveplads:
3 - 5 årige

25% pr.md i 11 mdr.

2.090,00

2.048,00

-2,01%

x

2.090,00

2.048,00

-2,01%

100% Pr. md i 11 mdr

615,00

627,00

1,95%

x

20% pr.md i 11 mdr.
20% pr.md i 11 mdr.

381,00
381,00
100,00

351,00
351,00
100,00

-7,87%
-7,87%
0,00%

x
x

1.773,00
766,00
450,00
900,00

1.804,00
780,00
457,00
915,00

1,75%
1,83%
1,56%
1,67%

Forårs-SFO april - juli:
5 årige

Frokostordninger

Klubber
Svendborg Juniorklub
- Afdeling Holbøllsminde
- Afdeling Centrum
- Aften

Skolefritidsordning-Nye takster efter 5/9 20
Heldagsmodul
Formiddagsmodul
Klippekort på 10 timer
Klippekort på 20 timer

pr.md i 3 mdr.

84,10%
pr.md i 11 mdr.
pr.md i 11 mdr.
pr. stk.
pr. stk.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED

ENHEDS

ENHEDS

TAKST

TAKST

2021

2022

STIGNING

FASTSAT
VED

2021-2022

LOV

Tandplejen
Taksten fastsættes af ministeriet. Reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Pt. er 2022-taksten sat lig 2021-taksten.
540,60
Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling)
årlig
540,60
0,00%
2.014,50
Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling)
årlig
2.014,50
0,00%
Pensionisters betaling for madservice
Taksten for madservice i 2022 er endnu ikke færdigberegnet, hvorfor 2021-taksten pt. er anført for 2022.
Almindelig hovedret
Lille hovedret

portion
portion

52,50
46,75

52,50
46,75

0,00%
0,00%

Biret

portion

16,00

16,00

0,00%

Hoved- og biret

portion

68,50

68,50

0,00%

Frokostanretning

portion

30,00

30,00

0,00%

Kostpriser på egne botilbud efter § 105/85, § 107 og § 108
Kostpriser på botilbud har ikke tidligere været en del af takstoversigten men vil indgå efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget september 2021.
Morgenmåltid

Pr. døgn

Middagsmåltid

Pr. døgn

Aftenmåltid

Pr. døgn

Alle måltider inkl. kaffe, mellemmåltider m.m.

Pr. døgn

Dagcenter kørsel - tur/retur

dag

37,50

38,00

1,33%

dag

129,50

131,50

1,54%

Betaling for serviceydelser på gæsteophold
(forplejningen) max.

x
x

ØKONOMIUDVALGET

ENHED

Årsabonnement

ENHEDS
TAKST
2022

STIGNING
2021-2022

FASTSAT
VED
LOV

Udgået

Udgået

Inkasso:
Rykker for restancer med udlægsret

250,00

250,00

0,00%

X

for restancer uden udlægsret
for cpr. aftaler
vedr. miljøkontrollen
for husleje

100,00
100,00
100,00
250,00

100,00
100,00
100,00
250,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

X
X

Gebyr for underretning om udlæg pr. 1/1-18
Retsafgift minimum takst

450,00
300,00

450,00
Udgår
pr. 1/10-2021

0,00%
0,00%

X
X

Rykker
Rykker
Rykker
Rykker

pr. udvalg/Byråd

ENHEDS
TAKST
2021

ECO - Nøgletal; Regnskab 2020 og Budget 2021. Datakilder: ECO (VIVE) samt tabel FOLK1A fra Danmarks statistik.
ECO analyse R20 og B21
Ressourceforbruget på 19
udgiftsområder

Befolkning
pr.
01.01.2021

Svb. Regnskab
2020 til
sammenligning

Svendborg
Kommune
B21

Sml.gruppe
B21

Region
Syd B21

Hele
landet B21

Svendborg vs. Region
Syd (potentiale)
B2021

Svendborg R20 vs.
Region Syd R20 til
sammenligning

Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig

3.343

69.211

71.038

70.683

72.032

75.474

-3.322.700

-4.718.440

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig

7.186

76.112

78.004

80.618

79.676

82.570

-12.013.683

-13.575.366

Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig

14.280

41.755

40.134

40.909

41.164

43.036

-14.716.863

10.418.887

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

33.779

5.028

5.814

5.202

4.949

5.156

29.225.189

20.000.554

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig

33.779

2.445

2.310

2.229

2.456

2.114

-4.932.252

-14.164.520

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig

33.779

9.076

9.508

9.347

9.782

7.760

-9.271.337

-2.622.073

Personlige tillæg mv. pr. pensionist,
65+ årig

14.280

435

463

490

470

495

-94.543

-98.641

Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig

33.779

4.389

4.927

3.582

3.780

4.150

38.733.705

24.881.321

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 022 årig

14.637

11.700

10.539

12.222

10.493

10.592

675.184

11.516.652

Voksne med særlige behov, kr. pr. 1864 årig

33.056

11.125

10.288

9.966

9.892

9.226

13.104.852

32.468.148

Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr.
pr. 18-64 årig

33.056

191

462

427

403

344

1.954.729

-3.890.131

Revalidering, ress. forløb og løntilskud
mv. pr.17-64 årig

33.779

5.319

5.800

5.250

6.061

4.664

-8.797.071

-11.723.083

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr.
pr. indb.

58.588

1.706

1.710

1.758

1.694

1.805

982.760

2.009.517

Vejvæsen kr. pr. indb.

58.588

642

688

860

1.243

972

-32.496.080

-26.782.399

Redningsberedskab kr. pr. indb.

58.588

208

207

222

261

256

-3.165.209

-2.767.522

58.588

6.448

6.894

6.536

7.264

6.410

-21.663.554

-29.667.446

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl.
lønpuljer,tjenestem.pension og interne
forsikringspuljer)
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 017 årig

11.252

3.104

3.099

3.038

3.150

3.021

-581.154

1.475.627

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb.
kr.pr. indb.

58.588

4.889

4.969

5.324

5.565

4.994

-34.953.963

-30.893.294

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.

58.588

62

58

128

193

149

-7.877.834

-6.721.598

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,
idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område
samt kommunens ressourcesituation.
Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.
Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.
Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potientiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.
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

Dagtilbud
5.12

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, dagtilbud
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

77.000
77000

76.000
76000

Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig

75.000
75000
74.000
74000
73.000
73000
72.000
72000
71.000
71000
70.000
70000
69.000

68.000
69000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
68.686
64.121
63.799
68.035

2016
69.924
63.755
65.724
67.958

2017
71.514
65.358
68.120
69.904

2018
71.328
66.977
69.260
71.359

2019
70.595
67.218
70.083
71.851

2020
69.211
68.888
70.622
73.647

B2021
71.038
70.683
72.032
75.474

75.994
70.943
70.587
75.273

76.220
69.496
71.642
74.077

76.425
69.846
72.798
74.704

75.249
70.658
73.066
75.280

73.302
69.796
72.771
74.606

70.249
69.922
71.682
74.752

71.038
70.683
72.032
75.474

Folkeskolen
6.12

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

86.000
85000

84000
84.000

Nettodriftsudgifter pr. 6-16 årig

83000

82.000
82000

81000
80.000
80000

78.000
79000

78000
76.000
77000

74.000
76000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
72.164
73.271
72.760
75.742

2016
72.858
73.278
72.560
75.765

2017
74.597
74.240
74.040
77.433

2018
76.952
75.615
75.726
78.856

2019
75.383
76.332
76.898
79.811

2020
76.112
78.254
78.002
81.776

B2021
78.004
80.618
79.676
82.570

79.842
81.067
80.502
83.800

79.419
79.876
79.094
82.587

79.720
79.339
79.125
82.750

81.182
79.770
79.888
83.190

78.274
79.259
79.847
82.872

77.254
79.428
79.172
83.002

78.004
80.618
79.676
82.570

Tilbud til ældre
7.12

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

48000

47000

Nettodriftsudgifter pr. 65+ årig

46000

45000

44000

43000

42000

41000

40000
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016

2017

2018

2019

2020

B2021

2015
41.597
40.731
40.329
42.781

2016
41.305
40.890
40.284
42.742

2017
41.935
41.388
40.726
43.038

2018
39.032
38.736
39.125
40.363

2019
39.329
39.458
39.642
41.491

2020
41.755
40.755
41.025
43.227

B2021
40.134
40.909
41.122
43.035

46.022
45.065
44.620
47.332

45.025
44.572
43.912
46.591

44.815
44.230
43.523
45.993

41.177
40.865
41.275
42.581

40.837
40.971
41.162
43.082

42.381
41.366
41.640
43.876

40.134
40.909
41.122
43.035

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
8.12

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2015-2021 (2021 priser)
Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

7.000
7000

Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig

6.500
6500

6.000
6000
5.500
5500
5.000

5000
4.500

4.000
4500
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
5.339
4.708
4.604
5.064

2016
5.979
5.034
5.048
5.440

2017
5.534
4.592
4.655
4.909

2018
4.809
4.330
4.320
4.578

2019
5.277
4.568
4.524
4.739

2020
5.028
4.504
4.436
4.617

B2021
5.814
5.202
4.949
5.156

5.977
5.271
5.154
5.669

6.601
5.558
5.574
6.006

5.991
4.970
5.039
5.313

5.103
4.595
4.585
4.858

5.491
4.752
4.707
4.930

5.129
4.595
4.525
4.709

5.814
5.202
4.949
5.156

Sygedagpenge
8.22

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

3.000
2600
3000
2900

Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig

2500
2.800
2800
2700
2.600
2400
2600
2.400
2300
2500
2400
2200
2.200
2300
2200
2.000
2100
2100
1.800
2000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
2.037
2.088
2.266
2.063

2016
2.087
2.097
2.252
2.009

2017
2.129
2.106
2.291
1.961

2018
2.011
2.092
2.320
1.959

2019
1.993
2.098
2.364
2.043

2020
2.445
2.584
2.864
2.470

B2021
2.310
2.229
2.456
2.114

2.280
2.337
2.537
2.309

2.304
2.315
2.486
2.218

2.305
2.280
2.480
2.123

2.134
2.220
2.462
2.079

2.073
2.183
2.459
2.126

2.494
2.636
2.921
2.519

2.310
2.229
2.456
2.114

Førtidspensioner
8.32

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

10.000
10000

9.500
9500

Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig

9.000
9000

8.500
8500

8.000
8000

7.500
7500

7.000
7000

6.500
6500

6.000
6000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
7.680
6.819
7.594
6.036

2016
7.725
6.942
7.637
6.056

2017
7.883
7.135
7.734
6.121

2018
8.057
7.386
7.921
6.266

2019
8.497
8.026
8.488
6.710

2020
9.076
8.692
9.154
7.269

B2021
9.508
9.347
9.782
7.760

8.598
7.634
8.501
6.757

8.529
7.665
8.432
6.687

8.533
7.723
8.372
6.625

8.550
7.838
8.406
6.649

8.840
8.350
8.831
6.982

9.258
8.866
9.337
7.415

9.508
9.347
9.782
7.760

Personlige tillæg m.v.
8.42

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

580

560

Nettodriftsudgifter pr. pensionist

540

520

500

480

460

440

420

400
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016

2017

2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
510
483
477
492

2016
469
467
463
474

2017
468
448
452
456

2018
455
438
435
452

2019
491
472
467
480

2020
435
448
442
458

B2021
463
478
470
495

571
540
534
551

517
515
511
523

506
485
489
493

483
465
462
479

511
491
486
499

443
457
450
467

463
478
470
495

Forsikrede ledige
8.52

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, dagpenge til forsikrede ledige
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

5.500
5500
5200
5.000

Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig

5000
4.500
4700
4.000
4500
3.500
4200
3.000
4000
2.500
3700
3500
2.000
3200
1.500
3000
1.000
2500
2700
500
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
3.485
3.229
2.930
3.105

2016
3.164
2.960
2.803
2.938

2017
3.197
2.982
2.681
2.927

2018
2.993
2.853
2.559
2.786

2019
3.187
2.991
2.656
2.930

2020
4.389
3.867
3.652
3.903

B2021
4.927
3.582
3.780
4.150

3.902
3.615
3.280
3.477

3.493
3.269
3.095
3.244

3.461
3.228
2.902
3.168

3.177
3.028
2.715
2.956

3.316
3.112
2.764
3.048

4.477
3.944
3.726
3.981

4.927
3.582
3.780
4.150

Børn og unge med særlige behov
8.62

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

13.500
13500

Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig

13.000
13000

12.500
12500

12.000
12000

11.500
11500

11.000
11000

10.500
10500

10.000
10000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

B2020
2020

B2021

2015
10.298
10.434
9.749
9.551

2016
10.749
10.791
9.537
9.589

2017
12.101
11.207
9.906
9.817

2018
11.601
11.498
10.223
10.183

2019
11.217
11.842
10.669
10.495

2020
11.700
12.176
10.913
10.680

B2021
10.539
12.222
10.493
10.592

11.394
11.545
10.786
10.567

11.717
11.763
10.396
10.453

12.932
11.976
10.586
10.491

12.238
12.130
10.785
10.742

11.647
12.296
11.078
10.898

11.875
12.359
11.077
10.840

10.539
12.222
10.493
10.592

Voksne med særlige behov
8.72

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

11.500
11000
11500

Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig

11000
11.000
10500

10.500
10500
10000
10.000
10000
9500
9.500
9500
9000
9.000
9000

8500
8.500
8500

8.000
8000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

B2020
2020

B2021

2015
8.272
7.513
7.849
7.479

2016
8.446
7.396
7.850
7.538

2017
8.490
7.690
8.086
7.685

2018
10.201
9.178
9.292
8.920

2019
10.335
9.746
9.886
9.217

2020
11.125
9.857
10.143
9.434

B2021
10.288
9.966
9.892
9.226

9.152
8.312
8.684
8.275

9.206
8.062
8.557
8.216

9.073
8.218
8.641
8.213

10.762
9.683
9.803
9.410

10.732
10.119
10.265
9.570

11.292
10.004
10.295
9.576

10.288
9.966
9.892
9.226

Tilbud til udlændinge
8.82

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

1.000
1000
900
900

Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig

800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
00
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
507
479
597
368

2016
830
682
810
544

2017
481
325
360
281

2018
256
248
206
256

2019
295
264
271
225

2020
191
325
309
256

B2021
462
427
403
344

561
530
661
407

905
743
883
593

514
347
384
300

270
261
217
270

307
274
281
233

194
330
314
260

462
427
403
344

Revalidering, ressourceforløb og løntilskud m.v.
8.92

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

6.500
6500

6.000
6000

Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig

5.500
5500
5.000
5000
4.500

4.000
4500
3.500
4000
3.000
3500
2.500

2.000
3000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
3.087
3.123
3.386
2.717

2016
4.020
3.860
4.209
3.423

2017
4.639
4.249
4.863
3.812

2018
4.999
4.447
5.121
4.071

2019
5.281
4.729
5.436
4.268

2020
5.319
4.818
5.666
4.392

B2021
5.800
5.250
6.061
4.664

3.456
3.496
3.791
3.041

4.438
4.262
4.647
3.779

5.022
4.599
5.264
4.126

5.305
4.719
5.434
4.320

5.494
4.920
5.655
4.440

5.426
4.915
5.780
4.480

5.800
5.250
6.061
4.664

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
9.12

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

1.950
1950

Nettodriftsudgifter pr. indbygger

1.900
1900

1.850
1850

1.800
1800

1.750
1750

1.700
1700

1.650
1650

1.600
1600
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
1.597
1.594
1.616
1.733

2016
1.605
1.619
1.628
1.741

2017
1.579
1.638
1.637
1.762

2018
1.608
1.644
1.663
1.781

2019
1.593
1.723
1.692
1.778

2020
1.706
1.736
1.671
1.811

B2021
1.710
1.758
1.694
1.805

1.767
1.764
1.788
1.917

1.749
1.765
1.775
1.898

1.687
1.750
1.750
1.883

1.696
1.734
1.754
1.879

1.654
1.789
1.757
1.846

1.731
1.763
1.696
1.838

1.710
1.758
1.694
1.805

Vejvæsen
9.22

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

1.600
1500

1400
1.400

Nettodriftsudgifter
Nettodriftsudgifter pr.
pr. indbygger
meter vej

1300
1.200
1200
1.000
1100
800
1000
600
900
400
800
200
700

6000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
693
1.000
1.219
983

2016
566
947
1.200
969

2017
631
930
1.263
966

2018
648
934
1.343
968

2019
640
819
1.167
903

2020
642
845
1.100
929

B2021
688
860
1.243
972

767
1.107
1.349
1.088

617
1.032
1.308
1.056

674
994
1.350
1.033

684
986
1.417
1.021

664
850
1.212
937

652
858
1.116
942

688
860
1.243
972

Redningsberedskab
9.32

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

300

Nettodriftsudgifter pr. indbygger

280

260

240

220

200

180

160
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016

2017

2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
170
201
262
231

2016
167
200
258
240

2017
160
200
253
237

2018
161
202
257
238

2019
203
211
252
242

2020
208
217
255
255

B2021
207
223
261
256

188
222
290
255

182
219
282
262

171
214
271
254

170
214
271
251

211
219
262
252

211
220
259
259

207
223
261
256

Administration
9.42

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2015-2021 (2021 priser)
Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

7.400
7400

Nettodriftsudgifter pr. indbygger

7.200
7200

7.000
7000

6.800
6800

6.600
6600

6.400
6400

6.200
6200

6.000
6000
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
5.690
5.887
6.127
5.542

2016
5.911
6.006
6.326
5.639

2017
6.076
6.114
6.556
5.792

2018
6.252
6.224
6.703
5.874

2019
6.135
6.168
6.787
5.935

2020
6.448
6.325
6.954
6.065

B2021
6.894
6.536
7.264
6.410

6.296
6.513
6.779
6.132

6.444
6.546
6.895
6.147

6.493
6.534
7.006
6.189

6.596
6.566
7.071
6.196

6.370
6.405
7.047
6.162

6.544
6.420
7.058
6.156

6.894
6.536
7.264
6.410

Administration
9.47

Svendborg
Kommune

Smnl.
gruppen

Region
Syddanm.

Hele
landet

Udgifter til central og decentral ledelse og
administration, regnskab 2020
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger
Udgifter på grp. 200 Ledelse og administration
HK 0 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger

9

18

16

28

HK 2 Transport og infrastruktur

0

43

50

38

373

441

515

488

Fk 3.32.50 Folkebiblioteker

33

22

28

26

HF 3.35 og 3.38 Kultur og fritid mv.

59

78

91

78

HF 4.62 Sundhed mv.

32

32

58

36

136

171

219

256

82

65

54

53

HF 5.32 Tilbud til ældre og handicappede

311

308

443

344

HF 5.38 Voksne med særl. behov mv.

189

245

194

177

1.225

1.422

1.669

1.525

6.448

6.325

6.954

6.065

7.672

7.747

8.623

7.590

HF 3.22 Folkeskolen m.m.

HF 5.25 Dagtilbud mv. til børn og unge
HF 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige
behov

Decentral ledelse og administration i alt
Central ledelse og administration - HF 6.45
Ledelse og administration i alt

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg er:
Udgiftsbehovet i gruppen er middel
Ressourcepresset er højt

11

---> 9.49

Sundhedspleje og tandpleje
9.62

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

3.200
3200

3.150
3150

Nettodriftsudgifter pr. 0-17 årig

3.100
3100

3.050
3050

3.000
3000

2.950
2950

2.900
2900

2.850
2850

2.800
2800
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
2.694
2.558
2.594
2.609

2016
2.748
2.611
2.653
2.662

2017
2.869
2.690
2.720
2.725

2018
2.992
2.746
2.762
2.799

2019
3.031
2.810
2.881
2.838

2020
3.104
2.875
2.973
2.925

B2021
3.099
3.038
3.150
3.021

2.981
2.830
2.870
2.887

2.996
2.846
2.892
2.901

3.066
2.875
2.907
2.912

3.157
2.897
2.914
2.953

3.147
2.918
2.992
2.946

3.150
2.918
3.017
2.969

3.099
3.038
3.150
3.021

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
9.72

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

5.800
5800

Nettodriftsudgifter pr. indbygger

5.600
5600

5.400
5400

5.200
5200

5.000
5000

4.800
4800

4.600
4600

4.400
4400
2015
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
4.224
4.430
4.425
4.336

2016
4.392
4.474
4.536
4.303

2017
4.329
4.451
4.528
4.290

2018
5.062
4.879
5.241
4.732

2019
4.779
4.981
5.314
4.736

2020
4.889
5.118
5.417
4.870

B2021
4.969
5.247
5.565
4.994

4.673
4.901
4.895
4.797

4.787
4.877
4.944
4.690

4.626
4.757
4.839
4.585

5.340
5.147
5.530
4.992

4.963
5.172
5.518
4.917

4.963
5.195
5.498
4.943

4.969
5.247
5.565
4.994

Natur- og miljøbeskyttelse
9.92

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2015-2021 (2021 priser)

Svendborg Kommune

Smln.gruppen

Regionen

Hele landet

220
200
200

Nettodriftsudgifter pr. indbygger

180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
20
40
2015

Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet
2021 priser
Svendborg Kommune
Smln.gruppen
Regionen
Hele landet

2016

2017

2018

2019

B2020
2020

B2021

2015
79
125
170
140

2016
68
129
160
139

2017
74
139
175
136

2018
51
135
186
141

2019
45
125
175
135

2020
62
142
176
142

B2021
58
128
193
149

87
138
188
155

75
140
175
152

79
148
187
145

54
143
196
149

47
129
182
140

63
144
179
144

58
128
193
149

Befolkningsprognose 2021- 2034
Svendborg Kommune, april 2021

Kontaktoplysninger
Befolkningsprognosen 2021-2034 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune.
Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:
Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk
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Indledning og baggrundsdata
Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der
beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til
overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for
input i den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på
skoleområdet samt dagtilbudsområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre
sammenhænge.
Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste
år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler
(fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere
til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i en række geografiske basisområder, som
kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske
træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i
de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau.
Eksempler på parameterområder er ”Landområde”, ”Parcelhuskvarter”, ”Plejehjem” osv.
Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe
disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med
kommuneplanen.
For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske
udvikling viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse (dog
ikke i 2016 og 2017). Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne
står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for
befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold
til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i
kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af planafdelingen, og er derfor i overensstemmelse med
deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune. Det bør bemærkes, at når
der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2020, så er der
tale om opgørelser pr. 31.12.2020. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks
officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2021. Ligeledes forekommer der efterregulering af
tallet, hvorfor der, alt andet lige, kan opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt.
Samlet set, er der ikke afvigelser ift. personer vedrørende den samlede udvikling i 2020.
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Befolkningsprognosen 2020 – 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 2020 og sammenligner dem med
prognosen for 2020, som blev udarbejdet for et år siden.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2020, ikke udviklingen fra 2020-2021.
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Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2020 mere positiv end ventet. Samtidig
har vi haft et fødselsunderskud på 64 personer, hvilket er større end forventet. Herudover har der
været lidt flere indrejste end forventet.
Dette giver samlet set en stigning i folketallet på 289 personer i 2020, hvilket er 179 flere end
forventet. Den samlede udvikling er således mere positiv end ventet, og tallet dækker over flere
underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i prognosens antagelser er:
•

Flere døde: (forskel = 32)

•

Færre fødsler: (forskel = 33)

•

Flere tilflyttede: (forskel = 180)

•

Flere indrejste: (forskel = 64)

Pr. 31.12.2020 var der i alt registreret 58.588 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i
prognosen som primo tal for 2021 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2020 er også 58.588).
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Befolkningsprognosens særlige fokusområder
- udvikling i 2020
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 2020 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 2020 har Svendborg kommune dog haft en positiv
flyttebalance i forhold til de 0-16 årige (børnefamilier) på 236 personer hvilket antalsmæssigt stort
set modsvarer ovenstående udvikling. Kommunen har også historisk set haft en nettotilflytning af
børn de senere år.
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For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som
forventet en stigning i 2020. 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 2034.
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Boligprogram 2020 - 2034
Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for
boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert,
hvor meget der bygges.
Som nedenstående tabel viser, så ”topper” boligprogrammet i årene 2021 og 2026, bl.a. fordi en
række almene byggerier forventes at ligge i disse år.

Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram.

I perioden frem til og med 2034 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 178 boliger,
fordelt primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der
en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,04 pr. parcelhus, 1,98 pr. rækkehus og 1.68 –
2,21 pr. etagebolig (afhængig af type). Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til ca. 25
procent, med nogle enkelte undtagelser. Visse områder ligger højere, og andre lavere. Dette er bl.a.
gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.
Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til de næste fem års nybyggeri, lidt
over niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt. Det skal
bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt hen 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. Boligprogrammet er udarbejdet af planafdelingen på baggrund af de
generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og aktiviteten på boligmarkedet. Det
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særlige for boligprogrammet er, at der er en stor mængde almene boliger planlagt i de næste 3-4 år.
Svendborg Kommune har givet tilsagn til disse boliger, som derfor med stor sandsynlighed bliver
gennemført som planlagt.

Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2021
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Mellemkommunal flyttebalance
Mellemkommunal flyttebalance 2020 for de 0-16 årige
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettotilflytning i 2020 på 192 personer for de 0-16 årige (I forhold til grafen over
nettoflyttebalancen på side 7, så er der en lille difference på 1 person grundet tidspunkt for
dataudtræk). Figuren viser at der især er en positiv balance i forhold til København og Odense.
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Mellemkommunal flyttebalance 2020 for de 17-64 årige
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettotilflytning i 2020 på 120 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om en
positiv balance i forhold København, hvorimod der er negativ balance over for Odense og Århus
kommuner.
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Mellemkommunal flyttebalance 2020 for de 65+ årige
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

Der er alt i alt en nettotilflytning i 2020 på 28 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre
del af befolkningen ikke særligt meget.
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Befolkningsprognose 2021 - sammenfatning
Samlet forventes der i prognoseperioden 2021-2034, en positiv vækst i folketallet.
Det samlede folketal forventes at blive på 60.845 personer i år 2034, hvilket ligger godt 2200
personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være stigende i hele
perioden og vækstraten sænkes efter 2026, primært grundet boligudbygningen. Nedenstående tabel
viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2021

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 udvikle sig
stabilt til 18,0% i år 2034, da antallet stiger let fra 10.530 til 10.939, og da den samlede
befolkning også forventes at stige.

•

For de 17-64 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 33.778 i dag,
til 32.441 personer i år 2034. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2033 vil udgøre 53,3%
af befolkningen, mod de 57,7% 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 14.280 i dag til 17.466 personer i år 2034. Således stiger
andelen fra 24,4% til 28,7% 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.
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Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Ørkildskolen, Vestre Skole, Thurø Skole samt
Rantzausminde Skole opleve vækst i befolkningen. Resterende distrikter forventes at have en stort
set neutral udvikling.
Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2021-2034)

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.
”Udvikling” viser den forventede udvikling fra 2021-2034
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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 kommunes befolkningsprognose 2021, dels med sidste års
prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2020 (Danmarks Statistik har i skrivende
stund (april 2021), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2021).

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik
Den BLÅ markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2021. Svendborg Kommune ramte således 179 personer for lavt og
Danmarks statistik ramte 243 for lavt. Dette skyldes mestendels et stort antal mellemkommunale tilflyttere i 2. halvår 2020.

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2021 prognosen, for alle årene, lidt over niveauet i sidste års
prognose. Det skyldes primært, at udviklingen i 2020 var mere positiv end ventet. Således stiger
estimatet fremadrettet, da prognosen bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks Statistiks
prognose (2020) for folketallets udvikling, ligger noget under egen prognose for både 2020 og 2021.
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Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling
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1. Resumé
Den overordnede proces for budget 2022 har fokus på overholdelse af den
økonomiske politik, samt at få realiseret et massivt anlægsbudget de kommende
år, herunder realisering af fremrykkede anlægsinvesteringer, der er iværksat i lyset
af coronakrisen, samt nye tiltag til blandt realisering af Kommuneplanen 2021-33,
Klima- og Energipolitik, Bæredygtighedsstrategi m.m.
De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende:
1. Rammestyring – udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere udgifter
til realisering af nye tiltag via omstilling og prioritering inden for udvalgets
rammer.
2. Der afholdes anlægsseminar forud for Byrådets møde den 27. april.
3. Senest på junimøderne fremsender fagudvalgene forslag, som udvalgene
ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen.
4. Afsættelse af en driftsprioriteringspulje reserveret til de politiske
forhandlinger drøftes, når de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen
kendes.
5. Retningen for anvendelse af den udisponerede anlægspulje sættes på
anlægsseminaret ultimo april.

2. Indledning
Svendborg Kommune er inde i en positiv udvikling. Kommunen har gennem de
seneste år haft en positiv nettotilflytning, og kommunen oplever i disse år en øget
byggeaktivitet og efterspørgsel efter nye boliger. Denne positive udvikling forventes
at fortsætte de kommende år, hvor der er udsigt til at private investorer og
boligselskaber vil bygge mange nye boliger i det sydfynske. Det er godt for beskæftigelsen.
Udviklingen af hele havneområdet er nu i fuld gang, herunder Den Blå Kant, Simacbyggeriet, omstillingen af Frederiksø. Hertil kommer Liv i Min By-projektet, samt
store investeringer i udvikling af lokalsamfundene.
De nye boliger forventes at være med til at tiltrække flere nye borgere, hvoraf
mange er ressourcestærke borgere, som bl.a. kommer fra hovedstadsområdet.
Tilflytterne tiltrækkes bl.a. af kommunens unikke natur, et kreativt og kulturelt
miljø, og høj kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet.
Budgetproceduren er tilrettelagt ud fra et budget 2022-25 i økonomisk balance,
hvor kommunen modsat tidligere ikke er afhængig af særtilskud. Der knytter sig
dog en usikkerhed til Coronakrisens afledte effekt på den danske økonomi, idet den
afledte effekt på den kommunale økonomi på kort og lang sigt pt. ikke kendes.
Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i forbindelse aftalen om kommunernes økonomi for 2022.
Budgetproceduren for budget 2022 er derfor tilrettelagt således, at
Økonomiudvalget primo august får forelagt en økonomisk vurdering og på
baggrund heraf vurderer, om der er behov for, at der op til de politiske
forhandlinger i september er behov for yderligere tiltag.
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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.

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

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 -sikre overholdelse af
servicerammen. Fagudvalg korrigeret budget – sikre overholdelse af bevillinger.
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
For at opretholde en langsigtet balance har kommunen gennem de senere år
foretaget omlægninger og effektiviseringer af driften. For budget 2021 har der dog
været helt nye rammevilkår for kommunens budgetlægning.
For det første har tidligere budgetforlig sikret realistiske budgetter, hvor der var
langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. I 2019 gennemførte et bredt
flertal historiske, store besparelser i omegnen af 100 mio. kr. for at få balance i
budgettet. Afsættet har derfor været på plads.
For det andet blev der i 2020 vedtaget en længe ventet reform af det kommunale
udligningssystem. Reformen retter op på de fleste af de systemfejl, som Svendborg
Kommune – sammen med mange andre kommuner – har påpeget igennem de
sidste mange år. Og for det tredje indebærer den seneste aftale mellem regering og
KL om kommunernes økonomi for 2021, at der fra centralt hold er afsat penge til at
kompensere kommunerne for stigende udgifter i forbindelse med, at vi får flere
børn og vi bliver ældre.
Samlet set er udgangspunktet for budget 2022 et robust budget med et stort
driftsoverskud, som rummer plads til massive investeringer samtidigt med at
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kommunens gæld nedbringes betydeligt. I nedenstående tabel er vist økonomiske
nøgletal jf. det vedtagne budget 2021.
Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

Driftsoverskud

172,7

215,4

238,4

227,9

Gennemsnit kassebeholdning

161,6

132,6

126,7

131,6

51,6

64,8

80,1

95,3

Nedbringelse af kommunens gæld

Det skal bemærkes, at der i Finansloven for 2021 bl.a. er afsat yderligere midler til
ansættelse af flere medarbejdere i ældreplejen, og at lovbundne minimumsnormeringer fremrykkes, så de gælder fra 2024. Svendborgs andel af de ekstra midler
er pt. ikke afklaret.

3.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab?
Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er tidligere være forbundet med stor
usikkerhed, hvor finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet
kun blev meddelt for et år ad gangen. Som følge af udligningsreformen er disse
usikkerheder minimeret, og der er ikke i overslagsårene 2022 og frem budgetteret
med indtægter, som forudsætter tilsagn fra ministeriet om særtilskud og lån.
Coronakrisens afledte effekt på den danske økonomi herunder den kommunale
økonomi på kort og lang sigt kendes ikke. Social- og Indenrigsministeriet har
meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i forbindelse aftalen om
kommunernes økonomi for 2022. Der vil således fortsat være usikkerhed om
kommunens udskrivningsgrundlag og dermed skatteindtægter, også på grund af
befolkningsudviklingen.
Endvidere vil der forsat være usikkerhed om omfanget af kommunernes
medfinansiering af sundhedsvæsenet, og som følge heraf er der indarbejdet en
risikopulje på årligt 20 mio. kr. til imødegåelse heraf, undtagen i 2022, hvor puljen
er udmøntet i forbindelse med budgetforliget for budget 2021.
I basisbudgettet 2022-25 er der ikke afsat ekstra råderum til de politiske
forhandlinger. Når de afledte økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen
kendes, drøfter Økonomiudvalget om der skal afsættes en driftspulje reserveret til
de politiske forhandlinger frem mod budgetvedtagelsen i oktober.
I budget 2022-25 er der afsat en udisponeret anlægsramme på 8,6 mio. kr. i 2022,
38,3 mio. kr. i 2023 og 36,7 mio. kr. fra 2024.
Hvorvidt der er behov for yderligere, økonomisk beredskab afventer de kommende
forhandlinger om kommuneaftalen for 2022, samt svar på kommunens ansøgninger
om lån og særtilskud, som forventes at foreligge ultimo august. På baggrund heraf
vurderes det, om der er behov for ekstra finansiering.
Såfremt dette måtte være tilfældet anbefales det, at der indarbejdes
udvalgsfordelte besparelser, der udmøntes efter budgetvedtagelsen i oktober.
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3.3 Effektivisering
Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at
effektivisere kommunen for at tilpasse sig faldende indtægter og øgede udgifter
samtidig med, at der har været behov for at skaffe finansiering til investering i
velfærd og fastholdelse af serviceniveauet.
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.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er effektiviseringskravet fastholdt
uændret i hele perioden undtagen på dagtilbud- og ældreområdet.
Direktionen anbefaler, at den nuværende effektiviseringsprocent fastholdes for
perioden 2022-24, og videreførelse til 2025 indgår i det tekniske budget, undtagen
på dagtilbud- og ældreområdet.
I kommuneaftalen for budget 2021 har KL og regeringen aftalt, at der fortsat skal
være stor fokus i kommunerne med at skabe og hjemtage effektiviseringsgevinster,
og at disse gevinster forbliver i den enkelte kommune og skal bidrage til at
videreudvikle den borgernære velfærd.
Gevinsterne skal bl.a. realiseres via administrative effektiviseringer, indkøb,
digitalisering, mindre brug af konsulentbistand m.m.

3.4 Rammestyring
Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen,
som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske
formåen i kommunen – ”hvad har vi råd til”. Økonomiudvalget er ansvarlig for
kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres
egen ramme.
Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men under
forudsætning af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af
næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor
budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning.
I forlængelse heraf skal fagudvalgenes forslag til nye tiltag, uforudsete udgifter
m.m., der fremsendes til de politiske forhandlinger, indeholde forslag til finansiering
inden for udvalgets ramme.
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse
kommunens rammestyringsmodel, så der ikke automatisk reguleres for udgifter
afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og
handicapområdet.
Mer- eller mindreudgifter afledt af den demografiske udvikling inden for disse
områder forelægges for fagudvalget i juni/august, og fremsendes efterfølgende til
Økonomiudvalget. På mødet i august beslutter Økonomiudvalget, om mer- eller
mindreudgifter afledt af den demografiske udvikling skal fremsendes til

Side 6 af 12

budgetforhandlingerne i september måned til prioritering på lige fod med evt. andre
udvidelsesforslag, eller tilbagesendes til udvalget med krav om, at finansiering skal
findes inden for udvalgets ramme.
Pga. Covid-19 er regeringens velfærdslov fra foråret 2020 udskudt til foråret 2021.
Velfærdsloven skal bl.a. sikre, hvis den bliver vedtaget, at pengene følger med, når
der kommer flere børn og flere ældre. Det er usikkert, om der i kommuneaftalen
sekundært i finansloven kommer nye penge til de demografiske og
normeringsmæssige udfordringer. I så fald vil dette blive forelagt til politisk
håndtering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

3.5 Analyser/nøgletal
Direktionen anbefaler, at udvalgene med udgangspunkt i KØF– og ECO-nøgletal
drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på
vurdering af serviceniveau og mulig finansiering af udvalgte temaer.
I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal,
hvor budget 2021/regnskab 2020 tallene vil indgå.

4. Anlægsbudget
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 21,6
mia. kr. i 2021, hvilket var 2,5 mia. kr. højere end i 2020. Anlægsloftet for 2022
fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må
forventes, at anlægsrammen for 2022 fastholdes uændret, idet der i kommunerne
er et stort anlægsbehov.
Som følge af corona-krisen har Regeringen og KL i marts 2020 indgået delaftale om
fremrykning af anlægsprojekter, som er undtaget det kommunale anlægsloft, og
hvor den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. For Svendborg Kommune
udgør de fremrykkede anlægsprojekter i alt 77,5 mio. kr., hvortil der er givet
lånedispensation. Der er budgetlagt med 66 mio. kr. i lånedispensation, og der er
således mulighed for at optage yderligere 11,5 mio. kr. i lånoptagelse. Det skal
bemærkes, at såfremt de fremrykkede anlægsprojekter ikke er afsluttet senest
31.12.2021 bortfalder lånedispensationen.
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2021 – 2025 inkl. forventede
anlægsoverførsler fra regnskab 2020 jf. koncernrapport pr. 30.9.2020.
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Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2021-2025. 1.000 kr.

1.000kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Heraf:
Ekstra
anlægspulje

Forventede Forventet
Vedtaget overførsler korrigeret
fra2020 budget
budget
2021
(pr.30.9.20)
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

161.659

131.181

292.840

193.357

155.852

139.918

138.197

Ͳ9.042

Ͳ15.817

Ͳ24.859

Ͳ9.042

Ͳ9.042

Ͳ5.483

Ͳ5.483

152.617

115.364

267.981

184.315

146.810

134.435

132.714

3.293

0

3.293

8.605

38.294

36.644

36.644

Bemærk: De forventede overførsler til 2021 er ikke endelige!
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 292,8 mio. kr. i 2021 inkl.
overførsler fra 2020, og 193,4 mio. kr. i 2022.
I budget 2021-24 er der afsat en udisponeret anlægsramme på 3,3 mio. kr. i 2021,
8,6 mio. kr. i 2022, 38,3 mio. kr. i 2023 og 36,7 mio. kr. fra 2024. Anvendelse af
puljen har været drøftet indledningsvis på et gruppeformandsmøde i november og
med efterfølgende orientering af Byrådet den 25. november 2020. 5. Retningen for
anvendelse af puljen fastsættes på anlægsseminaret ultimo april.
Indenfor idræts- og bevægelsesområdet er der i perioden 1. januar – 28. februar
2021 igangsat en ansøgningsproces frem mod budget 2022, hvor borgere,
foreninger og andre interessenter har mulighed for at ansøge om støtte til
beskrevne anlægsprojekter. Alle ansøgere inviteres til at præsentere deres
projekter for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget ved en
politisk temadrøftelse den 19/05-2021.
Det skal understreges, at der ikke afsættes særskilt økonomi til at realisere nye
projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte økonomi til
nye projekter.
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. I forlængelse
heraf anbefales det, at der forud for Byrådets møde den 27. april 2021 afholdes
temamøde om kommunens anlægsbudget 2021-25 med følgende indhold:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Budget
2025

Præsentation af anlægsbudget 2021-25
o Anlægsbudget 2021 inkl. overførsler fra 2020 jf. koncernrapport pr.
31.3.2021
o Teknisk anlægsbudget 2022-25
o Nye anlæg i pipeline samt øvrige ønsker
Fastsættelse af rammer for anvendelse af udisponeret anlægspulje.
Finansieringsmuligheder:
o Omprioritering inden for nuværende ramme
o Udisponeret anlægspulje
o Lånemuligheder.
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Byrådsseminar 29. juni 2020:
Ͳ Forventet regnskab 2021 jf. koncernrapport pr. 31. maj 2021
Ͳ Kommuneaftale
Ͳ Præsentation af anlægsbudget for 2021 – 2025 - Udvalgte anlægstemaer
gennemgås
Ͳ Fagudvalgenes fremsendte driftstemaer

5. Overordnet budgetproces
Den overordnede proces for budget 2022 har fokus på overholdelse af den
økonomiske politik, samt at få realiseret et massivt anlægsbudget de kommende
år, realisering af fremrykkede anlægsinvesteringer, der er iværksat i lyset af
coronakrisen, samt nye tiltag til blandt realisering af Kommuneplanen 2021-33,
Klima- og Energipolitik m.m.
Processen for 2022 vil forløbe således:
Overordnet budgetproces:

Serviceog
Økonomi

Budgetprocedure
Tekniskbudget

Drøftelseafpolitiske
indsatserifagudvalg

Budgetforhandlinger
BudgetseͲ
minar
Kommune
aftale

I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2022.
Det politiske arbejde
I januar måned 2021 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for
budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Efterfølgende fastlægger
fagudvalgenes inden for disse rammer deres egen budgetprocedure.
I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om drøftelse af
budgettemaer/indsatser. Det kan være forslag, som understøtter vedtagne
politikker, ønsker fra interessegrupper samt eventuelle særlige budgetmæssige
udfordringer. Som følge af at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal finansiere
udgifter afledt af nye tiltag, drøfter fagudvalgene løbende forslag til finansiering
heraf.
Der afholdes anlægsseminar forud for Byrådets møde den 27. april.
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I maj 2021 får Økonomiudvalget en foreløbig økonomisk status med udgangspunkt
i regnskab 2020, foreløbige forventninger til regnskab 2021 jf. koncernrapport pr.
31. marts 2021, ny befolkningsprognose m.m.
Senest på junimøderne fremsender fagudvalgene forslag, som udvalgene ønsker
skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen
I juni 2021 indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de foreløbige
økonomiske konsekvenser præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 29.
juni 2021.
Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens
konsekvenser for Svendborg Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 24.
august.
Den 31. august 2021 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 21.
september og forventes afsluttet senest i weekenden 25. – 26. september 2021.
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 senest i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger
proces for udmøntning af budget og indsatser.

6. Borgerinddragelse m.m.
6.1 Borgermøde
I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på sit møde den 22. juni
2021 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse
med budget 2022.

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:
x
x
x
x
x

Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget.
Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag.
Udvalget deltager i budgetseminar den 29. juni 2021.
Udvalget deltager i budgetseminariet den 31. august 2021.
Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges
senere.
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Bilag 1: Tidsplan for budget 2022
Dato
19. januar
Februar/marts

23. marts

30. marts
Medio april

20. april

27. april

Primo maj

18. maj

Medio juni
Primo juni

22. juni

29. juni

Aktivitet
Økonomiudvalg:
Budgetprocedure 2022 godkendes
Fagudvalg:
Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indledende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering til.
Økonomiudvalg:
Regnskab 2020: Drifts- og anlægsoverførsler til 2021
Budget 2022: Foreløbige ændringer til teknisk budget
Byråd:
Regnskab 2020: Drifts- og anlægsoverførsler til 2021
Fagudvalg:
Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering.
Økonomiudvalg:
Regnskab 2020 indstilles til Byrådet.
Budget 2022 - status herunder temamøde for Byrådet 27. april
Byråd:
Godkendelse af regnskab 2020
Temamøde anlægsbudget 2021-25
Fagudvalg:
Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt forslag til finansiering
Økonomiudvalg:
Forventet regnskab 2021 jf. koncernrapport pr. 31.3.2021.
Budget 2022 status, herunder anlægsbudget 2021 og 2022-25
Kommuneaftale forventes at foreligge
Fagudvalg:
Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt forslag til finansiering.
Forslag til temaer til budget 2022 inkl. forslag til finansiering fremsendes til Økonomiudvalg.
Økonomiudvalg:
Koncernrapport pr. 31. maj 2021
Status budget 2022:
- Orientering om kommuneaftale.
- Program for budgetseminar 29. juni og 31. august samt evt.
afholdelse af borgermøde i august/september
- Drifts- og anlægstemaer
Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar:
Orientering om kommuneaftale.
Drifts- og anlægstemaer
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Bilag 1: Tidsplan for budget 2022
Dato
Medio august
24. august

26. august
Ultimo august
31. august

13. september
14. september
21. september
22. september
25. – 26. september
27. september
5. oktober
12. oktober
November og
december
14. december

21. december

Aktivitet
Fagudvalg:
Budgetopfølgning pr. 31. maj forelægges fagudvalg til efterretning
Økonomiudvalg:
Budget 2022 – status. Budgetnotat drøftes.
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program
for byrådets budgetseminar
Materiale til budgetseminar udsendes
Svar på ansøgning om lån og særtilskud
Byråd, direktion og MEDHovedudvalg
Budgetseminar:
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.
Direktionens budgetforslag til 1. beh.
Budgetborgermøde
Økonomiudvalg:
Budgetforslag til 1. behandling
Byråd:
Budgetforslag til 1. behandling
Alle partier:
Opstart på politiske budgetforhandlinger
Politiske budgetforhandlinger afsluttes
Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
Økonomiudvalg:
2. behandling
Byråd:
2. behandling
Fagudvalg:
Bidrag til Service og Økonomi
Fagudvalg udmønter eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer
Økonomiudvalg:
Service og Økonomi godkendes
Eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer indstilles til Byrådet
Evaluering af budgetprocedure budget 2022
Byråd:
Godkendelse af eventuelle udvalgsfordelte besparelsespuljer
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Kære alle
Hermed opfølgning på spørgsmål på budgetseminaret i tirsdags.


Af lov- og cirkulæreprogrammet fremgår:

At kommunen skal aflevere 209 t.kr. til staten (DUT-reguleringen) vedrører finansiering
af anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af flytning af jord som er
erhvervsaffald. Jf. affaldsaktørbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og
opkræve gebyr hos virksomhederne. Gebyret skal dække de omkostninger som den
konkrete anvisning giver anledning til. Med gebyret, er det således muligt at
understøtte ”forurener betaler princippet”. Natur og Miljø er i gang med at se på
ordningen og forventer at fremlægge en sag for udvalget i løbet af efteråret, ift.
hvorledes den tænkes implementeret.


Refusionsreglerne for bl.a. ”særligt dyre enkeltsager” og ”førtidspension blev
efterspurgt. Vedhæftede oversigt viser refusionsreglerne på forskellige områder.



Der blev ligeledes forespurgt til en oversigt over befolkningen fordelt på forskellige
aldersgrupper fx ”erhvervsaktive” og ”ældre”. Vedhæftede tabel viser både historiske
data samt prognose tal. Der henvises i øvrigt til seminarmappens afsnit 8, hvor
befolkningsprognosen forefindes.

Refusioner på socialområdet (både børn og voksne)
Servicelovens §176

Refusion på dyre sager gives på udgifter bevilget efter serviceloven på den del der går udover ovenstående
2021 satser. På børneområdet er det fra 2021 tilladt at sammenlægge udgifterne for en familie i
opgørelsen.

Servicelovens §177

Servicelovens §181
Der gives refusion i 3 år på flygtninge efter opholdstilladelse på udgifter under bl.a. serviceloven. Der gives
refusion til det 18. år på uledsagede flygtninge.

Statsrefusion på forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet
De fleste forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet er omfattet af den såkaldte trapperefusion, hvor
refusionssatsen/medfinansieringssatsen afhænger af borgerens varighed på offentlig forsørgelse

Ovenstående trapperefusion gælder for:
A‐dagpenge
Kontant‐ og Uddannelseshjælp
Revalideringsydelse
Selvforsørgelses‐ og hjemrejseydelse
Sygedagepenge
Ressourceforløbsydelse
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Flekslønstilskud
Løntilskud
Ledighedsydelse
Førtids‐ og seniorpension
Overgangsregler
På grund af forskellige reformer i årenes løb, er der på nogle områder overgangsregler, hvor refusionen ikke
beregnes efter trappemodellen, men efter faste refusionssater. Det er blandt andet følgende:
Løntilskud til fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013: 65% statsrefusion
Flekslønstilskud påbegyndt før 1/7‐2014 med 65% statsrefusion
Ledighedsydelse ikke‐refusionsberettiget (§104 i Lov om aktiv socialpolitik)
Førtidspension efter regler gældende før 2003 med enten 50 eller 65% medfinansiering

Befolkningsudvikling Svendborg kommune 2010 til 2034 (prognose)
Alder

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0-17

12.560

12.372

12.246

11.996

11.727

11.572

11.512

11.505

11.380

11.296

11.234

11.252

11.238

11.252

11.228

11.225

11.219

11.237

11.233

11.232

11.286

11.350

11.411

11.529

2034
11.610

18-64

35.772

35.301

34.862

34.436

34.098

33.967

33.953

33.983

33.996

33.621

33.081

33.056

32.954

32.903

32.960

33.013

32.952

32.892

32.814

32.677

32.512

32.353

32.142

31.895

31.769

65+

10.668

11.042

11.449

11.865

12.160

12.450

12.775

13.027

13.322

13.681

13.984

14.280

14.648

14.985

15.238

15.459

15.777

16.029

16.248

16.501

16.748

16.940

17.161

17.362

17.466

I alt

59.000

58.715

58.557

58.297

57.985

57.989

58.240

58.515

58.698

58.598

58.299

58.588

58.840

59.140

59.425

59.697

59.947

60.158

60.295

60.411

60.547

60.643

60.714

60.786

60.845

Befolkningsudvikling Svendborg kommune 2010 til 2034 (prognose)
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