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Forord 

 
2018 blev et skelsættende år set ud fra et økonomisk synspunkt, hvor fastlæggelse af budgettet for 2019 

på flere fronter vil skrive sig ind i Svendborg Kommunes historie. 

 

For det første indeholder budget 2019 historiske omfattende besparelser, som, når de er fuldt indfaset, 

udgør ca. 110 mio. kr. årligt. Besparelserne har været nødvendige dels på grund af en ikke-udmøntet 

spareramme på 50 mio. kr. og dels for at imødegå et indtægtstab på den mellemkommunale udlignings-

ordning. I budget 2019 mister Svendborg Kommune således 54 mio. kr. i indtægtstab alene fordi kom-

munens befolkningstal stiger.  

 

For det andet har Svendborg Kommune – sammen med 19 andre kommuner – besluttet at stævne staten 

for de tab, som kommunerne har lidt på grund af den fejlagtige dataanvendelse i opgørelsen af udlændin-

ges uddannelsesniveau. Igennem de sidste tre år har kommunen mistet ca. 80 mio. kr. I erkendelse af 

sådanne åbenlyse systemfejl havde regeringen ellers lovet, at udligningssystemet ville blive reformeret. I 

de forskellige reformforslag stod Svendborg Kommune til at vinde 30-50 mio. kr. årligt. Som bekendt 

strandede en omlægning af udlignings- og tilskudssystemet i foråret 2018 på grund af manglende politisk 

tilslutning. Siden har der været travlt på Christiansborg med den ene og anden lappeløsning. 

 

Gennemførelse af de omfattende besparelser har været en stor udfordring for det nye Byråd, som trådte i 

arbejdstøjet den 1. januar 2018. Ikke mindst for vores nye kolleger i byrådet - men selv for os mere gar-

vede politikere har det været en hård periode, hvor vi har måtte træffe beslutninger, som berører mange 

af vores borgeres dagligdag. Ofte har valget stået mellem pest eller kolera, og med efterfølgende ris og 

negativ omtale i pressen – sidstnævnte er forståeligt nok, når borgerne får reduceret i deres ser-

vice/ydelser fra kommunen. 

 

Set i lyset heraf er jeg yderst tilfreds med, at det er lykkedes at indgå et bredt budgetforlig, hvor 26 af 

byrådets 29 medlemmer står bag. Vi politikere er valgt med forskellige holdninger, og har hver især vores 

mærkesager, og set i lyset heraf kræver det altid vilje at opnå et bredt forlig. Med forliget er vi med til at 

sende et signal til omverdenen om, at det er et bredt flertal af byrådet, som er enige om, at vi har en fæl-

les opgave de kommende år med at sikre balance i kommunes økonomi. 

 

Kommunens økonomi er dog fortsat udfordret af en forholdsvis lav kassebeholdning og en stor gæld. Set i 

lyset af usikkerheden om størrelsen af finansierings- og særtilskud i de kommende år, omlægning af ud-

lignings- og tilskudssystemet m.m. er der behov for, at vi også i de kommende år fastholder den stramme 

kurs i den daglige økonomistyring, hvor overholdelse af de vedtagne budgetter spiller en afgørende rolle. 

 

Den økonomiske ansvarlighed og den politiske vilje til at samarbejde om nødvendige løsninger, håber jeg, 

vi kan videreføre de kommende år til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv. 

 

   

 

 

Bo Hansen 

Borgmester 
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Kommunen og Lokalsamfundet 
 

 

 
Overordnet planlægning 

Udviklingen af Svendborg Kommune sker i et samarbejde med engagerede mennesker i både byer 
og lokalområder. Den centrale aktør er derfor de mange kompetente kræfter i civilsamfundet, som 
gennem foreningslivet og i andre arenaer og fora bidrager til udviklingen af lokalsamfundene. 
 
Efter Planstrategi ’19 er vedtaget primo 2019 igangsættes revisionen af Kommuneplanen, som 
fastsætter Byrådets udviklingsspor for den fysiske planlægning. Med det mener vi, hvordan vi ind-
retter vores landsbyer, boligområder og byen. Det er også i Kommuneplanen, at byrådet beslutter 
hvilke arealer (privat og kommunalt ejede), der skal udlægges til boliger. Den mere konkrete og 
detaljerede udformning sker i udmøntningen af lokalplanerne.   
 
Byrådet har nedsat et §17.4 udvalg, Lokaludvalget, som tager aktivt del i samarbejdet med lokal-
områderne. Et led i det arbejde er udarbejdelsen af potentialeplaner, som kan sætte en ramme for 
udviklingen af kommunens lokalområder. Potentialeplanerne skal understøtte udviklingen i lokal-
områderne, bl.a. inspireret af erfaringerne fra Landsbyklyngeprojekterne.  
 
Sideløbende med revisionen af kommuneplanen og udarbejdelsen af potentialeplaner for enkelte 
lokalområder udarbejdes en bosætningsstrategi. Samlet set giver det et billede af, hvordan der 
også fremover er attraktive bosætningsmuligheder i Svendborg Kommune. 
 
På baggrund af vinderforslaget af kommunens arkitektkonkurrence for Den blå Kant fortsætter 
planlægningen for området. Herunder også for ønsket om et havnebad ved udrustningskajen på 
Frederiksø. Derudover gennemføres planlægning for SIMAC, når der er udpeget en vinder af arki-
tektkonkurrencen i 1. kvartal 2019. 
 
Svendborg i den regionale trafik  

Det sydfynske områdes vigtigste opkobling på det nationale vejnet ligger i Rute 9, Rute 8 og jern-
banenettet Odense-Svendborg. Efter anlæg af Svendborgmotorvejen er det oplagt at arbejde for 
forbedringer på Svendborgbanen og vende blikket mod sydøst mod de muligheder den kommende 
Femernforbindelse giver.  
 
Der er store muligheder i at opgradere Svendborgbanen med en hurtigere og mere driftssikker for-
bindelse, der er tilpasset den kommende timeforbindelse på tværs af Danmark og koordineret med 
den nye letbane i Odense. 
 
En forbedring af infrastrukturen til det tyske marked via Femern har et stort udviklingspotentiale 
for Sydfyn og Langeland. Der arbejdes således på en opfølgning på rapporten "Fyn og Femern - fra 
omvej til smutvej", herunder for anlæg af ny færgehavn ved Tårs med halvtimesdrift på ruten 
Spodsbjerg – Tårs til følge, og for fremme af forbedret vejforbindelse over Tåsinge /Langeland og 
over Lolland. Grundideen er, at Sydfyn og Langeland via investeringer i den transportkorridor, der 
løber omkring Rute 9, dels kan bidrage til Femernforbindelsens trafikgrundlag, dels selv kan få ge-
vinster i form af regionaløkonomisk vækst. 
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Økonomiudvalgets ansvarsområde 

 

Serviceydelser (Administration) 

Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens 
indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. 

Ansvar for løn- og personaleforhold. 

Overførselsudgifter (Økonomisk sikring) 

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension 

 

Administration 

 

Serviceydelser Administration varetager områderne 
administrationsudgifter under Direktionssekretariatet, 
HR samt Økonomi og Udbud. 

Udgifter til det politiske system. 
Udgifter til pensioner samt diverse rådighedskonti. 

Compliance og kontraktstyring 

Opkrævnings- og inddrivelsesopgaven 

IT  

 

I-sikkerhed 

IT-sikkerhed 

Overførselsudgifter 

 

Økonomisk Sikring varetager områderne, seniorjob 
samt tjenestemandspension for forsyningsområdet. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2019 udgør 174,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 70,3 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
 
Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske 
beslutninger, prisfremskrivning, overførsler og tekniske tilpasninger. 
  
Budgettet indeholder overførsler fra tidligere regnskabsår på -5,8 mio. kr. Budgettet er prisfremskrevet 
med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.  
 
Afledt af delforlig og budgetforlig er der besluttet besparelser på udvalget for samlet 5,8 mio. kr. i budget 
2019 stigende til 8,5 mio. kr. i 2022.  
 
Overførselsudgifter 
Driftsbudgettet for 2019 udgør 14,9 mio. kr., hvilket er et fald 3,8mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 
2019 i det vedtagne budget 2018. 
Stigningen skyldes justeringer på seniorjobområdet.  
Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt 
forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. 
 
Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2019. 

  

Økonomiudvalget

Vedtaget 
budget
 2018 

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021           

2019-priser

 Budget       
2022             

2019-priser

Drift

Administration 83,2 131,8 146,0 146,5 147,0

IT 52,1 42,6 38,9 38,9 38,9

Serviceudgifter i alt 135,3 174,4 184,9 185,4 185,9

Overførselsudgifter

Seniorjob 17,0 13,1 13,1 13,1 13,1

Tj. mandspension forsyningsområdet 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Overførselsudgifter i alt 18,7 14,9 14,9 14,9 14,9

Økonomiudvalget i alt 154,0 189,3 199,8 200,3 200,8  
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Budgetændringer  

Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2019 2020 2021 2022

Serviceudgifter:

Prisfremskrivning, serviceudgifter 1,8 2,1 2,2 2,2

Overførsel regnskab 2017 -9,4

Startpakker integration budgetforbedringspulje/analyse 0,1 0,1 0,1 0,1

Budgetforbedringer/analyser - budgetforlig 2018 2,7 2,7 2,7 2,7

Udviklingspulje - budgetforlig 2018 2,0 2,0 2,0 2,0

Administative besparelser - budgetforlig 2018 1,5 1,5 1,5 1,5

Grunddata - fra monopolbrud til Plan og Erhverv -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Flytning af fagsystem, KMD struktura byggesag -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Liv i min by - til TEU -0,4 -0,4 0,0 0,0

Delforlig

Administration, udviklingspulje -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Monopolbrud 0,0 -1,0 -1,0 -1,0

Administration - stabsbetjening -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Administration - tjenestemandspension -0,2 -0,6 -1,0 -1,0

Administration - Nyt lønsystem -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Administration - flexjobpuljen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Administration - Porto -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

IT- systemdrift -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Rammereduktion - politisk organisation -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Nulstilling budgetlagte puljer 50,0 50,0 50,0 50,0

Lov- og cirkulæreprogram + øvrige reguleringer 0,9 0,7 0,7 0,7

Nulstilling af bufferpulje (prisreg.) -0,2 -0,3 -0,3 -0,3

Pulje uforudsete/temaer 5,0 7,5 10,0 10,0

Pulje Kommunal medfinansiering 20,0 20,0 20,0 20,0

Indtægtsbudget vedr. lønrefusion SOSU fra ØK til SSU 6,3 6,3 6,3 6,3

Compliance indkøb - udvalgsopdelt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Ledelse og administration - tværgående -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Rammebesparelse - rest tilført pulje temaer 0,4 0,2 0,1 0,1

Rammebesparelse - udvalgsfordelt -0,9 -1,1 -1,4 -1,4

Pulje uforudsete/temaer - disponeret -3,9 -2,5 -2,5 -2,5

Geopark 0,0 0,5 0,5 0,5

Budgetændringer serviceudgifter i alt 70,2 82,2 84,3 84,4

Overførselsudgifter:

Prisfremskrivning, overførselsudgifter 0,2 0,2 0,2 0,2

Delforlig: Seniorjob -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Lavere beskæftigelsestilskud - andel af BIU (7,6 mio. kr. -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Budgetændringer overførselsudgifter i alt -3,8 -3,8 -3,8 -3,8

Budgetændringer drift i alt 66,4 78,4 80,5 80,5

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Beskrivelse af politikområde: Administration 

Rammebetingelser 

Sundhedsudgifter til begravelseshjælp til personer på pension er omfattet af sundhedsloven. 
 
 
Tema: Effektivt indkøb via compliance, professionaliseret indkøbsadfærd og øget digitalisering  
 
Svendborg Kommune har igennem de senere år professionaliseret og effektiviseret indkøbsområdet. I 
2017 blev der iværksat ledelsesinformation for indkøb og udbud, herunder måling af organisationens 
compliance (aftaleoverholdelse), og på baggrund af dette indledtes en dialogrunde med afdelinger og 
institutioner med fokus på aftaleoverholdelse, indkøbsmønstre og aftaledækning generelt. 
 
Dialogrunderne har givet megen feedback og opfølgning at arbejde videre med. Stab for Økonomi, IT og 
Digitalisering vil derfor fortsat bevare sit fokus på, at systematisere compliance arbejdet samtidigt med, at 
der rundt om i organisationen ses på mulighederne for yderligere effektiviseringer i indkøbsprocesserne. 
Arbejdet vil primært fokusere på en tæt dialog med fagområder, hvor der kan være afdelinger med lavere 
compliance, samt mod områder hvor der naturligt er en stor indkøbsvolumen og mange indkøbere. 
 
En fortsat aktiv dialog med organisationen vil bidrage til afdelingernes og institutionernes muligheder for 
at udnytte deres budgetter bedst muligt, herunder finansiere budgetreduktionen vedr. compliance på i alt 
1 mio. kr. 
 
Mål: 

• At indfri de administrativt fastlagte måltal for compliance 
• At afdelingernes og institutionernes indkøbsadfærd påvirkes ved rådgivning om mere effektive 

arbejdsgange, organisering og indkøbskompetence 
• At graden af e-handel øges ved tilslutning til nye indkøbsaftaler med e-handel 

 
Veje til målet: 
Med ledelsesinformationen i drift er fokus på en fortsat kvalitetssikring af compliance målingerne, særligt 
på vareniveauet. Kvalitetssikringen skaber det nødvendige grundlag for at kunne rådgive og vejlede 
organisationen mest effektivt. 
 
En øget compliance kræver en fortsat aktiv dialog med organisationens ledere og indkøbere. Stab for 
Økonomi, IT og Digitalisering fortsætter derfor fokus på dialogen med organisationen om compliance og 
indkøbsadfærd. I dialogen med fagområderne drøftes de konkret foretagne indkøb, optimering i brug af e-
handelssystemet samt den decentrale indkøbsorganisering med henblik på, at samle indkøb på færre 
hænder. Samtidigt er der fokus på organisationens evne til, at købe netop de varer som er blevet 
konkurrenceudsat og hvor der er opnået ekstra gode priser. Målet er herved at finde umiddelbare 
økonomiske potentialer, så der købes så effektivt og klogt ind som muligt. 
 
Et væsentligt element i et effektivt indkøb er digitaliseret indkøb via e-handel. Svendborg Kommune vil 
derfor gradvist tilslutte sig flere indkøbsaftaler med e-handel således, at e-handel bliver et stadigt mere 
naturligt indkøbsværktøj, og kan bidrage til at højne compliance og spare tid til gavn for kerneopgaven. 
 

 

 

Tema: Ledelsesinformation (LIS) 

Ledelsesinformation er et vigtigt fokusområde for SØID i 2019. I første omgang er fokus på, at få samlet 
den eksisterende ledelsesinformation til Direktionen ét sted, således rapporteringen fortsat er både 
relevant og rettidig, herunder også opfølgning på de langsigtede politiske indsatser. 
 
Mål:  

1) At ledelsesinformation er værdiskabende og giver et korrekt billede og status på ”rigets tilstand”, 
ligesom det skal give reel beslutningsstøtte til kommunens ledelse.  

2) At ledelsesinformationen udarbejdes så effektivt og omkostningslet som muligt, med 
udgangspunkt i egne data og eksisterende systemer. 
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Veje til målet:  

- LIS integreres som en del af ”normal-systemet” og præsenteres løbende i Direktionen fx ifm. den 
kvartalsvise økonomirapportering. 

- Etablering af hensigtsmæssige procedurer og arbejdsgange, hvor fagområderne bidrager med 
deres data og nøgletal, som så samles og suppleres med centrale, tværgående nøgletal af SØID   

 
 
Tema: Rammestyring 

Byrådet har besluttet, at man ikke længere vil foretage en automatisk budgetfremskrivning af 
budgetterne, blot fordi demografien på områderne ændrer sig. Tidligere fulgte budgetterne, på flere 
områder, den demografiske udvikling i en 1-1 fremskrivning, som således på forhånd gav store 
budgetmæssige bindinger. Ligeledes sker der, fra og med B2019, ikke længere en efterregulering via 
kassen. 

Der er således indført rammestyring på alle områder, hvilket betyder at man styringsmæssigt og 
procesmæssigt, skal håndtere tingene på en anden måde end tidligere. 

 
Mål:  

1) At muliggøre en politisk prioritering af budgettet, frem for 1-1 demografiregulering via den 
tekniske budgetfremskrivning. 

2) At få udarbejdet en overordnet proces til håndtering af eventuelle budgetmæssige udfordringer 
ifm. ændret demografi. Processen bør sikre ”rettidig omhu” ligesom den bør have fokus på 
styringsmæssige alternativer til en 1-1 regulering. Dette omfatter bl.a. en tydeliggørelse af 
konsekvenser for serviceniveauet ved en fast budgetramme, samt øget indsigt i alternative 
muligheder og konsekvenser heraf.  
 

Veje til målet:  
- Udarbejde en overordnet proces for hvornår og hvordan man håndterer budgetmæssige 

udfordringer eller potentialer, grundet større ændringer i det demografiske grundlag (begge veje). 
- Bidrage (sammen med fagområderne) til udarbejdelse af decentrale styringsmodeller som giver 

bæredygtige og langtidsholdbare løsninger  
 
 
 
 
Tema: Økologi 
 
Mål: Gradvis omlægning til 30% lokal økologi i rådhusets kantiner med henblik på endelig målopfyldelse i 
2020. 
 
Veje til målet: Plan for indfasning af lokal økologi er allerede påbegyndt. Udvalgte produkter omlægges i 
så høj grad som muligt til lokal økologi indenfor den økonomiske ramme og i takt med at varegrupperne 
genudbydes til nye indkøbsaftaler. 
Der gennemføres desuden en temauge med fokus på økologi. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet Administration 

(mio.kr.) 

Politikområde 
Administration

Vedtaget 
budget 
2018

 Budget      
2019           

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget      
2022            

2019-priser

Drift

Faste ejendomme 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Andre sundhedsudgifter 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6

Øvrige sociale formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Politisk Organisation 0,6 6,7 4,7 2,9 2,9

Administrativ organisation 66,5 85,9 77,6 77,6 77,6
Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 2,3 1,8 2,3 2,7 3,1

Lønpuljer, tjenestemandspension mv. 10,1 34,2 58,3 60,2 60,2

83,2 131,7 146,0 146,5 146,9  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for Administration er i 2019 på 131,7 mio. kr., hvilket er 67,0 mio. større i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
 
Dette skyldes blandt andet nedskrivning af indtægtsbudget vedr. lønrefusion 6,3 mio. kr. Pulje til 
kommunal medfinansiering 20,0 mio. kr. Nulstilling af budgetlagte reduktionspuljer på 50,0 mio. kr.  
Modsat er der i forbindelse med delforlig og forlig besparelser for -4,5 mio. kr. og overførsler fra 2017 på   
-9,4 mio. kr.  
 
 

 

Beskrivelse af politikområde: IT   

 
Rammebetingelser 
  
Digitaliseringen er fortsat højt placeret på dagsordenen, både i form af aktiviteter der har deres oprindelse 
i de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både 
decentralt og i Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. 
  
Rammeværket for indsatsen er dels Svendborg Kommunes digitaliseringsstrategi med tilhørende 
handleplaner dels IT-styringsmodellen, hvis opgaver varetages af Digitaliseringsudvalget.  
  
Opretholdelse af et passende niveau for informationssikkerhed (i-sikkerhed) har altid været væsentligt. 
Med vedtagelsen af EU's Databeskyttelsesforordningen vil i-sikkerhed komme til, at have en høj 
prioritering i vores indsatser. 
  
I tilgift til de mange udviklings- og effektiviseringsprojekter der indeholdes i digitaliseringen, skal en både 
sikker IT-drift og god support opretholdes inden for de eksisterende ressourcer. 
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Hvad vil vi i 2019:   

Tema: I-sikkerhed og IT sikkerhed 
 
Mål:  

• "Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor 
produktet er ”en standardiseret tilgang til i-sikkerhed”.  

• Gennem teknologi fortsat fastholde og udbygge Svendborgs høje standard for sikkerhed i 
infrastrukturen.   

• Awerness omkring i- og IT sikkerhed hos kommunens ansatte vil fortsat have høj fokus og 
derigennem bidrage til sikring af borgernes data og kommunens systemer.  

 
  
Veje til målet:  
I-sikkerheds Projektet drejer sig om implementeringen af ISO-standarden 27001 for arbejde med 
informationssikkerhed. Standarden har fokus på, at der er en veletableret ledelsesstyring af I-
sikkerhedsområdet. Det betyder, at både fagledere med ansvar for persondata og lederen af IT, Data og 
digitaliseringsafdelingen med ansvaret for it-infrastrukturen, skal forholde sig til trusselniveauerne inden 
for deres respektive områder. Ligeledes skal de iværksætte tiltag, så det krævede sikkerhedsniveau 
opretholdes. 
 
 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet IT 

(mio.kr.) 

Politikområde 
IT og telefoni

Vedtaget 
budget 
2018

 Budget      
2019        

2019-priser

 Budget      
2020         

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget       
2022            

2019-priser

Drift

IT drift 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7

Fagsystemer eksterne leverandør 33,1 24,3 20,7 20,7 20,7

Telefoniprojekt 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Outsourcingprojekt 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Desktopstrategi 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4

IT i alt: 52,1 42,5 38,9 38,9 38,9  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for IT er i 2019 på 42,6 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mindre i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
 
Dette skyldes hovedsageligt budgetomplacering mellem IT og Administration -8,8 mio. kr., overførsler fra 
2017 på 3,6 mio. kr. og besparelse stabsbetjening på -1,3 mio. kr.   
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Økonomisk oversigt for politikområdet:  
Seniorjob og tjenestemandspension på forsyningsområdet   

(mio.kr.) 

Politikområde 
Økonomisk Sikring, pensioner, 

boligstøtte mv.

Vedtaget 
budget 
2018

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget       
2022            

2019-priser

Overførselsudgifter

 - Seniorjob 17,0 13,1 13,1 13,1 13,1

 ' -Tj. mandspension forsyningsområdet 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Overførselsudgifter i alt 18,8 14,9 14,9 14,9 14,9

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Driftsbudgettet for 2019 udgør 14,9 mio. kr., hvilket er et fald på 3,9 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
Faldet skyldes primært seniorjob samt prisfremskrivning. 
 
På området seniorjob er udgifterne justeret på baggrund og udviklingen i 2018. Tilgangen af seniorjob har 
været mindre end tidligere forventet.  
 
Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ 
målene for udviklingen i budgetårene. 
 
 
 
Tabeller og nøgletal  

 
 

Aktivitetsforudsætninger 
Årsværk  

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Budget    
2018 

Budget 
2019 

 
Seniorjob 

60 76 82 65 

Modtagere af kompensationsbeløb for mgl. 
Seniorjob 

10 6 11 5 

 
Antallet af personer er opgjort i årsværk 
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Generelt 

Udvalgets ansvarsområde 

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. 
Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. 
skattenedsættelse. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens 
aktiver og passiver. Her kan du læse mere om indholdet i den finansielle politik:  

http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/2015hjemmesiden/Kommunen/Politikker/2016aprilfinansielpolitik/ 

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for 
kommunernes finansiering.  Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav 
om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m. 

Økonomisk politik 

Økonomisk Strategi: 

• Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr. I 2019 udgør overskuddet 113,9 mio. kr., og lever
dermed ikke op til målsætningen. Fra 2020 er der et stigende overskud.

• Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr.
• Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som

udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag.

Principper: 

• Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
• Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
• Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
• Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke

overskrides.
• Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller

forslag til finansiering til politisk beslutning.
• Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årerne og øget præcision i skøn over

forventet regnskab.

Renter 

Området renter deles op i renteindtægter af likvide 
aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster 
på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse 
af renterisiko. 

Finansiering 

Stramme rammer for den økonomiske politik. 

Uændret skattepct. fra 2018 til 2019. 

Kapitalposter 

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt 
materielle anlægsaktiver. 

Målsætning om gældsudviklingen. 

Finansforskydninger 

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide 
aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, 
forskydninger i kortfristet gæld. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) Opgjort i løbende priser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

Udvalg for Økonomi

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Renter

Renteindtægter -1,9 -3,8 -3,7 -3,0 -3,6

Renteudgifter 28,0 26,1 26,5 26,2 24,9

Kurstab/Kursgevinst -1,7 0,1 0,5 -0,3 0,5

Renter i alt 24,4 22,5 23,2 22,9 21,8

Finansiering

Skatter -2.650,5 -2.657,4 -2.714,4 -2.792,4 -2.854,9

Nettoudgifter momsrefusionsordning 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Tilskud og udligning -1.138,3 -1.104,8 -1.134,3 -1.138,3 -1.159,4

Finansiering i alt -3.788,1 -3.761,5 -3.848,0 -3.930,0 -4.013,6

Finansforskydninger

Likvide aktiver 2,2 -57,5 11,0 -17,4 39,4

Kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pantebreve 4,4 14,5 0,0 -8,0 -4,8

Forksyd. i aktiver/passiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forksyd. i kortfristet gæld -0,1 -0,2 0,2 0,0 -0,1

Finansforskydninger i alt 6,5 -43,3 11,2 -25,4 34,5

Kapitalposter

Afdrag på lån 87,7 107,1 97,2 104,7 99,0

Optagne lån -66,6 -68,5 -69,8 -50,0 -37,5

Kapitalposter i alt 21,1 38,6 27,4 54,7 61,5

Finansielle konti i alt -3.736,1 -3.743,7 -3.786,2 -3.877,8 -3.895,9
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Budgetændringer 
 (Mio. kr.) 

Budgetændringer - Renter 2019 2020 2021 2022

Pantebreve m.m. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Lånerammelån -1,3 -1,0 0,1 -1,5

Lån ældreboliger -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrig ændringer -0,4 -0,5 -2,3 -1,5

Garantiprovision -0,7 -0,6 -0,5 -0,1

Renter af likvide aktiver - budgetafstemning -2,9 -3,4 -3,0 -3,7

Budgetændringer Renter i alt -5,9 -6,1 -6,2 -7,3

Budgetændringer - Finansiering 2019 2020 2021 2022

Kommunal indkomstskat -23,9 -13,2 -19,6 -72,0

Grundskyld og dækningsafgift -1,4 -2,5 -2,8 -13,9

Øvrige skatter og afgifter 18,1 -0,7 0,7 1,7

Generelle udligningsordninger -8,4 -44,9 -54,2 -74,6

Særtilskud 4,2 2,7 2,4 1,7

Budgetændringer Finansiering i alt -11,4 -58,6 -73,5 -157,1

Budgetændringer - Finansforskydninger 2019 2020 2021 2022

Deponering og frigivelser 9,0 -4,0 -12,0 -4,3

Grundkapital familieboliger 0,0 0,0 0,0 -4,5

Kirkeskat -1,2 0,1 1,8 1,2

Likvide aktiver - budgetafstemning -54,4 0,0 -24,4 32,4

Budgetændringer Finansforskydninger i alt -46,6 -3,9 -34,6 24,9

Budgetændringer - Kapitalposter 2019 2020 2021 2022

Lånerammelån - afdrag 0,1 0,1 1,8 0,2

Lån ældreboliger - afdrag 0,3 0,3 0,3 0,6

Lån tilslutningsbidrag - afdrag 0,0 0,0 -0,1 -15,3

Lånerammelån - låneoptagelser 4,4 -16,5 -16,8 -4,3

Budgetændringer Kapitalposter i alt 4,8 -16,1 -14,8 -18,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Renter 
Budgettet for 2019 udgør 22,5 mio. kr., hvilket er et fald på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 
2019 i det vedtagne budget 2018. 

Faldet skyldes især at renter af likvider er reduceret med 2,9 mio. kr. Men derudover er der sket 
budgettilpasning af lånerammelån, ældreboliglån, pulje til imødegåelse af renterisiko samt 
garantiprovision.  

Finansiering 
Budgettet for 2019 er på i alt 3.762 mio. kr. For skatterne under ét er der budgetlagt med en indtægt på 
ca. 2.657 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2019 i vedtaget budget 
for 2018. Vedr. tilskud og udligning forventes en indtægt på 1.105 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,8 
mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2019 i vedtaget budget for 2018. 

Side 18



Budget 2019 Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 

______________________________________________________________ 
Finansforskydninger 
Budgettet for 2019 udgør 43,3 mio. kr., hvilket er et fald på 46,6 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 

Faldet kan primært henføres til 

• Kassebeholdningen er faldet med 54,4 mio. kr.
• Deponering er steget med 9,0 mio. kr. som primært vedrører ny deponering Thurø Sejlklub og

Multikulturel Arena i Ollerup.
• Kommunens mellemværende med provstiet forventes at blive 1,2 mio. kr. større i løbet af 2019

på grund af stigende skatteindtægter.

Kapitalposter 
Budgettet for 2019 udgør 38,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. Ændringen skyldes stigning i afdrag på lån på 
0,4 mio. kr. og fald i låneoptagelse på 4,4 mio. kr.  

Stigningen i afdrag på lån vedrører tilpasning af afdrag på lånerammelån og lån til ældreboliger. 

Låneoptagelserne er tilpasset lånetilsagn og det betyder, at lån til lav likviditet er formindsket med 6,0 
mio. kr. Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet, byfornyelse og energispareprojektet, 
er forøget med 1,6 mio. kr. og derved tilpasset anlægsudgifterne.  

Beskrivelse af politikområde: 

Finansiering (skatter og tilskud) 

Kommunernes finansiering er sammensat af indtægter fra skatteudskrivning, indtægter fra 
udligningsordningen samt generelle tilskud fra staten. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter 
og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle 
sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen. 

På skattesiden er der indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen 
for 2019, at hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov 
ske en modgående regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne svarende til kommunernes 
ekstra skatteindtægter. Efter indberetning af kommunernes budgetter for 2019 står det klart, at 
kommunernes samlede skatteindtægter i 2019 stiger med i alt 69,3 mio. kr. Der vil derfor blive foretaget 
en (negativ) midtvejsregulering af kommunernes samlede bloktilskud for 2019 på 69,3 mio. kr. 
Svendborgs andel heraf skønnes at udgøre ca. 175.000 kr. 

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv ville der opstå meget store forskelle 
mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og 
udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og 
konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne store forskelle i udgiftsbehov og 
beskatningsgrundlag kommunerne imellem. 

Svendborg Kommunes økonomi har i de senere år været under pres. Det skyldes flere faktorer, der 
spiller uheldigt sammen: 

• Den nuværende udligningsordning kompenserer ikke fuldt ud for stigninger i kommunens
faktiske udgiftsbehov

• Der er en lavere vækst i skattegrundlaget i forhold til væksten på landsplan.

• Lav likviditet
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Økonomisk oversigt for området 

(Mio. kr.) 

Finansiering

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Skatter

Kommunal indkomskat -2.410,7 -2.437,9 -2.484,2 -2.552,8 -2.605,3

Medfin. Det skrå skatteloft 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7

Selskabsskat -31,1 -24,1 -26,5 -25,4 -24,4

Anden skat pålignet visse indkomster -22,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Grundskyld -188,6 -197,0 -205,4 -216,0 -227,1

Anden skat fast ejendom -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Skatter i alt -2.650,5 -2.657,4 -2.714,4 -2.792,4 -2.854,9

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud -943,5 -918,4 -946,2 -949,8 -970,7

Udligning og tilskud udlændinge 14,7 14,7 15,1 15,3 15,6

Kommunale bidrag til regionerne 7,8 7,9 8,0 8,2 8,4

Særlige tilskud -217,3 -209,0 -211,2 -212,0 -212,7

Tilskud og udligning i alt -1.138,3 -1.104,8 -1.134,3 -1.138,3 -1.159,4

Moms

Refusion af købsmoms 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Moms i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Skatter 

Kommunal indkomstskat 
Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og 
udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige 
indkomst.  

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivnings-
grundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes 
indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivnings-
grundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske 
udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab 
hvis udviklingen går dårligere. Byrådet har for 2019 valgt statsgaranti. 

Resultatet af de valg, der siden 2009 er foretaget af hhv. statsgaranti og selvbudgettering, fremgår af 
nedenstående oversigt: 
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Mio. kr. Undgået tab Merindtægt 
v/ valg af 
selv-
budgettering 

Budgetmetode 

Budget 2009 98,3 Statsgaranti 

Budget 2010 28,8 Statsgaranti 

Budget 2011 36,1 Statsgaranti 

Budget 2012 21,8 Statsgaranti 

Budget 2013 79,9 Statsgaranti 

Budget 2014 73,4 Statsgaranti 

Budget 2015 28,1 Statsgaranti 

Budget 2016 8,1 Statsgaranti 

Budget 2017 (skøn) 14,0 Statsgaranti 

Budget 2018 (skøn) 18,9 Statsgaranti 

Total 374,5 32,9 

Det ses, at kommunen siden 2009 har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der er herved 
undgået et tab på i alt 374 mio. kr. For 2017 og 2018 ser det ud til – jf. seneste prognose fra KL – at 
kommunen kunne have opnået en samlet merindtægt på 32,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. 

Det skal supplerende bemærkes, at tallene for 2016 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod der er 
tale om foreløbige tal 2017 og 2018 baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. 
Der knytter sig fortsat stor usikkerhed til 2018. Byrådet har set i lyset af kommunens stramme økonomi 
for begge år prioriteret budgetsikkerhed vedr. kommunens indtægter. 

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. 
Den kommunale udskrivningsprocent er for 2019 fastsat til 26,80 pct., hvilket er uændret i forhold til 
2018. Med valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver det en indtægt fra kommunal 
indkomstskat i 2019 på 2.438 mio. kr. 

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

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

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,8 pct. 
For 2019 forventes der en udgift til finansiering af det skrå skatteloft på 5,4 mio. kr. 

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2018. 

Selskabsskat 
Selskaber der driver virksomhed i Danmark betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. 
Kommunen modtager en andel på 15,24 pct. af den skat, som selskaber, der har hjemsted i Svendborg, 
betaler i skat. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat 
for indkomståret 2016, som bliver udbetalt til kommunen i 2019. 

Anden skat pålignet visse indkomster  
Vedrører alene indtægter fra de dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over de forventede 
indtægterne i 2019 er på 0,8 mio. kr. og beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes 
maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat. 
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Grundskyld 
Grundskyldpromillen for 2019 er af Byrådet fastsat til 23,32 promille (uændret i forhold til 2018). 
Grundskyldpromillen på produktionsjord er fastsat til den maksimale promille på 7,2 jf. bestemmelserne 
i lovgivningen.  

Skattestoppet indebærer, at grundskylden årligt må stige med hvad der svarer til væksten i 
udskrivningsgrundlaget plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten er for 2019 
opgjort til 5,5 %. Dette indebærer, at grundskylden maksimalt kan stige med 5,5 % i forhold til 2018. 

De skattepligtige grundværdier i kommunen ligger generelt under loftet for ejendomsskat på 
grundværdier. I overslagsårene er der derfor plads til årlige stigningsrater jf. principperne i 
skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de ejendomme, hvor skattegrundlaget allerede har 
indhentet den aktuelle ejendomsvurdering.   

Anden skat fast ejendom - dækningsafgift 
Der opkræves dækningsafgift på ejendomme ejet af stat og region. For disse ejendomme udgør 
dækningsafgiften 8,75 promille af forskelsværdierne og 11,66 promille af grundværdierne.  

Der opkræves ikke dækningsafgift af private ejendomme. 

Kirkeskat 
Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af 
folkekirken. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomst. 
Kirkeskatteprocenten for 2019 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2018.  

Udskrivningsgrundlaget for 2019 er lig med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da kirkeskatten 
følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatter. Udskrivningsgrundlaget udgør 
7.372 mio. kr. for 2018. Det giver et provenu på 75,2 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatter anvendes til 
dækning af landskirkeskat og driftsudgifter i det lokale provsti. For 2018 er der budgetteret med et drift-
underskud på 0,3 mio. kr. Årets budgetterede resultat indgår i bevægelser under ”finansforskydninger” 

Tilskud og udligning 

Udligningsordning og generelle tilskud 

Omfatter posterne ”kommunal udligning”, ”statstilskud” og ”udligning af selskabsskat”. For 2019 udgør 
posterne samlet 918,4 mio. kr. 

Kommunal udligning: 
Indtægterne fra kommunal udligning udgør en meget væsentlig post i kommunens budget. Ved 
udligningen anvendes en såkaldt "netto-udligningsmetode", hvor der udlignes 61 pct. af forskellen 
mellem kommunens beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov (”strukturelt underskud/ 
overskud”). Hertil kommer så ekstra 32 pct. i udligning, hvis kommunen har et ”højt strukturelt 
underskud", som defineres ved, at kommunens strukturelle underskud overstiger 95 % af det 
gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger på landsplan. Der ydes i så fald ekstra 32 % i 
udligning af forskelsbeløbet. For 2019 er denne beløbsgrænse fastsat til 13.094 kr. pr. indbygger. 

For 2019 modtager kommunen 834 mio. kr. i kommunal udligning. Heraf stammer de 126 mio. kr. fra 
denne ekstra udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".  

Statstilskud:  
Af kommunernes samlede bloktilskud på 62,1 mia. kr. i 2019 bliver de 56,4 mia. kr., anvendt til at 
finansiere landsudligningsordningen og udligningsordningen vedr. kommuner med højt strukturelt 
underskud samt forskellige særtilskud. Resten af bloktilskuddet – 5,7 mia. kr. - fordeles efter 
kommunernes indbyggertal. Kommunens andel af de 5,7 mia. kr. udgør 58 mio. kr. for 2019. 
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Svendborg Kommune har i 2018 solgt sin andel af aktierne i det fælleskommunale selskab Nature 
Energy. Dette udløser efter de gældende regler en modregning i kommunens bloktilskud for 2019 
svarende til 20 % af salgssummen. Der er for 2019 budgetteret med en modregning på 7,4 mio. kr. som 
opkræves i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2019. 

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

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

Udligning og tilskud udlændinge: 
Bidrag til den generelle udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge udgør en nettoudgift på 14,7 mio. 
kr. i 2019 med henvisning til, at den økonomiske belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere 
heraf i Svendborg kommune ligger under gennemsnittet på landsplan. Bidraget er fordelt efter 
kommunens indbyggertal. 

Kommunalt bidrag til regionen: 
Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes udviklingsaktiviteter på 135 kr. pr. indbygger i 2019, 
hvilket medfører en udgift for Svendborg Kommune på 7,9 mio. kr.  

En del af bidraget til regionernes udviklingsaktiviteter går til finansiering af de regionale Væksthuse, der 
bistår erhvervslivet med rådgivning. Som led i Aftale om Erhvervsfremme omlægges det nuværende 
system og væksthusene erstattes i 2019 af 6 nye Erhvervshuse med tilhørende filialer. Det er 
kommunerne, der skal finansiere driften af de nye Erhvervshuse, hvilket der er taget højde for i 
beregningen af kommunernes bloktilskud for 2019. Som følge heraf vil bidraget til regionernes 
udviklingsaktiviteter fremover blive nedsat og der vil ske en negativ regulering af kommunernes 
bloktilskud for 2019 (sker i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2019). 

Særlige tilskud 
Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2019 
afregnes der i alt 209,0 mio. kr. til Svendborg Kommune. 

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

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

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

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

På baggrund heraf er der beregnet et finansieringstilskud på 53,7 mio. kr. til Svendborg Kommune. Hvis 
tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal, ville Svendborgs andel af det ekstra likviditets-
tilskud udgøre 35,4 mio. kr. 

Tilskud til Ø-kommuner:  
I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev den statslige og amtskommunale støtte til færgedrift 
og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud 
kaldet ”tilskud til Ø-kommuner”. Svendborg Kommune får for 2019 et tilskud fra ordningen på ca. 7,3 
mio. kr. 

Side 23



Budget 2019 Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 

______________________________________________________________ 

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

Tilskud til dagtilbud: 
Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i 
dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 4,8 mio. kr. i 
2019. 

Beskæftigelsestilskud: 
Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem indebærer, at 
kommunerne fra 2010 overtog finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Staten yder 
et tilskud til kommunerne, der tilsigter at dække kommunernes nettoudgifter til de forsikrede ledige. Til 
finansiering af disse udgifter modtager kommunen et beskæftigelsestilskud på 110,9 mio. kr. i 2019. 
Dette er en nedgang på 9,7 mio. kr. i forhold til 2018 og kan forklares med at der er blevet færre 
arbejdsløse p.g.a. generelt forbedrede konjukturer i samfundet. 

Særtilskud efter ansøgning:  
Svendborg Kommune har i lighed med tidligere år ansøgt om tilskud fra puljen til ”særligt vanskeligt 
stillede kommuner”.  Kommunen har modtaget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 
på 12,0 mio. kr. Dette er 3,0 mio. kr. højere end særtilskuddet for 2018. Forhøjelsen af særtilskuddet er 
sket med henvisning til at kommunen har en lav likviditet.  

Nettoudgifter momsudligningsordning 
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale moms-
udligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til 
momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,7 mio. kr. Dette er uændret i forhold til 
2018. 

Tabeller og nøgletal 

ECO Nøgletal 

Svendborg 
Kommune 

Sammen- 
lignings- 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

Beskatningsniveau i procent (B2018) 26,42 25,88 25,58 24,91 

Udskrivningsprocent (B2018) 26,80 25,80 25,65 24,91 

Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2018) 167.598 171.129 172.127 189.656 

Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2018) 
16.105 16.120 15.795 10.610 

Selskabsskatter pr. indbygger (B2018) 530 663 1.523 1.299 

Note: Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere. 
 I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct. 
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Lokalt udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnit: 

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

Skatteudskrivning i 2019 for de fynske kommuner og for hele landet: 

Udskrivningsprocent 
i 2018 

Grundskyldpromille 
af øvrige ejd. i 
2018 

Grundskyld- 
promille af 
landbrugs-    
ejendomme 
og lign.  i 
2018 

Dæknings- 
afgiftspromille 
forretningsejen-
domme  i 2018 

Hele landet 24,91 26,120 6,900 9,800 

Svendborg 26,80 23,320 7,200 0,000 

Middelfart 25,80 21,290 6,490 0,000 

Assens 26,10 22,120 7,200 0,000 

Faaborg-Midtfyn 26,10 22,850 7,200 0,000 

Kerteminde 26,20 30,300 7,200 3,400 

Nyborg 26,40 27,830 7,200 0,000 

Odense 25,30 21,710 6,910 2,700 

Nordfyns 26,00 29,980 7,200 0,000 

Langeland 27,80 24,570 7,200 0,000 

Ærø 26,10 30,000 7,200 0,000 

85,00

87,00

89,00

91,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pct af
lands
gns.

År

Udvikling i udskrivningsgrundlag 
pr. indbygger i forhold 

til landsgennemsnit

Forhold
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På listen over de kommuner med landets højeste udskrivningsprocent er Langeland placeret som nr. 1 
og Svendborg nr. 5. Med hensyn til grundskyldspromille ligger Svendborg placeret som nr. 25 over 
kommuner med den laveste grundskyld. 

Aktivitetsforudsætninger: 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 8.995,3 9.096,6 9.269,3 9.525,4 9.721,1 

Grundværdier produktionsjord 1.563,7 1.562,8 1.567,8 1.613,3 1.660,0 

Grundværdier øvrige ejendomme 7.604,0 7.931,1 8.287,6 8.726,9 9.189,4 

Beskatningsgrundlag i mio. kr.* 9.837,7 9.973,1 10.183,4 10.486,9 10.732,5 

Udgiftsbehov i mio. kr. 3.630,2 3.645,1 3.729,8 3.808,0 3.890,8 

Betalingskommunefolketal 58.729 58.785 58.965 59.096 59.205 

Note: I beskatningsgrundlaget indgår produktionsjord med 2,9 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct. af 
grundværdierne. 
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Beskrivelse af politikområdet: Renter 

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinier i forbindelse med kommunens 
finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering 
af finansieringsomkostninger indenfor politikkens rammer. 

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i 
forbindelse med køb og salg af obligationer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision. 

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og 
garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.  

(Mio. kr.)

Renter

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Renteindtægter

Renter af likvide aktiver -1,8 -3,6 -3,5 -2,7 -3,3

Øvrige renter -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3

Renteindtægter i alt -1,9 -3,8 -3,7 -3,0 -3,6

Renteudgifter

Renter af langfr. gæld 28,0 26,1 26,5 26,2 24,9

Renteudgifter i alt 28,0 26,1 26,5 26,2 24,9

Kurstab/gevinst

Kurstab/kursgevinster i øvrigt 2,6 4,9 4,9 3,8 4,2

Garantiprovision -4,3 -4,8 -4,5 -4,1 -3,7

Kurstab/gevinst i alt -1,7 0,1 0,5 -0,3 0,5

Renter i alt 24,4 22,5 23,2 22,9 21,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Renteindtægter 
Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er 
knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på -
0,65%. 

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 4 pengeinstitutter, som har ansvaret for 
at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod 
hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en 
periode. 
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I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af 
bankindestående vist.  

Afkast på PM-aftaler 

Afkast 
2016 

Afkast 
2017 

 Afkast 
Pr. 

31.10.2018 

PM-Aftale 1 3,11 % 3,10 % 0,51 % 

PM-Aftale 2 2,52 % 1,90 % 0,05 % 

PM-Aftale 3 2,66 % 2,52 % 0,73 % 

PM-Aftale 4 – ny i 2016 1,72 % 1,11 % 1,10 % 

Gennemsnitlige indskudsbevisrente 0,00 % -0,31 % -0,38 % 

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. 
retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i 
forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må 
investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 
25% af porteføljen.  

Renteudgifter 
Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. 
Rentesatsen der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående 
tabel.  

Variabel rente if. 
KommuneKredit 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rente lån i danske kroner 0,00 % 0,25 % 0,50 % 1,00 % 1,25 % 

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der 
kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel 
rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter 
betalingsforpligtigelser.  

Kommunen har indgået swapaftaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe 
budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.   

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle 
institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering. 

Kurstab/kursgevinster 
Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er 
umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko. 

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. 
forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet 
anvendt en sats på 0,75 % og 1,00 %. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. 
december. 
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Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger 

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår. 

Finansforskydningerne omfatter: 

- Kortfristede tilgodehavender 

o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og
mellemregning mellem regnskabsår.

- Pantebreve 

o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i
landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.

- Forskydninger i aktiver og passiver 

o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

- Forskydninger i kortfristet gæld 

o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge,
remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist),
fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

Finansforskydninger

Vedtaget 
budget 2018 
2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020  2019-

priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Likvide aktiver - kassen 2,2 -57,5 11,0 -17,4 39,4

Pantebreve

Deponeringer -1,5 7,5 -5,5 -13,6 -5,8

Øvrige pantebreve m.m. 6,0 7,0 5,6 5,6 1,0

Pantebreve i alt 4,4 14,5 0,0 -8,0 -4,8

Øvrige finansforskydninger

Anden gæld -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Kirkelige skatter og afgifter 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4

Øvrige finansforskydninger i alt -0,1 -0,2 0,2 0,0 -0,1

Finansforskydninger i alt 6,5 -43,3 11,2 -25,4 34,5
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Likvide aktiver 
I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal 
udgøre 80 – 100 mio. kr. ekskl. deponerede midler. 

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning: 

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde knap 180 mio. kr. ved udgangen af 2015. Faldet fra 2015 kan 
henføres til, at kommunens regnskab udviser et underskud på henholdsvis 31,3 mio. kr. i 2015 og 53,2 
mio. kr. i 2016 blandt andet som følge af, at kommunen har oplevet et stigende udgiftspres og har haft 
et større anlægsforbrug. I 2017 udviser regnskabet et overskud på knap 13 mio. kr. 

Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af 
2018, men på baggrund af den faktiske gennemsnitbeholdning pr. 31.10.2018 tillagt sidste års 
betalingsflow resten af 2017, skønnes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo 2018 at udgøre knap 
125 – 130 mio. kr.  

Nedenstående graf viser likviditeten i kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ultimo 3. kvartal 
2018. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Svendborg Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 
2.222 kr. hvilket er landets 4. laveste likviditet. Frederikssund Kommune har den laveste likviditet med 
1.856 kr. pr. indbygger og Tårnby har landets højeste likviditet med 23.438 kr. pr. indbygger. 

Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 104.097 80.832 77.616 88.594
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Gennemsnitsbeholdning 2016-18. Opgjort ekskl. deponering
1.10.18 - 31.12.18 er prognosetal ud fra sidste års bevægelser.
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Pantebreve 
Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen 
garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme skal der deponeres.  
Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, i det en ny lejeaftale sidestilles med 
en anlægsudgift. 

Side 31



Budget 2019 Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 

______________________________________________________________ 

Der er budgetlagt med to nye deponeringer i 2019 til henholdsvis Thurø Sejlklub og Multikulturel Arena i 
Ollerup. Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter 
gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.   

Deponeringer

Deponeret 

pr. 31.10.2018

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Mærskgården 11,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Tandklinik 7,3 0,0 0,0 -0,5 -0,5

Parkeringsplads Frederiksgade 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Hjemmepleje Vest 3,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

Mødrehuset 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ungekontakten 8,8 -0,4 -0,4 -8,0 0,0

P-hus 2,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Mærskgården - tagrenovering 3,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

SG-Huset 1,8 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tved Boldkulb 1,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Sundhedshus 5,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Salg Nature Energy andel provenu 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Thurø Sejlklub 0,0 2,5 -0,1 -0,1 -0,1

Multikulturel Arena Ollerup 0,0 10,0 -0,4 -0,4 -0,4

Deponering i alt 48,9 7,5 -5,5 -13,6 -5,8

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter 

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og 
pleje af kommunens låneportefølje. 
Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, 
man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de 
rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje. 

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at 
øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- 
og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende 
prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet. 
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(Mio. kr.)

Kapitalposter

Vedtaget 
budget 2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020 

2019-priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Afdrag på lån

Selveje. institutioner 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5

KommuneKredit 61,9 66,9 72,4 77,7 82,4

Tankefuld 13,0 11,0 11,0 8,0 1,6

Tilslutningsbidrag 0,0 15,8 0,0 5,0 0,6

Ældreboliger 11,2 11,8 12,0 12,3 12,6

Færgeinvesteringer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Afdrag på lån i alt 87,7 107,1 97,2 104,7 99,0

Optagne lån

KommuneKredit -66,6 -68,5 -69,8 -50,0 -37,5

Optagne lån i alt -66,6 -68,5 -69,8 -50,0 -37,5

Kapitalposter i alt 21,1 38,6 27,4 54,7 61,5

Afdrag på lån 
Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års 
løbetid. Lånene optages som regel som annuitetslån, hvilket betyder at afdragene stiger hen over 
løbetiden, mens renteudgiften falder.  

I den økonomiske politiks målsætning står at der i forbindelse med den årlige budgetlægning skal 
foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at 
gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.  

Optagne lån 
Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og 
meddelelse af garantier m.v. 

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske 
kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.  

Der er indgået gældsplejeaftale med 1 pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder 1 gang årligt. 
Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være 
med fast rente, og 60 % kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er 
ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v.  

Låneformen til ældreboliger er lovbestemt. 

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale 
havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, 
som så kan give lånedispensation til et givet projekt.  

Kommunen har søgt om lånedispensationer til budget 2019, og som det fremgår af tabellen har vi kun 
fået låneadgang til lav likviditet.   

Side 33



Budget 2019 Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 

______________________________________________________________ 

(Mio. kr.) 

Lånedispensationer Ansøgt beløb Låne-dispensation

Investeringer med effektiviseringspotentiale 9,7 0,0

Større strukturelle investeringer - borgernære områder 44,0 0,0

Ordinære lånepulje 36,3 0,0

Lav likviditet 45,0 27,0

Lånedispensationer i alt 135,0 27,0

Låneoptagelser kan specificeres som følger: 

(Mio. kr.) 

Optagne lån - KommuneKredit

Vedtaget 
budget 2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020 

2019-priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Byfornyelse 95% -3,2 -8,8 -10,2 -5,8 -3,2

Innovativt Energispareprojekt -10,4 -13,6 0,0 0,0 0,0

Lav likviditet -28,0 -27,0 -27,0 -27,0 -27,0

Lånepuljer Havnen -20,0 -19,2 -32,5 -17,2 -7,3

Lånedispesantioner -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Låneoptagelse i alt -66,6 -68,5 -69,8 -50,0 -37,5

Lån til Innovativt Energispareprojekt, byfornyelse og havneområdet er tilpasset anlægsudgifterne, idet 
der er automatisk låneadgang på disse områder.  

Nedenstående tabel viser gæld ultimo 2017: 

ECO Nøgletal 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og 
leasede aktiver - kr. pr. indbygger 17.911 12.674 9.927 9.521 

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2016-2022 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 
2016 og 2017 er regnskabstal og tallet for 2018 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. 
seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Restgælden for 2019-2022 er beregnet på baggrund 
af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2018 
til 2019 på 14,7 mio. kr.:  
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Generelt 

Udvalgets ansvarsområde 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Erhverv og Teknik organisatoriske struktur: 

Serviceudgifter 

Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Landbrug, 
vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, spildevand, varmeplan, energi og 
klimaområdet. 

Natur og Miljø 

• Arbejder for at sikre samspillet mellem
natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så
der sikres balance mellem beskyttelsen og
benyttelsen. Det sker gennem kompetent
sagsbehandling og naturforvaltning, hvor
samspillet og hensynene vurderes konkret i
hver enkelt sag.

Indsatsområder i 2019 omfatter: 

• Implementering af de kommunale Natura
2000-handleplaner.

• Gennemførelse af projekter fra plan for Natur
og Friluftsliv/naturpuljen.

• Udarbejdelse af en skovstrategi og langsigtede
forvaltningsplaner for de kommunale skove.

• Udarbejdelse af en
bæredygtighedsstrategi/lokal Agenda 21.

• Implementering af de statslige
vandområdeplaner.

• Implementering af ny kommunal opgave vedr.
kystbeskyttelse.

• Masterplan for regn- og spildevand samt
revision af spildevandsplanen.

• Udarbejdelse af nye planer vedrørende
grundvandsbeskyttelse.

• Revision af Klima- og Energipolitikken samt
gennemførelse af indsatser på området.

• Udarbejdelse og implementering af ny
varmeplan

• Implementering af mål i affaldsplan 2014-
2024. 

• Revision af ejerstrategi for de kommunale
selskaber.

• Forberedelser til DGI Landsstævne 2021.
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Natur og Miljø: 

Rammebetingelser 
Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, 
vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 
kystbeskyttelsesloven, planloven, miljømålsloven med flere. 
 
En del af Langeland og Ærø Kommuners opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg 
Kommune gennem det forpligtende samarbejde. 
 

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens 
vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre 
vandområdeplaner og Natura 2000-handleplaner. 
 

 

Hvad vil vi i 2019:  

 
Tema: Implementering af de kommunale Natura 2000-handleplaner. 
 
Mål: I 2019 og årene fremover vil kommunen implementere de kommunale Natura 2000-handleplaner. 
 
Vejen til målet: Staten offentliggjorde medio 2016 de nye Natura 2000-planer, og kommunen har 
efterfølgende udarbejdet handleplaner for 2016-2021 for de fire Natura 2000-område, som vi har ansvaret for. 
Kommunen skal gennemføre bestemte dele af planerne. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-
indsatsen udgør fra 2019 kr. 600.000 årligt, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger. 
 
 
Tema: Gennemførelse af projekter fra plan for Natur- og Friluftsliv, naturpuljen. 
 
Mål: Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen og øge biodiversiteten. 
 
Vejen til målet: Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 og overslagsårene. Puljen skal primært anvendes til 
skovrejsning, men kan herudover anvendes til andre naturprojekter. Forskellige modeller for kommunens 
skovrejsningsindsats afsøges. Naturprojekter vil omhandle pleje af eksisterende værdifuld natur og 
etablering af ny natur samt borgerprojekter. Naturprojekterne er beskrevet og prioriteret i den reviderede 
handleplan for ’Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune’. 
 
 
Tema: Udarbejdelse af skovstrategi og langsigtede forvaltningsplaner for de kommunale skove 
 
Mål: Målet er at udvikle de kommunale skove, så skovenes værdier og potentialer for biodiversitet, 
friluftsliv, kulturhistorie, ved-produktion og CO2-lagring afvejes og forenes bedst muligt. 
 
Vejen til målet: Der udarbejdes en skovstrategi, som beskriver værdier og potentialer i de kommunale 
skove samt afvejer og forener interesserne. Der opstilles målsætninger for, hvordan de kommunale skove 
overordnet set ønskes udviklet og brugt samt specifikke målsætninger for de enkelte skove. Med afsæt i 
skovstrategien udarbejdes langsigtede (f.eks. 50-årige) forvaltningsplaner for hver enkelt skov. 
Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal drives for at opnå strategiens målsætninger.  
 
 
Tema: Udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi/Lokal Agenda 21 
 
Mål: At igangsætte en langsigtet og forpligtigende proces i Svendborg Kommune for at opnå en bæredygtig 
udvikling.  
 
Vejen til målet: Der udarbejdes en bæredygtighedsstrategi med udgangspunkt i FN’s verdensmål. 
Strategien udarbejdes i en proces med borgerinddragelse og politiske workshops. 
  
 

Side 37



Budget 2019 
  Service og Økonomi 
Miljø- og Naturudvalget 
 

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner. 
 
Mål: I 2018 og årene fremover vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og 
omkring Svendborg Kommune. 
 
Vejen til målet: Det vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at 
etablere vandplanindsatser i vandløb og vådområdeprojekter med henblik på at reducere udledningen 
af kvælstof og fosfor. 
 
 
Tema: Implementering af ny kommunal opgave vedr. kystbeskyttelse 
 
Mål: Administrationsgrundlag for vedr. sager om kystbeskyttelse  
 
Vejen til målet: I forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter er kommunen, der bliver indgangen for 
borgerne. Denne indgang skal gøre det mere enkelt for borgeren. For at gøre det yderligt simpelt for 
borgerne, fjernes der i lovgivningen en række krav om tilladelser og dispensationer i forbindelse med 
etablering af kystbeskyttelse. I løbet af første halvdel af 2019 skal der i samarbejde med Kystdirektoratet 
udarbejdes et grundlag for administration af den nye opgave. 
 
 
Tema: Masterplan for regn- og spildevand samt revision af spildvandsplanen. 
 
Mål: Revision af spildevandsplan med vedtagelse i 2019 
 
Vejen til målet: Masterplan for regn- og spildevand blev politisk vedtaget i 2016, og den skal nu 
virkeliggøres og sætte rammerne for en tidssvarende regn- og spildevandshåndtering. Masterplanen indgår 
derfor som grundlag for revision af kommunens spildevandsplan i 2019. Der etableres en tværgående 
arbejdsgruppe med deltagere fra Vand & Affald A/S, Team Plan og Geodata, CETS, Økonomi og Natur og 
Klima. Fokus vil især være på kommunikation med involverede lodsejere, LAR og anden tilbageholdelse af 
overfladevand, samt højvandssikringer af bygninger, kældre mv. ved skybrud og højvande. 
 
 
Tema: Udarbejdelse af nye planer for grundvandsbeskyttelse. 
 
Mål: Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere. 
 
Vejen til målet: Der skal udarbejdes en ny Vandforsyningsplan. Det var planlagt, at et forslag skulle 
behandles politisk i 2018, men behandlingen af forslaget er udsat til 2019, så de forestående ændringer af 
vandforsyningen på Tåsinge også kan indarbejdes. Forslag til Indsatsplan Sydøstfyn og Faaborg-Egebjerg 
er ligeledes blev udsat evt. først til 2019. Det skyldes, at Miljøstyrelsen valgt at samle alle 
delkortlægningerne af grundvandsforekomsterne på Fyn til en samlet grundvandsmodel.  Det har været 
nødvendigt at samle kortlægningerne, fordi der er uoverensstemmelser mellem tilstødende 
grundvandskortlægninger.   
 
Samarbejdet med Region Syddanmark om forurenede grunde fortsættes i 2019 for at sikre ”mest godt 

grundvand for pengene” i regionens indsatsstrategi med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg Kommune. 
Der fokuseres på undersøgelser af både industrigrunde og gamle lossepladser. Skovrejsning skal prioriteres 
som et middel til grundvandsbeskyttelse. Ud over at sikre at arealer friholdes for pesticider og gødning og 
derigennem sikre fremtidens grundvand, styrkes biodiversiteten og CO2-lagringen også. Hvor 
skovrejsning ikke er forenelig med landskabshensyn, kan grundvandet beskyttes ved udlægning af arealer 
til ekstensiv drift.  
 
Arbejdet med at meddele vandindvindingstilladelser til enkeltindvindere, hvor retten til indvinding er 
udløbet, blev ikke afsluttet i 2018, hvorfor arbejdet fortsættes i 2019. Det er givet tilladelse til ca. 250 
vandindvindinger, og de resterende 130 tilladelser vil blive givet i løbet af 2019. Svendborg Kommune 
mangler fortsat ca. 120 ansøgninger om tilladelse til enkeltindvindere. 
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Tema: Revision af Klima- og Energipolitikken samt gennemførelse af kommunens indsatser på 
området 

 
Mål: På klima- og energiområdet vil der være fokus på at reducere CO2-udledningen og derved leve op 
til det fastlagte mål for omstilling af samfundet til vedvarende energi. 
 
Vejen til målet: I 2019 fortsætter samarbejdet med Go2Green, Bæredygtigt Fællesskab, Energitjenesten, 
andre kommuner, m.fl., og der igangsættes konkrete handlinger og aktiviteter, som bidrager til en direkte 
reduktion af energiforbrug eller omstilling til vedvarende energikilder og dermed en direkte effekt på CO2-
regnskabet. Desuden vil der være fokus på skovrejsning, og klima- og energipolitikken revideres. 
 
 
Tema: Udarbejdelse og implementering af ny Varmeplan 
 
Mål: Vedtagelse af ny varmeplan for Svendborg Kommune. 
 
Vejen til målet: Der vil være dialog med forsyningsselskaberne om implementering af anbefalinger og 
handlinger i varmeplanen. Det vil ske under koordinering med sekretariatet for energiplan Fyn i Miljøforum 
Fyn. 

 

Tema: Implementering af mål i affaldsplan 2014-2024 
 
Mål: Mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, mindst 70 % genanvendelse af ikke-
farligt bygge- og anlægsaffald og mere kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet. 
 
Vejen til målet: 
Ved indførelse af husstandsnære indsamlingsordninger for pap, papir, plast, metal, glas og organisk 
affald, under hensyntagen til de indgåede kontrakter mellem eksterne entreprenører og Vand og Affald, 
kan genanvendelsen af husholdningsaffaldet øges hen imod målsætningen. 
Vi vil arbejde på at minimere deponering af bygge- og anlægsaffald ved hjælp af information til brugere 
og personale på genbrugsstationen. 
I forbindelse med nedrivninger vil vi informere om genbrugsmulighederne og støtte borgere og 
virksomheder i at få beskrevet og anmeldt affaldet inden de river bygningen ned. 

 

Tema: Revision af ejerstrategi for kommunale selskaber. 
 
Mål: Revision af Ejerstrategi. 
 
Vejen til målet: 
Deltage i samarbejdet om revision af Ejerstrategi. 
 

Tema: Forberedelser til DGI Landsstævne 2021. 
 
Mål: At sikre rettidig omhu i forhold til de fagområder som Natur og miljø er ansvarlig for.  
 
Vejen til målet: 
Deltage i relevante arbejdsgrupper under projektledelsen af Landsstævne 2021. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Natur og Miljø

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020          

2019-priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Drift

Naturforvaltningsprojekter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Natura 2000 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vandløbsvæsen - Fælles formål 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vedligeholdelse af vandløb 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Miljøbeskyttelse m.v. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Klima og Energi 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4

Løn samt øvrige kt. 6 m.m. 10,2 10,5 10,4 10,3 10,3

Natur og Miljø i alt 14,0 14,0 13,9 13,8 13,8
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift: 
 

Negativ netto overførsler fra regnskab 2017 til budget 2018 er indarbejdet på konto 6. 
 
Der er vedtaget en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. På klima og energiområdet.  
 
I budgetforliget er der indarbejdet en rammebesparelse på 0,099 mio. kr. i 2019, stigende til 0,156 
mio. kr. i 2021 og frem. 

 

Tabeller og nøgletal 

  

 
2011 2012 2013 

 
2014* 2015* 

 
Indbyggertal i året (Antal) 
gennemsnitlig 

 
58.632 

 
58.424 

 
58.138 

 
57.979 57.988 

 
Samlet netto-CO2-emission i 
Svendborg Kommune (Tons/År) 

 
 

429.997 

 
 

415.855 

 
 

410.943 

 
 

222.080 
340.873 

 
CO2 udledning per person (Tons/år) 

 
7,3 

 
7,1 

 
7,1 

 
4,0 6,0 

 
Udviklingen i CO2 udledning (2011 er 

udgangspunkt) 

 
 
100,0 

 
 

97,1 

 
 

97,1 

 
 

55,0 
82 

* Tallene er beregnet i Energistyrelsens IT-værktøj (Energi- og CO2-regnskabet). Værktøjet er fortsat 
en betaversion, og der er enkelte fejl i indberetninger om forbrug fra forsyningsselskaberne. 

Svendborg Kommune har siden 2013 været Klimakommune og derved forpligter vi os til årligt at reducere 
CO2-udledningen med minimum 2 % og minimum 5 år frem i tiden. Siden oktober 2016 er kommunen 
blevet klimakommune Plus. Det er en udvidelse af klimakommune-ordningen, hvor Danmarks 
Naturfredningsforening giver kommunerne mulighed for at synliggøre nogle af de aktiviteter, som ikke 
tæller direkte med i CO2-regnskabet for kommunen som virksomhed. 
Tal for 2016 forventes tilgængelige i december 2018 og tal for 2017 forventes tilgængelige medio 2019. 
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Generelt 

 

Udvalgets ansvarsområde 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Erhverv og Teknik organisatoriske struktur: 

Serviceudgifter: 

CETS: 
  
Trafik og Infrastruktur varetager drift og vedligehold af grønne områder og vejområdet herunder         
indsamling af vejdata. Afdelingen har endvidere sagsbehandling i forhold til vejloven og lov om private fælles veje. 
Afdelingen forestår endvidere projektledelse og gennemførelse af diverse bygge- og anlægsopgaver inden for 
vejområdet. Endvidere varetager afdeling administration og kontrol af parkeringsområdet, samt    administration af 
kollektiv trafik og de kommunale kørselsordninger Almen skolekørsel, SBH-kørsel og lægekørsel. Hertil kommer 
delvis administration af kommunale biler omfattende sparring ved køb og indkøb via SKI-aftale. 

 
Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, 
kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2019 af 7 
distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder. 

 
Kommunale Ejendomme  
Afdelingen har tre hovedfunktioner 
1. Administration af de kommunale ejendomme, herunder køb og salg, indgåelse af lejekontrakter, udlån og 

forpagtning af kommunale ejendomme og huslejeopkrævning 
2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og 

energieffektivisering. 
3. Kommunens risikostyring og forsikring, dog ikke arbejdsskader. 

 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er kommunens maritime organisation.  Svendborg Havn, Færge og Sundfarts 
kerneopgave er at ”Skabe rammerne for det Maritimt Liv i Svendborg”. Maritimt liv er eksempelvis også liv på øerne, 
liv på havnekajerne mv.  
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og 
lystbådehavne samt anløbsbroer, vandarealer og sejlløb. Herudover faciliterer organisationen den maritime udvikling 
i ”Fremtidens Havn” samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. 
Endvidere varetages den kommunale rederidrift med drift og sejlads med ø-færgerne og MS Helge.  

 
 

Byg og BBR:  

Byg og BBR udgør en del af Erhvervskontakten og varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende 
opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme. 

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, 
lejlighedssammenlægninger med mere. Endvidere er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og 
Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp. 
 
 
 
Plan, Erhverv og Iværksætteri: 
 
Plan samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning i 
en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekommende og samarbejdsorienteret 
betjening til borgere og virksomheder. 
 
Vækst og Bosætning beskæftiger sig med Erhvervsudvikling, iværksætteri herunder Fremtidsfabrikken I og II, 
turisme, Fremtidens Havn og fælles fynsk samarbejde. 
 

 
Overførselsudgifter: 

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger. 
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Trafik og Infrastruktur 

 

Indsatsområderne i 2019 omfatter: 

 I 2019 skal der udarbejdes en skovstrategi for 
kommunens skove. Strategien skal beskrive udvikling 
og anvendelse gennem overordnede prioriteringer og 
retningslinjer for den forstlige drift, naturhensyn og 
biodiversitet samt rekreative muligheder. 
 
I 2019 vil der blive gennemført udbud af 
afvandingselementet ”gadebrønde”. Der vil fortsat 
være opmærksomhed på potentielle områder for 
eventuel konkurrence-udsættelse. Dette arbejde vil 
tage udgangspunkt i Udviklings- og strategiplanen for 
vejområdet samt den grønne plan.  
 
Trafik- og Infrastruktur gennemfører diverse 
renoverings- og driftsrelateret anlægsopgaver på 
havneområdet i henhold til ”Puljen til havneprojekter 
2017”. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med 
havnekontoret. 
 

Ejendomsservice 

 

Ejendomsservice vil i 2019 have fokus på: 

• Implementering af ny struktur i forhold til 
distrikterne med virkning fra 1. januar 2019 

• Færdiggørelse af besøgsrække til alle grene af 
Svendborg Kommune mhp. samskabelse. 

• Gradvis implementering af økologi i rådhusets 
kantiner jf. politisk beslutning 

• Forberedelser til landsstævnet i 2021 

• Gennemførelse af 5 pilotprojekter i forhold til 
affaldssortering og genanvendelse. 

Kompetenceudvikling indenfor bl.a. teknisk 
service 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart 

 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2019 have 
fokus på: 

• Strategi – Svendborg Havn 2030 

• Fremtidens færgeinfrastruktur i det 
Sydfynske Øhav. 

• Fremtidens Havnesamarbejde – Et Øhav i 
verdensklasse ”Vol. 2”. 

• Optimering af serviceniveau og 
betalingssystemer. 

Kommunale Ejendomme 

 

Kommunale Ejendomme vil i 2019 fokusere på: 

• Investeringer i energioptimering. 

• Udvikle en model for, hvordan vedligeholdelse 
af bygningsmassen kan understøtte 
bygningernes brugsmæssige værdi. 

• At afvikle arealer og ejendomme. 

 

Byg og BBR 

 

Byg og BBR vil i 2019 fokusere på forøget service ved: 
 

• Forkortelse af sagsbehandlingstiden for 
byggesager. 
 

• Forbedring kommunikationen med borgerne. 
 

Plan 

 

Området er i stort omfang reguleret af gældende 
lovgivning. Der arbejdes med den fysiske planlægning, 
fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner og 
potentiale/udviklingsplaner. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

 

 

 

Vækst og Bosætning 

 
Der arbejdes med turismeindsatser, havneudvikling, 
samarbejdet med de fælles fynske indsatser. 

Erhverv og Iværksætteri 

 
Der ydes lokal erhvervsservice i overensstemmelse 
med arbejdsdelingen mellem stat, Erhvervshus Fyn og 
kommunerne, som beskrevet i Lov om 
Erhvervsfremme (gældende fra januar 2019) 
Derudover håndteres lokalt iværksætteri samt drift af 
de to Iværksætterhuse Fremtidsfabrikken I og II og to 
EU-finansierede erhvervsudviklingsprojekter. 
 

Teknik- og Erhvervsudvalget

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020          

2019-priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

CETS 239,5 232,0 231,0 230,3 230,3

Trafik og Infrastruktur 88,2 86,2 86,0 86,0 86,0

Ejendomsservice 113,3 113,6 113,3 112,8 112,7

Kommunale Ejendomme 31,0 27,2 26,9 26,6 26,7

Svendborg Havn, Færge og Sundfart 7,0 5,0 4,9 4,9 4,9

Byg og BBR 3,9 7,7 7,7 7,7 7,7

Plan & Erhverv 39,4 30,2 30,2 29,9 29,9

Plan 13,5 8,6 8,7 8,7 8,7

Erhverv og iværksætteri 9,3 8,1 8,5 8,5 8,5

Vækst & Bosætning 16,6 13,4 13,0 12,7 12,7

Serviceudgifter i alt 282,9 269,9 268,9 267,9 267,9

Indkomstoverførsler

Huslejeindtægter 5.30 boliger -11,3 -11,2 -11,4 -11,6 -12,7

Teknisk servicepersonale Distrikt 8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indkomstoverførsler i alt -9,6 -9,4 -9,7 -9,9 -11,0

Udvalget for TEU i alt 273,3 260,5 259,2 258,0 256,9  
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2018 
og det vedtagne budget 2019-22. 

Budgetændringer - Drift 2019 2020 2021 2022

Serviceudgifter: -5,2 -3,6 -4,5 -4,5

Tilpasning af overslagsår 2022 p.g.a. slutår 2021 0,0 0,0 0,0 0,1
Offentlige toiletter flyttet fra anlæg til drift 0,2 0,2 0,2 0,2
Andel af rammebesparelse 2017 og 2018 - flyttet 0,5 0,5 0,5 0,5
Administrative besparelser budget 2018 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Udviklingspulje budgetforlig 2018 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Til Kultur og Fritid fra det tidl. EBK -3,2 -3,2 -3,2 -3,2
Børnehuset og Hus 53 - nybygning 0,5 0,5 0,5 0,5
Flyt af medarbejder fra Bibliotektet til CETS 0,3 0,3 0,3 0,3
Overførsel fra regnskab 2017 0,6 0,0 0,0 0,0
Flytning KMD Struktura Byggesag fra ØKU 0,2 0,2 0,2 0,2
Unesco Geopark til ØKU -0,3 0,0 0,0 0,0
Liv i min by fra ØKU 0,4 0,4 0,0 0,0
Pris- og lønfremskrivning 2,8 2,7 2,7 2,7
Budget 2019 delforlig - div områder -2,1 -2,3 -2,3 -2,3
Kontrakt rengøringsfirma til CETS fra BU 0,2 0,2 0,2 0,2
Administrative arbejdspladser - etablering -2,7 0,0 0,0 0,0
Lov- og cirkulæreprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
Complience indkøb - budget 2019 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Budgetforlig 2019 - div. områder -0,9 -0,2 -0,2 -0,2
Budgetforlig 2019 - udvalgsfordelt ramme -1,0 -2,3 -2,8 -2,8
Ny lov parkering 2,0 2,0 2,0 2,0
Afledt drift, , kapacitetudv., lukning af div. ejendomme 0,6 0,7 0,6 0,6
Div. småjusteringer 0,2 0,2 0,2 0,2

Overførselsudgifter: 0,4 0,4 0,4 0,3

Tilpasning af overslagsår 2022 p.g.a. slutår 2021 0,0 0,0 0,0 -0,1
Finansiering af tomgangshusleje i eksterne lejemål 0,8 0,8 0,8 0,8
Budget 2019 delforlig - div områder -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Pris- og lønfremskrivning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Div. småjusteringer 0,1 0,1 0,1 0,1

Budgetændringer drift i alt -4,8 -3,2 -4,1 -4,2

Side 44



Budget 2019 
  Service og Økonomi 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
 

 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift: 
 
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2019 udgør ca. 269,9 mio. kr. netto, hvilket er et fald på ca. 5,2 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
 
Faldet skyldes primært udmøntning af rammebesparelser fra budgetforlig 2018 samt andel af både 
delforliget og budgetforliget 2019, hvor der blev peget på konkrete besparelsesforslag samt afsat en årlig 
rammebesparelse på 1,021 mio. kr. for 2019, stigende til 2,815 mio. kr. i 2021 of frem. På baggrund af en 
organisationstilpasning er der også flyttet midler til Kultur- og Fritid. 
 
Området er blevet tilført den almindelige pris- og lønfremskrivning samt overførsler fra 2017. Der har 
også været tilført midler til ny lovgivning på parkeringsområdet. Herudover er der tilført midler til flere 
ejendomme til afledt drift, ny kontraktindgåelse og kapacitetsudvidelser. 
 
Indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for 2019 udgør ca. -9,4 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2019 i det vedtagne budget 2018. 
 
Stigningen skyldes primært tilførsel af midler til tomgangshusleje i eksterne lejemål. Samtidig har der 
været en reduktion på driften til kommunale gæsteboliger og en tilpasning af ydelsesstøtten på lån, som 
et led i rammebesparelsen jf. delforliget. 

 

 

Trafik og Infrastruktur: 

Rammebetingelser 
Trafik og Infrastruktur er organisatorisk opdelt i 3 grupper der varetager opgaverne indenfor Park og Vej, 
vejmyndighed, anlæg, trafiksikkerhed og befordring. 
 
Området er underlagt nogle bindende kontraktforhold gennem 15-årig Funktionsudbud og 4-årig 
Partneringsaftale på vejområdet. På området for drift og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes Veje 
og Grønne områder er indgået 4-årig driftskontrakt med HedeDanmark. Endvidere er 
kørebaneafmærkning udbudt for en 4-årig periode. 
 
Trafik og infrastruktur opererer inden for Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, Lov om 
privat fælleveje, Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse 
og renholdelse af veje, Svendborg Kommunes Vinterregulativ, Bekendtgørelse om afmærkning af 
vejarbejder, Bekendtgørelse om vejafmærkning, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Lokalplaner, Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Vandløbsloven, Spildevandsloven, Bekendtgørelse om 
vejbelysning og Parkerings bekendtgørelse for Svendborg Kommune. Desuden varetages opgaver 

indenfor befordring tilknyttet sundhedsloven, lov om trafikselskaber og lov om folkeskolen. 

 

Hvad vil vi i 2019: 

Tema: Skovstrategi og forvaltningsplaner for kommunal ejet skov 
I 2019 skal der udarbejdes en skovstrategi for kommunens skove. Strategien skal beskrive udvikling og 
anvendelse gennem overordnede prioriteringer og retningslinjer for den forstlige drift, naturhensyn og 
biodiversitet samt rekreative muligheder. 
 
Strategien skal afveje og forene interesserne bedst mulig og beskrive, hvordan de kommunale skove 
overordnet set ønskes udviklet og anvendt. Strategien beskriver skovenes udvikling og anvendelse gennem 
overordnede prioriteringer og retningslinjer for bl.a.: 
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• Den forstlige drift, herunder bl.a. træartssammensætning og foryngelsesstrategi med henblik på 
bæredygtig træproduktion  

• Sikkerhed for publikum og skovens naboer 
• Hensyn til natur, afvanding, lysninger, veterantræer og dødt ved (biodiversitet) 
• Hensyn til kulturhistoriske værdier 
• Rekreative muligheder, herunder en zonering mellem aktivitetsområder og områder med ro og 

stilhed 
 
Med afsæt i skovstrategien skal der udarbejdes langsigtede forvaltningsplaner – f.eks. 50-årige – for hver 
enkelt skov. Den langsigtede forvaltningsplan skal beskrive, hvordan den enkelte skov skal drives for at 
opnå skovstrategiens målsætninger. 
 
De enkelte forvaltningsplaner indeholder bl.a.: 

• Tiltag som sikrer målsætningen for natur og kulturhistoriske værdier 
• Tiltag som sikrer målsætningen for friluftslivet 
• Plan for den forstlige drift 

 
En skovstrategi og forvaltningsplaner skal medvirke til en god kommunikation med borgere og 
organisationer i forhold til målet for de kommunale skove og om de forskellige driftsindsatser, når de 
udføres i skovene. 
 

Mål: 
Målet for 2019 er at: 

• Skovstrategien og tilhørende handleplaner udarbejdes og færdiggøres ultimo 2019 med henblik på 
politisk vedtagelse primo 2020. 

 
 
Vejen til målet: 
Udarbejdelse af skovstrategi og langsigtede handleplaner ved inddragelse af ekstern fagkundskab. 
 
 
Tema: Udbud af afvandingselementer  
I 2019 er det hensigten at gennemføre udbud af afvandingselementer gældende for vejbrønde. 
Grundlaget for dette udbud er de detaljerede opmålinger og klassificeringer der er registreret i 2015 og 
2016. Alle registreringer er løbende blevet ajourført gennem 2017 og 2018.  
 
Afvandingselementer er et område, hvor der fortsat arbejdes med afdækning af mulighed for 
rammeudbud, hvilket forventes at give ”mere for mindre”. Rammeudbud forventes udført gennem 
mindre entrepriser, hvilket gør at mindre lokale entreprenører for mulighed for at byde på opgaven. 
 
Borgerne skal opleve, at Svendborg Kommune udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel 
små som store sager, således man får ”mere for mindre”. 
 
Mål: 
Målet for 2019 er at: 

• Der gennemføres udbud af afvandingselementet vejbrønde 
• Der afdækkes muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af afvandingselementer.  

 
 
Vejen til målet: 
I 2019 fortsætter vi med at have fokus på strategisk vedligeholdelse og driftsoptimering, da dette er en 
af vejene til ”mere for mindre og til at levere sikker drift”.  
 
Registreringer af alle vejelementer ajourføres løbende, da indsamlede data anvendes for ajourføring af 
diverse driftsplaner, arbejdskort, handleplaner og sikring af et optimalt udbudsmateriale.  
 
2019 fortsættes endvidere det fokus på øget tværfagligt samarbejde med de involverede entreprenører, 
som der med succes blev fokuseret på i 2017-18. Dette fokus har på flere områder medført en mere 
enkel og effektiv opgavehåndtering, hvilket giver større helhedsorienteret opgaveløsning.  
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Trafik og Infrastruktur

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020          

2019-priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Drift

Offentlige toiletter 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Grønne områder 5,8 5,4 5,4 5,4 5,4

Skove 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Badevandundersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Standardopgaver for andre områder 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Veje fælles formål 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5

Parkering -2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Vejvedligeholdelse 27,9 28,9 28,9 28,9 28,9

Vintertjeneste 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2

Kollektiv trafik  27,0 26,5 26,5 26,5 26,5

SBH-kørsel 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5

Almen skolekørsel 4,6 4,1 4,1 4,1 4,1

Lægekørsel 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6

Sydfyns Flyveplads 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

Kystbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Kommunale biler 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Konto 6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Trafik og Infrastruktur i alt 88,2 86,2 86,0 86,0 86,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

I forbindelse med delforliget for 2019 er området reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2020 til Sydfyns 
Flyveplads. Herudover er området tilført ca. 2,0 mio. kr. fra 2019 til ny lov vedr. parkering. På de grønne 
områder og vejområdet er der sket en intern budgetomplacering i forbindelse med udbud. Der har ligeledes 
været en intern budgetflytning mellem almen skolekørsel og lægekørsel på grund af revisitering af 
ordningerne. Herudover er offentlige toiletter og ydelse på skoler og daginstitutioner flyttet organisatorisk til 
Ejendomsservice. 

 

Ejendomsservice 

Rammebetingelser 

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse – er pr. 1. 
januar 2019 reduceret fra 8 til 7 distrikter. 5 af distrikterne er geografisk opdelte ud fra skoler og 
daginstitutionsområdet. De 2 sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-
/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til 
afdelingslederen for Ejendomsservice, ligesom afdelingen er ansvarlig for den tværgående del af 
administrationen i CETS. 

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens 
institutioner med firmaet Danren. Aftalen løber til 2021. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg 
mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med Hede Danmark. Denne aftale udløber også i 2021. 
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Hvad vil vi i 2019:  

Tema: Efterlevelse af politiske effektiviseringskrav ift. ny distriktsinddeling 
 
Mål: Implementering af ny distriktsinddeling pr. 1. januar 2019 
 
Veje til målet: Tæt brugerkontakt til berørte enheder med inddragelse. Herudover fokus på personalet 
ift. sammensmeltning af kulturer. 
Sikker drift med konstant fokus på kerneydelsen. 
 
 
Tema: Samskabelse 
 
Mål: Færdiggørelse af besøgsrække til udvalgte institutioner i alle direktørområder. 
 
Veje til målet: Information om relevante emner i relation til CETS. Efterfølgende dialog med brugerne, 
som selv får lov til at byde ind med emner til dagsordenen. 
Alle brugerbesøg afstemmes med den pågældende afdelingschef. Der udarbejdes referater fra alle 
brugerbesøg, som arkiveres i Acadre. 
 
 
Tema: Økologi 
 
Mål: Gradvis omlægning til 30% lokal økologi i rådhusets kantiner med henblik på endelig målopfyldelse i 
2020. 
 
Veje til målet: Plan for indfasning af lokal økologi er allerede påbegyndt. Udvalgte produkter omlægges i 
så høj grad som muligt til lokal økologi indenfor den økonomiske ramme og i takt med at varegrupperne 
genudbydes til nye indkøbsaftaler. 
Der gennemføres desuden en temauge med fokus på økologi. 
 
 
Tema: Landsstævne 2021 
 
Mål: Overholdelse af udarbejdet milepælsplan 
 
Veje til målet: Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter og Forsyning. Der vil i 
2019 bl.a. være fokus på følgende: 
Udarbejdelse af planer for forsyning af strøm, wi-fi, kommunikationslinjer, vand og kloakering frem til alle 
relevante lokationer. 
Håndtering af samlede bestillinger på materiel (f.eks. telte, containere, toiletter, bad, borde, stole, hegn, 
tribuner, gulve mm.) 
Udarbejdelse af udbudsmateriale i samarbejde med Udbudsafdelingen. 
 
 
Tema: Bæredygtighed 
 
Mål: Udarbejdelse af plan som sikrer, at man i skoler og daginstitutioner sorterer affaldet 
 
Veje til målet: Gennemførelse af 5 pilotprojekter i 2019 på udvalgte skoler og institutioner. 
Herudover dialogmøder med skoler og dagtilbud. 
Etablering af samarbejdsaftale med Vand og Affald ift. undervisning af elever og personale. 
Forsøgsordningen etableres ligeledes i tæt samarbejde med Vand og Affald. Projektet vil desuden virke 
som frontløber for den nye politisk godkendte affaldsordning i forhold til øget sortering og genanvendelse, 
som rulles ud over alle husstande i Svendborg Kommune i løbet af 2020. 
 
 
Tema: Kompetenceudvikling med speciel fokus på teknisk service 
 
Mål: Højne det faglige indhold blandt afdelingens medarbejdere via påbegyndelse af uddannelsesforløb til 
ejendomsservicetekniker. 
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Veje til målet: Informationsmøde blandt medarbejderne er allerede afholdt. Interesserede medarbejdere 
sendes primo 2019 på RKV (Real Kompetence Vurdering) i Odense. Distriktsledergruppen beslutter 
kriterier for, hvor mange og hvem, som kan påbegynde selve uddannelsen i 2019. 
Målet er, at et nærmere defineret antal medarbejdere påbegynder uddannelsen til 
ejendomsservicetekniker, som foregår i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio. kr.) 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Der arbejdes kontinuerligt på at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme ud fra de 
krav der er på effektivisering og nye udbud. Ovenstående økonomi er på baggrund af den gamle 
organisering, da den nye ikke er helt på plads i økonomisystemet endnu. 
Der er iværksat systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten. 

 

Tabeller og nøgletal  

Benchmarking vil fortsat være et fokusområde for Ejendomsservice. 

 

Kommunale Ejendomme: 

Rammebetingelser 

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm, herunder Byggeloven, Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på byggeområdet, 
Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene 
boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven, Hegnsloven og Svendborg Kommunes styringsvedtægter. 

 

Hvad vil vi i 2019:  

Tema: Afvikling af arealer, øge samspillet mellem vedligehold og brug af bygninger samt revurdere ISP 
 

Ejendomsservice

Vedtaget 
budget 2018 
2018-priser

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021           

2019-priser

 Budget       
2022            

2019-priser

Drift

Distrikt 1 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0

Distrikt 2 19,2 19,1 19,0 19,0 19,0

Distrikt 3 14,7 14,4 14,4 14,4 14,3

Distrikt 4 10,1 9,8 9,8 9,2 9,2

Distrikt 5 10,5 11,4 11,4 11,4 11,4

Distrikt 6 12,4 12,3 12,1 12,2 12,2

Distrikt 7 15,4 16,9 16,9 16,9 16,9

Distrikt 8 16,7 15,0 15,0 15,0 15,0

Kantinerne 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Distrikt 1-8 fælles + ledelse 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1

Ejendomsservice i alt:               115,0          113,6            113,3 112,7 112,7
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Mål:  

- Opsige lejemål og frasælge ejendomme 
- I øget omfang at se på forholdet mellem bygningernes tilstand og anvendelse  
- Opnå bedst mulige energiinvesteringer med henblik på besparelser og reducere C02-niveauet 

 
Veje til målet:  
En række grunde, ejendomme og lejemål står tomme, eller anvendes til andet end de kommunale 
kerneydelser. Disse skal afhændes med henblik på at forbedre kommunens likviditet og dels for at øge 
udbuddet af bygninger og arealer til såvel boliger som erhverv. 
 
Den kommunale bygningsmasse har et fortsat stort behov for at indhente efterslæbet på vedligeholdelse. 
Der er samtidig en række funktionelle eller brugsmæssige forhold der presser sig på. Der skal udarbejdes 
en model, der i videst mulige omfang tilgodeser begge forhold i disponeringen af budgettet til 
bygningsvedligeholdelse. Det vil være nødvendigt at inddrage brugere af bygninger i planlægningen af 
vedligeholdelse. 
 
Investeringerne i energiforbedringerne revurderes. De lavt hængende frugter er høstet, og 
lovgivningsmæssige forhold gør, at det ikke er muligt eller urentabelt at investere i energiforbedringer på 
den kommunale bygningsmasse. Det er således nødvendigt at gentænke ISP. 
 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet  

(Mio.kr.) 

Kommunale ejendomme

Vedtaget 
budget 2018 

2018-priser

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021           

2019-priser

 Budget       
2022            

2019-priser

Drift

Husleje 17,1 15,6 15,0 14,8 14,6

Forpagtningsindtægter -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Sociale Boliger -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Forsikringer 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Flygtningeboliger 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0

Egne Husleindtægter -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Besparelser fælles -3,3 -5,0 -4,7 -4,7 -4,5

Hegnssyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konto 6 7,2 6,7 6,7 6,7 6,7

Takstinstitutioner 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0

Kommunale ejendomme i alt 31,0 27,2 26,9 26,6 26,7
+ 

+angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift Kommunale Ejendomme 
I Kommunale Ejendomme skyldes: 

• Husleje 
o Reduktionen af budgettet til huslejer sker løbende henover årene og er et overordnet udtryk 

for realisering af arealeffektiviseringsprojekter. 
• Sociale Boliger 

o Faldet i indtægtsbudgettet fra 2018 til 2019 og frem skyldes en udligning af enkelte budgetter 
i forbindelse med salget af Sociale boliger. 

• Besparelser fælles 
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o Udviklingen i budgetterne er et udtryk for realisering af besparelser, tidligere indarbejdet 
reguleringer og udvidelser.  

� Der er på CETS- Ejendomsservice realiseret løbende besparelser på 2,3 mio. kr. årligt, 
for 2018 og frem 

� I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der indarbejdet besparelser på 1 mio. kr. 
i 2019 stigende til 2,8 mio. kr. i 2021 og frem i en foreløbig fælles pulje. 

� Besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering stiger til 4 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 
2020 og frem.  
o Herudover er der sket arealeffektiviseringer som har fuld virkning fra 2020 og frem 

på ca. 3,2 mio. kr. 
• Konto 6 

o Udviklingen i budgettet skyldes besparelser på området som har skullet effektueres. 
• Takstinstitutioner 

o Der er sket en tilpasning af budgetterne på de enkelte fagområder som har betydet at 
budgettet under Kommunale ejendomme er blevet reduceret. 

 

 

Tabeller og nøgletal  

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.) 

Ejendomsadministration   Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017   

Forsikringspræmier         2.647          2.723          2.891          3.098  

AES bidrag         1.629          1.673          1.839          1.965  

     

Arbejdsskader         2.978          4.037          3.251          6.640  

 - Antal afgørelser              18              13              43              54 

 

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade. Den samlede risiko for kommunen er i 
forbindelse med regnskab 2017 aktuarmæssigt opgjort til 66,3 mio. kr. Saldoen er optaget i 
kommunens balance, som hensat forpligtelse. 
 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart: 

Rammebetingelser 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. samt 
varetagelsen af den kommunale rederidrift. 

 

Hvad vil vi i 2019: 

 

Tema: Strategi – Svendborg Havn 2030 
Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år, hvilket bliver synligt med vedtagelsen af 
”Den Blå Kant”, prøvehandlingerne på Frederiksøen, boligbyggeriet på Jessens Mole, de nedrevne 
kornhaller på Nordre Kaj samt tilbagegangen i ”gods over kaj”.     
 
Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu, at forholde sig til hvilke opgaver 
havneorganisationen varetager i 2030.  
 

Mål: 
Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i 
”Fremtidens Havn”. 
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Veje til målet: 
Havneorganisationen vil tage aktiv del og ansvar i fastholdelse og udvikling af ”maritimt liv” / ”liv på 
vand” i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over, hvilke af de 
nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn samt hvilke nye 
aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv. 
 
Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik. 
 

Tema: Fremtidens færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav. 
Med afsæt i ”Visions og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø, forsøger vi at udfordre den 
eksisterende færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav, med det formål at skabe en forbedret, fleksibel 
og sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer.  
 
Vi har derfor i de seneste år i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Langeland kommune udfordret den 
eksisterende færgeinfrastruktur med projekt ”Øhop i det Sydfynske Øhav”.  Projektet har skabt stor 
opmærksomhed samt belægningsfremgang år for år. Den afledte effekt for småøernes erhvervsliv viser 
sig også tydeligt ved øernes mest proaktive virksomheder, ligesom vi bilder os ind, at øhops projektet 
har medvirket til den stigende belægning på de konventionelle ø-færger. 
 
 
I den videre proces for at skabe den ideelle færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav vil vi i 2019:  
 
 

1. I samarbejde med de andre Sydfynske Kommuner forsøge at finde finansiering til at fortsætte 
projekt ”Øhop i det Sydfynske Øhav” de kommende 3 år. 
 

2. Afsøge muligheden for at samle færgebookingen til de Sydfynske småøer i en fælles enhed 
”Sydfynske Færgebooking” på Svendborg Havn. 
 

3. Fortsætte samarbejdet med ”Færgesekretariatet”, hvor vi deltager i en række projekter samt 
drøfter muligheden for at ”Svendborg Havn, Færge- og Sundfart” kan varetage opgaven som 
korresponderende reder for den kommende afløserfærge. 

 
4. I samarbejde med ”Fyens Maritime Klynge” vil vi arbejde videre med projektet om at skabe 

grundlag for at udvikle og finansiere fremtidens ideelle fartøjer til det Sydfynske Øhav, som kan 
supplere de eksisterende bilfærger og dermed medvirke til at opnå en forbedret, fleksibel og 
sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer. 

 

Mål: 
 

1. Der er vores mål i 2019 at finde finansiering til at fortsætte ”Øhop i det Sydfynske Øhav” indtil 
videre til og med 2021. 
 

2. Det er vores mål i 2019 at skabe grundlaget for ”Sydfynsk Færgebooking” og om muligt at 
etablere dette allerede i 2019. 

 
3. Det er vores mål i 2019 at afklare det politiske mandat i forhold til, at ”Svendborg Havn, 

Færge- og Sundfart” tager opgaven som korresponderende skibsreder for den kommende 
afløserfærge, der forventes at blive sat i drift 2020. 
 

4. Det er vores mål i 2019 at få skabt grundlaget for udvikling og finansiering af fremtidens 
fartøjer, som kan supplere de eksisterende bilfærger i betjening af øerne.    

 

Veje til målet: 

For at opnå målsætningerne er det nødvendigt at fastholde og videreudvikle samarbejdet med de andre 
Sydfynske kommuner, Færgesekretariatet, den Maritime Klynge mf. 
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Tema:  Fremtidens Havnesamarbejde – ”Et Øhav i verdensklasse Vol. 2”. 
 
Finansieringen af havnesamarbejde ”Et Øhav i verdensklasse”, som er et udviklings-, arbejds- og 
markedsføringsfællesskab, udløber med udgangen af 2018. 
 
Samarbejdet består af 21 Sydfynske havne og er forankret i Naturturisme og har til formål at trække 
hele øhavs området op og være med til at skabe og sikre områdets position som Danmarks 
sejlerdestination nr. 1,  
 
I og med, at finansiering udløber, skal det afklares om og i givet fald hvordan et fortsat samarbejde 
skal sikres. 
 
Havnene i samarbejdets styregruppe er enig i, at samarbejdet bør videreføres og mener blandet andet, 
at det er vigtigt at have fokus på: 

- Udvikling af det gode værtskab. 
- Markedsføring af den samlede øhavs destination. 
- Udvikling af havnene i samhørighed med øhavets autenticitet / DNA. 
- At samarbejde med andre aktører og have fokus på skabelsen af en mere åben sejlerkultur.  

 
Naturturisme, der står over for en stor opgave med at etablerer den Sydfynske Geopark, skal afklare 
hvorvidt de fortsat kan rumme tovholderrollen på projektet, om end de godt kan se en fordel i at 
samarbejde med havnene i Geoparken.   
 

Mål: 
At skabe et fundament og en strategi for ”Et øhav i verdensklasse – Vol. 2”, herunder dets 
finansieringen. 
 

Veje til målet:  
Fundamentet skal skabes i den eksisterende styregruppe. 

 

Tema: Optimering af serviceniveau og betalingssystemer 
På Svendborg Havn forsøger vi kontinuerligt at skabe en havn, som giver den bedste oplevelse for 
havnens / byens gæstesejler. 
Vores eksisterende betalingssystemer sakker bagud i forhold til nuværende og fremtidige 
betalingsteknologier, ligesom de mekaniske og elektriske komponenter bliver ustabile til ulempe for 
gæsterne og et større ressourcebrug for havnepersonalet. 
 
Vi har derfor afsøgt markedet for havnebetalingsløsninger og fundet frem til en løsning, som forholder 
sig til de nyeste betalingsteknologier og samtidig er langt mindre hardware tung. 
 
Disse betalingsløsninger giver nye servicemuligheder. Vi overvejer eksempelvis at indføre kontrollerede 
”All inklusive” løsninger. 
 

Mål: 
Det er vores mål at igangsætte en løbende udskiftning af vores betalingssystemer. 
 

Veje til målet: 
Hastigheden, hvormed betalingssystemerne udskiftes afstemmes med de muligheder, der findes i 
havnens driftsøkonomi, herunder de driftsoptimeringer, som kan høstes i den nye teknologi. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Svendborg Havn, Færge og 

Sundfart

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020          

2019-priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Drift

Færgedrift 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4

Havne -0,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5

Havn og Færger i alt 7,0 5,0 4,9 4,9 4,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Nettodriftsbudgettet i 2019 udgør 5,0 mio. kr. fordelt med 7,4 mio. kr. på Færgedrift og -2,4 mio. kr. på 
Havnen. Nettodriftsbudgettet for 2019 er væsentligt anderledes fra det i 2018 og kan overordnet henføres 
til opsigelsen af færgeaftalen med Ærø, som medførte en besparelse på 2,0 mio. kr. 
 
 

Tabeller og nøgletal  

 
Skibsanløb/godsomsætning 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Skibsanløb* 

 
29 

 
36 

 
54 

 
51 

 
28 

 
13 

 
Udlosset gods, fra udland (ton) 

 
21.450 

 
39.628 

 
33.572 

 
26.896 

 
32.871 

 
32.731 

 
Udlosset gods, fra indland (ton) 

 
12.211 

 
17.565 

 
23.464 

 
133 

 
5.650 

 
2.000 

       

 
Indladet gods, til udland (ton) 

 
- 

 
15.316 

 
51.853 

 
64.523 

 
14.657 

 
0 

 
Indladet gods, til indland (ton) 

 
1.764 

 
- 

 
2.361 

 
12.188 

 
0 

 
0 

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods. 
 

 

Byg og BBR 

Rammebetingelser 

 
Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er at opbygge et godt 
lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på 
nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager. 
 
I juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft, BR18, som har vist sig at være en betydelig udfordring 
i praksis. En stor del af den tekniske byggesagsbehandling er lagt over til private rådgivere, men disse er 
ikke klædt på til opgaven og søger derfor hjælp hos kommunen. Derudover er ansøgnings- og 
dokumentationskravene til byggesager steget voldsomt. 
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Hvad vil vi i 2019: 

 
Tema: Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2019 være at arbejde på en kortere 
sagsbehandlingstid samt med bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Servicekultur”. Derudover fortsætter 
myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landsstævnet. 
 
Mål: Målet i 2019 er fortsat at arbejde med driftsoptimering for at opnå så korte sagsbehandlingstider, at 
virksomheder og borgere vil være tilfredse.  
Derudover er det et mål at blive bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, 
som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen.  
 
Veje til målet:  
 
Der er iværksat en række tiltag med henblik på at opnå en kortere sagsbehandlingstid. Væsentligst af 
disse er øget brug af vilkår i byggetilladelser, færre krav til ansøgningsmateriale (hvor det er muligt) og 
reduktion af svartider fra ansøgere i byggesager. 
 
Som en del af driftsoptimeringen arbejdes med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der anvendes til 
besvarelse af det stigende antal klager. Dette sker ved øget fokus på at nå til en hurtig afgørelse. 
 
Der vil blive iværksat interne kurser med henblik på at levere en bedre service. Dette vil omfatte 
skriftlighed, mundtlig kommunikation og evnen til at sætte sig i borgerens sted. 
 
Der vil fortsat blive afholdt dialogmøder med virksomheder med henblik på et forbedret samarbejde. 
 
 

Økonomisk oversigt for Byg og BBR 

Byg og BBR

Vedtaget 
budget 2018 

2018-priser

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget      
2022          2019-

priser

Drift

Skadedyrsbekæmpelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Konto 6 BBR 0,0 3,9 3,9 3,9 3,9

Arkitetturrådet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konto 6 Byggesagsbehandling 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Stadepladser 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgifter - hyrevognskørsel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Byg og BBR i alt 7,1 10,9 10,9 10,9 10,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Økonomisk redegørelse 

Ovenstående ændring på konto6 BBR skyldes tilførsel af budget på baggrund af organisationsændringen 
pr. 1. oktober 2017. 

Herudover blev budgettet 0,04 mio. kr. fjernet til Arkitekturprisen ved delforliget. 
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Plan, Erhverv og Iværksætteri 

Politikområdet Plan, Erhverv og Iværksætteri samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, 
områdeplanlægning, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning i en enhed, hvor det primære fokus er at 
kunne give en målrettet, imødekommende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder. 
 
 
Rammebetingelser 
Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er dels at skabe en god 
fysisk ramme om det gode liv dels at opbygge et godt lokalt erhvervsklima. En væsentlig del af dette 
arbejde består i, at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik 
for byens eksisterende kvaliteter. Herudover varetages driften af de to iværksætterhuse Fremtidsfabrikken 
I og II. Dertil kommer udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Erhvervspolitik, herunder udarbejdelse af 
handlingsplaner og gennemførelsen af indsatser i overensstemmelse med arbejdsdelingen i Lov om 
Erhvervsfremme (som Folketinget forventes at vedtage i december 2018).  

 

Hvad vil vi i 2019: 

 
PLAN 
Primo 2019 vedtages ny planstrategi. Herefter begynder arbejdet med revision af Kommuneplanen, som 
forventes vedtaget medio 2020. Forventeligt byder 2019 på forberedelsen af en række store 
planlægningsopgaver vedr. vindmøller og solenergianlæg som følge af byrådets beslutning om at behandle 
disse planlægningsopgaver enkeltvis efter ansøgning i stedet for at udarbejde et samlet tematillæg til 
kommuneplanen for energiplanlægning for vindmøller og solenergianlæg. Derudover skal der arbejdes 
med en række planopgaver i forbindelse med udviklingen af havnen. Der skal således bruges en del 
ressourcer på planarbejdet for Den blå kant, ligesom der er et betragteligt arbejde i vente omkring et nyt 
SIMAC på havnefronten. Samtidig må det forventes at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for en række 
af de kommunale udbud af grunde til byudvikling.  
 
Målet er i 2019 fortsat at arbejde med driftsoptimering for lokalplanprocedurer således de fremstår 
smidige og optimerede. Administrationen præsenterer primo 2019 et forslag til administrationsgrundlag 
vedr. planarbejdet for det politiske udvalg, så der til stadighed er en tydelig status på lokalplaner og 
retning i den fysiske planlægning.  
 
Planstrategi fremlægges til politisk beslutning inden udgangen af 2. kvartal. Processen og resultatet vil 
skabe fælles opbakning til den politiske retning for udviklingen af Svendborg Kommune. I forbindelse med 
budgetaftale for 2019 blev det besluttet, at begynde arbejdet med potentiale/ udviklingsplaner for 
kommunens lokalområder. Lokaludvalgets dialog med borgere herom understøttes af medarbejdere i 
Planafdelingen og Vækst og Bosætning. Herfra udarbejdes også en bosætningsstrategi, som bl.a. indgår i 
beslutningsgrundlaget frem mod byrådets prioritering af udlæg af arealer til boliger i kommunens 
lokalområder, herunder en beslutning om, hvorvidt allerede prioriterede og planlagte arealer evt. skal 
tages ud af kommuneplanen.  
 
 
ERHVERV & IVÆRKSÆTTERI 
 
Erhvervsudvikling 
I første halvår lægges et forslag til erhvervspolitik frem til byrådets beslutning. Erhvervspolitikkens 
handlingsplaner udgår sammen en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at 
forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier bliver 
udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.  

Fremtidsfabrikken I og II  
I 2018 har driften af husene været gennemført uden genbesættelse af stillingen som daglig leder af 
iværksætterhusene og de to EU-finansierede erhvervsudviklingsprojekter. Fra 2019 genbesættes 
stillingen, da ledelsesopgaven er for stor og kompleks til at kunne løses sideløbende med ledelsen af en 
anden afdeling.  
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2019 bruges til at fortsætte arbejdet med at få tilpasset og tilrette drift og organisering i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger, den faktiske søgning til husenes produkter og de nye 
økonomiske vilkår. Det vil være et selvstændigt fokusområde at få afsøgt nye muligheder for at øge 
indtjeningen og evt. også at ændre på arbejdsgangene, husenes tilbud og de øvrige rammebetingelser. 
Samtidig fortsættes arbejdet med at knytte den daglige drift af husene, aktiviteter for lejerne og de to 
erhvervsudviklingsprojekter med EU-finansiering endnu tættere sammen for at styrke vækst i netværk. 
ShareFifty5 gennemføres sammen med de tre øvrige sydfynske kommuner og Udvikling Fyns Maritime 
Klynge. Medstrøms partnerkreds er de næste to år Ærø, Langeland, Kolding og Vejle. De to projekter med 
EU-finansiering bliver gennemført i overensstemmelse med bevillingerne. 

 
VÆKST & BOSÆTNING 
I 2019 findes en vinder på arkitektkonkurrencen Det nye SIMAC på havnen. Herefter lægges 
vinderforslagets bebyggelsesplan evt. suppleret med elementer fra de øvrige konkurrenceforslag frem til 
politisk beslutning om hvorvidt den kan danne afsættet for planlægningen af arealerne i havnens nordlige 
ende.  
 
Arbejdet med at realisere Den blå Kant fortsættes i 2019. Administrationen fremlægger til politisk 
beslutning et beslutningsoplæg på baggrund af en evaluering af de tre spor på Frederiksø. Der arbejdes 
på tværs af direktørområder og fagligheder med kvalificeret at understøtte SMUC-fonden i dens arbejde 
med at bygge et nyt SIMAC. De samme fagligheder understøtter borgmesteren i dennes arbejde i 
dommerkomiteen for et nyt SIMAC.  
 
På de mindre synlige linjer arbejdes fortsat med at styrke det fælles fynske samarbejde ift. turisme, 
erhvervsudvikling og fynske trafikplanlægning. På baggrund af analysearbejdet i 2018 med at identificere 
mulighederne for at styrke den kulinariske turisme på Sydfyn udarbejdes et beslutningsoplæg til politisk 
beslutning primo 2019. Der arbejdes tillige på tværs af fagområder med at understøtte videreudviklingen 
af Geopark Det sydfynske Øhav. 

 

Økonomisk oversigt for Plan, Erhverv og Iværksætteri 

Plan, erhverv og iværksætteri

Vedtaget 
budget 2018 

2018-priser

 Budget      
2019         2019-

priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget      
2022         2019-

priser

Drift

Plan 9,0 8,7 8,7 8,7 8,7

Erhverv og iværksætteri 9,3 8,5 8,5 8,5 8,5

Vækst & Bosætning 14,1 13,4 13,0 12,7 12,7
Plan, Erhverv og iværksætteri i 

alt 32,4 30,6 30,2 29,9 29,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Vedtaget budget 2018 på området Plan, Erhverv og Iværksætteri udgjorde oprindeligt 39,4 mio. kr. Heri 
var der ikke taget højde for den pr. 1.10.2017 gennemførte omorganisering mellem afdelingerne.  Der er 
således i 2018 overført et budget på i alt 7,0 mio. kr. til hhv. Kultur & Fritid og Byg & BBR. Derudover er 
puljen til lokal erhvervsfremme på 0,4 mio. kr. sløjfet som en konsekvens af budgetforliget for 2019. I 
løbet af 2018 er budgettet yderligere reduceret med 0,7 mio. kr. i administrative besparelser. Vedtaget 
budget for 2018 udgør dermed reelt 31,3 mio. kr.  
 
I forbindelse med hhv. delforlig og budgetforlig for 2019 er der vedtaget reduktioner i budgetterne i de tre 
afdelinger på i alt 1,1 mio. kr. Budgettet til Plan er reduceret med 0,1 mio. kr. i besparelser på det 
administrative område. Budgettet for Vækst & Bosætning er reduceret med 0,2 mio. kr. vedrørende 
tilskud til Svendborg Event og 0,1 mio. kr. vedr. tilskud til Kulinarisk Fødevaremarked. Endelig er 
budgettet til Erhverv & Iværksætteri reduceret med i alt 0,4 mio. kr. fordelt på bidrag til Udvikling Fyn på 
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0,1 mio. kr. og medfinansiering af national erhvervsportal på 0,3 mio. kr.  Vedtaget budget for 2019 
udgør herefter i alt 30,2 mio. kr. 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det vedtaget, at pulje til lokal erhvervsfremme nedlægges 
og der dermed spares 0,7 mio. kr. Af denne besparelse er de 0,4 mio. kr. indberettet som en negativ 
tillægsbevilling i 2018. Af tekniske årsager vil der derfor blive ansøgt om en tilsvarende positiv 
tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning for 1. kvartal 2019. Vedtaget budget for Erhverv og 
Iværksætteri udgør dermed reelt 8,5 mio. kr.  

 

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale 

 

(mio. kr.) 

Politikområde 

Huslejeindtægter samt Teknisk 

servicepersonale

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020          

2019-priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Indkomsoverførsler 

Ældreboliger -11,0 -11,1 -11,4 -11,6 -12,7

Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Indkomsoverførsler i alt: -9,3 -9,4 -9,7 -9,9 -11,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse   
 
Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger. 
 
For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter til bl.a. forbrug, drift- og 
vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. 
 
Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Budgettet for 2019 er derfor nettoindtægtsbudget på -11,1 
mio. kr., fordi udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område. 
 
Udgifter til teknisk servicepersonale dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne. 
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Anlæg 

Økonomisk oversigt  

(Mio. kr.) 

 

Anlæg  Budget      2019    
 Budget      

2020      

 Budget      

2021

 Budget       

2022

Køb og Salg -19,5 -17,3 15,3 -4,1

Veje og Trafiksikkerhed 31,0 19,4 18,8 18,8

Havne og Færger 19,2 32,5 17,3 7,3
Kultur, Fritid og Idræt 1,0 1,0 0,6 0,6

Natur, Miljø og Klima 2,7 1,6 1,6 1,6
Borgernære Serviceområder 58,3 37,2 28,7 30,7
Energi 13,6 0,0 0,0 0,0
Byudvikling 9,2 10,8 6,1 3,4

Administration 3,1 1,1 1,0 1,0

Anlæg i alt 118,6 86,3 89,4 59,3  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2019 er en samlet nettoanlægsramme på 118,6 mio. kr. (brutto 
139,2 mio. kr.), indeholdende primært innovativt energispareprojekt, kapacitetstilpasning på 
børneområdet, arealeffektivisering, naturpleje, investeringer i havnen, byudvikling, samt løbende 
vedligeholdelse / renovering af veje og bygninger.  

Det afsatte budget sikre, at værdien af kommunens bygninger og anlæg fastholdes – både brugsmæssigt 
og økonomisk. Endvidere fortsætter bestræbelserne på at fastholde havnens værdier, og på at sikre 
grundlaget for fortsat udvikling af havnen ved at fastholde det betydelige investeringsniveau. 

I anlægsbudgettet 2019 – 2022 indgår overførte bevillinger fra 2018 vedr. udskudte anlægsinvesteringer. 

Budgetforliget indebærer gennemførelse af arealeffektiviseringsprojektet vedr. heldagsskolen og 
Vestermarksskolen. I denne sammenhæng tilbydes de nuværende brugere af Filippahuset at overtage 
ejendommen gratis. Lokaludvalget indgår i dialog med brugerne om dette. Svendborg Kommune afholder 
bygningernes driftsudgifter i 2019. Ejendommen sættes til salg, hvis brugerne ikke ønsker at overtage 
ejendommen.  

Udover de anlægsprojekter der nævnes i budgetforliget (Budget 2019-22) har Svendborg Kommune en 
række andre større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 til 2022. Her af kan 
nævnes: 

 

Anlægsprojekter 
Beløb indarbejdet i 

investeringsoversigten for 2019 – 22 

Tankefuld – Salg etape 1 -20,2 mio. kr. 

Veje og trafiksikkerhedsprojekter  88,0 mio. kr. 

Havn og færge projekter  76,3 mio. kr. 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale 
ejendomme 

110,2 mio. kr. 

Innovativt Energispareprojekt  13,6 mio. kr. 

Byudvikling/-fornyelse 29,5 mio. kr. 

 

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2019 til 2022. 

Side 59



Budget 2019 
  Service og Økonomi 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
 

 

Netto - 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Køb og salg: -19.465 -17.340 15.335 -4.075

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

Tankefuld - Rådgivning 335 335 335 335

Jordforsyning i landistrikter  0 0 0 0

Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) 0 0 20.000 0

Salg af ejendomme (Flexboliger) -4.800 0 0 0

Arealeffektivisering 0 -2.675 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 30.988 19.415 18.807 18.807

Trafiksikkerhed og cykelfremme 1.243 1.243 1.243 1.243

Renovering af signalanlæg 614 614 614 614

Trafiksikkerhed Cykelstier 1.248 1.791 1.791 1.791

Garageleje, Arriva 1.216 608 0 0

Johannes Jørgensens Vej 3.069 0 0 0

Veje - funktionsudbud og partnering 15.159 15.159 15.159 15.159

Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og 2018 835 0 0 0

Trafiksikkerhedsplan 2015-19 60 0 0 0

Trafiksikkerhedsinspektion 354 0 0 0

Elmaster 867 0 0 0

Akutte små sikkerhedsprojekter 2018 100 0 0 0

Øvrige projekter til politisk prioritering 33 0 0 0

Trafiksikkerhedskampagner 2018 40 0 0 0

Dronningemaen - Fællessti 6.150 0 0 0

Havne og Færger 19.176 32.530 17.253 7.299

Rådighedsramme 2.405 2.405 2.405 2.405

Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på 

Frederiksøen)
840 0 0 0

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 7.025 7.025 0 0

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   1.000 1.800 1.800 1.394

Klimatilpasning Svendborg Havn 2.088 15.000 8.168 0

Havneudvikling 2.738 3.000 1.300 1.300

Svendborg Havn, analyse m.v. 2.246 3.300 3.580 2.200

Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling 834 0 0 0

Kultur, Fritid og Idræt 972 1.001 568 568

Renovering af klubhuse 465 312 312 312

Reserverede midler DGI Landsstævne 0 433 0 0

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 129 53 53 53

Forsamlingshuse - aktiviteter 378 203 203 203

Natur, Miljø og Klima 2.684 1.639 1.639 1.639

Naturpleje - Primært skovrejsning 1.016 1.016 1.016 1.016

GEOPARK 1.228 0 0 0

Natura 2000-indsatsen 623 623 623 623

Syltemae Å -171 0 0 0

Lehnskov Bæk -12 0 0 0

Gundestrup 0 0 0 0

Elleskov Mølle 0 0 0 0  
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Netto - 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Borgernære Serviceområder 58.264 37.175 28.696 30.728

Skoler - faglokaler 2.791 0 0 0

Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 907 404 404 404

Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 3.939 2.239 2.239 2.239

Brand og Kaldeanlæg 528 0 0 0

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 27.158 28.861 26.053 28.085

Arealeffektivisering - Vestermarksskolen 4.000 5.671 0 0

Arealeffektivisering 2018 2.541 0 0 0

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 6.447 0 0 0

Etablering af flexboliger på det sociale område 6.900 0 0 0

Stenstrup plejehjem - servicearealer 69 0 0 0

Stenstrup plejehjem - boliger 283 0 0 0

Arealeffektivisering - administrative arbejdspladser 2.701 0 0 0

Energi 13.570 0 0 0

Innovativt Enerigispareprojekt 13.570 0 0 0

Byudvikling 9.232 10.760 6.112 3.418

Byfornyelse - rådighedsbeløb 72 3.418 3.418 3.418

Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring 100 100 2.694 0

Liv i min by - Områdefornyelse 2.300 7.242 0 0

Liv i min by - Bygningsforbedring 6.760 0 0 0

Administration 3.135 1.116 1.016 1.016

Pulje til bredbånd 506 100 0 0

Arkiv 152 0 0 0

Energimærkning af små ejendomme under 250 m² 305 0 0 0

Tematillæg Kommuneplan 156 0 0 0

Pulje til lokale initiativer 2.016 1.016 1.016 1.016

Samlet anlægsramme - udgifter 139.197 112.256 99.711 69.095

Samlet anlægsramme - indtægter -20.641 -25.960 -10.285 -9.695

Samlet anlægsramme - netto 118.556 86.296 89.426 59.400  
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Generelt 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførselsudgiftsområ-
derne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Integration, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v. 

Jobcenter og Borgerservice 

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelses-
indsats i Svendborg Kommune. Beskæftigelsesindsatsen 
består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. 
Indsatsen er beskrevet i beskæftigelsesplan 2019. 

Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens admi-
nistrative borgerbetjening. 

Sociale ydelser 

Vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke 
er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, 
kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og 
flekslønstilskud. 

Forsikrede ledige 

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til 
arbejdsløshedsdagpenge, befordring, hjælpemidler, per-
sonlig assistance samt løntilskud til forsikrede ledige. 

Boligsikring, boligydelse og 
personlige tillæg 

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til 
boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til 
personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister. 

Beskæftigelsesindsats 

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som 
gives med det formål at få de ledige og sygemeldte tæt-
tere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For nogle af 
borgerne vil indsatsen have til formål at afklare borgernes 
fremtidige forsørgelsesgrundlag. 

Integration 

Området omfatter integrationsprogram (Danskundervis-
ning, aktive tilbud, grundtilskud og resultattilskud m.v.) 
samt integrationsydelse. 

Førtidspension 

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til 
førtidspension. 
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Økonomisk oversigt for Beskæftigelses- og Integrationsud-
valget 

(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter  
Budgettet for serviceudgifterne for 2019 udgør 75,1 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end vedtaget 
budget 2018. 

Overførselsudgifter 
Overførselsudgifterne udgør 902,4 mio. kr. i 2019, hvilket er 18,8 mio. kr. mindre end budget 2018. 

Budgettet for overførselsudgifterne er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske 
udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Ved budgettering af budgetåre-
ne 2019 til 2022 tages udgangspunkt i lokale forhold og indsatser vurderet i sammenhæng med kommu-
neaftalens forudsætninger.  
Som en del af det i juni indgåede delforlig om budgetreduktioner, blev overførselsudgiftsområdets budget 
reduceret med 30,2 mio. kr. med henblik på at nedbringe udgifterne til niveauet for kommunerne i region 
syddanmark (ECO-nøgletal).  
Endvidere er budgettet reduceret med 6,7 mio. kr. som følge af at beskæftigelsestilskuddet for 2019 er 
faldende. 

Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Jobcenter og Borgerservice 72,1 74,0 72,6 72,4 72,4

Statsfinansierede puljer og projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Integrationsråd 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Løntilskudsjob (konto 5) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Serviceudgifter i alt 73,3 75,1 73,7 73,5 73,5

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats 30,3 36,6 37,0 37,0 37,0

Sociale ydelser 392,9 377,6 371,4 365,8 362,9

Integration 33,6 24,0 24,0 24,8 25,4

Forsikrede ledige 120,6 103,8 103,8 103,8 100,6

Førtidspension 273,3 290,7 301,1 311,3 321,9

Boligsikring, boligydelse og personlige 
tillæg 70,5 69,7 70,4 71,1 71,1

Overførselsudgifter i alt 921,2 902,4 907,7 913,8 918,9

Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget i alt 994,5 977,5 981,4 987,3 992,4

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt 
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Mindreudgifterne søges realiseret ved at fastholde en række eksisterende politiske initiativer samt at gen-
nemføre yderligere nye initiativer. 
Ved budgetliget blev området i overslagsårene 2020 til 2022 tilført henholdsvis 11, 16 og 21 mio. kr. som 
følge af et konstateret udgiftspres, primært på førtidspensionsområdet, som ikke kan finansieres af fal-
dende udgifter på de øvrige overførselsudgifter. 

De nærmere specifikationer af ændringer i budgettet fremgår i tabellen nedenfor. 

Budgetændringer 

 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2019 2020 2021 2022
Serviceudgifter: 2,4 1,0 0,8 0,8

Andel af besparelse på 2,65 mio. kr -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Andel af effektivisering på 2,7 mio. kr. (budget 2016) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 1,3 0,0 0,0 0,0
Delforlig, reduktion af medarbejder/telefontid i Team Jobbutik 
og Ydelser -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Pris- og lønfremskrivning til 2019 niveau 0,8 0,8 0,8 0,8
Bidrag til indsats vedr. mellemkommunale betalinger -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Intensivering af samtaler, tre nye medarbejdere 1,4 1,4 1,4 1,4
Lov- og Cirkulæreprogram, beskæftigelsesindsats 0,2 0,2 0,2 0,2
Budgetforlig, reduktion af medarbejder/telefontid i 
Kontaktcenter -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Budgetforlig, udvalgsfordelt rammebesparelse -0,2 -0,3 -0,5 -0,5

Overførselsudgifter: 48,0 58,1 62,1 66,3

Startpakker integration, budgetforbedringsanalyser -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Teknisk tilretning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 -0,9
Området Boligsikring, boligydelse m.v. overført fra SSU 70,9 71,1 71,1 71,1
Delforlig, tilpasning af udgiftsniveau til region syddanmark -30,2 -30,2 -30,2 -30,2
Prisfremskrivning til 2019 niveau 9,9 9,9 9,9 9,9
Tilpasning på grund af lavere beskæftigelsestilskud -6,7 -6,7 -6,7 -6,7
Bortfald af refusion af aktiveringsudgifter - kompensation 6,2 6,6 6,6 6,6
Intensivering af samtaler, tre nye medarbejdere -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Skøn for udvikling i overslagsårene 0,0 11,0 16,0 21,0
FGU, skøn for bortfaldne udgifter til uddannnelseshjælp -0,6 -2,1 -3,1 -3,0

Budgetændringer drift i alt 50,4 59,1 62,9 67,1

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion 

Jobcenter og Borgerservice 

Rammebetingelser Jobcenter 

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. 

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skåne-
job, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. 
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Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder 
hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering 
af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.  

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de 
unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svend-
borg Erhvervsskole, hvilket sker som et led i en strategisk samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune, 
Svendborg Erhvervsskole og HF VUC Fyn. Samarbejdsaftalen skal underbygge det uddannelsesmæssige 
fokus for modtagere af uddannelseshjælp. 

Rammebetingelser Borgerservice 

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven. I henhold 
til Borgerservicecenterloven har kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune oprettet et borgerservice-
center, som fungerer som borgernes indgang til den offentlige sektor. 

Ifølge Borgerservicecenterloven er et borgerservicecenter en enhed inden for kommunens administration, 
som varetager administrative borgerbetjeningsopgaver for kommunen samt eventuelt for andre myndig-
heder. 

Borgerservicecenter varetager desuden administrative borgerbetjeningsopgaver for andre myndigheder, 
som ved lovgivning er overladt til kommunen.  

Medmindre andet følger af lovgivningen, beslutter kommunalbestyrelsen, hvilke administrative borgerbe-
tjeningsopgaver, der skal varetages af borgerservicecentret. I Svendborg Kommune varetager Borgerser-
vice Svendborg således en række myndigheds- og administrative opgaver. 

Endelig kan kommunalbestyrelsen efter Borgerservicecenterloven indgå i samarbejde om fælleskommuna-
le callcentre. Dette er udmøntet ved Svendborg Kommunes deltagelse i Hotline Syddanmark. Hotline Syd-
danmark er et fælleskommunalt callcenter i Region Syddanmark for borgervejledning i digitale selvbetje-
ningsløsninger.  

Hvad vil vi i 2019:  
Tema:  
Det overordnede tema for Borgerservice i 2019 er fortsat øget digitalisering, herunder den borgervendte 
medbetjening af borgere, der ikke umiddelbart kan benytte de digitale løsninger. Straksafklaringen i Kon-
taktcentret skal understøtte at flest mulige borgerhenvendelser kan løses i første kontakt. Derudover vil vi 
øge anvendelsen af tidsbestilling for at undgå ventetid og øge graden af selvbetjening. Borgerservice vil 
fremover være placeret sammen med kommunens bibliotek. Der vil i 2019 være fokus på at afdække og 
realisere de muligheder, den nye placering og det nye samarbejde vil skabe. 

Mål:  
Målet er straksafklaring af flest mulige borgerhenvendelser samt at øge brugen af selvbetjeningsløsninger. 

I 3. kvartal af 2018 straksafklarede borgerservice 40% af de telefoniske henvendelser. 

Veje til målet:  
Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering. 

Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige hen-
vendelser. 

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice
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Jobcenter og Borgerservice

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020 

2019-priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Drift

Jobcenter og Borgerservice 72,1 74,0 72,6 72,4 72,4

Statsfinansierede puljer og projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Integrationsråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Løntilskudsjob (konto 5) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Drift i alt 73,2 75,1 73,7 73,5 73,5

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budget til Jobcenter og Borgerservice administration er i 2019 74,0 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. højere 
end 2018. De tre væsentligste ændringer vedrører: 

• Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 1,3 mio. kr.

• Tilførsel at budget til tre nye virksomhedskonsulenter til intensiverede samtaler (finansieret af
overførselsudgiftsområdet) med 1,4 mio. kr.

• Reduktion af en medarbejder/telefontid i Team Jobbutik og Ydelser med 0,4 mio. kr. jævnfør del-
forliget.

• Reduktion af en medarbejder/telefontid i Kontaktcenter med 0,4 mio. kr. jævnfør budgetforliget.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr. 

Nettoudgiften til forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til at udgøre 1,0 mio. 
kr. 

Beskæftigelsesindsats 

Rammebetingelser 

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de 
ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.  Jobcentrets centrale indsats er den individuelle 
samtale med borgeren, men derudover kan jobcentret give en række af forskellige aktive tilbud, der bi-
drager til at understøtte borgerens vej til selvforsørgelse, eller for en del af borgerne, er med til at afklare 
deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.  

I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, 
som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.  

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fastlagt en række overordnede principper, der skal ligges til 
grund for indsatsen: 

• Der skal arbejdes differentieret med indsatsen med udgangspunkt i, hvor jobparate borgerne er.
• Den virksomhedsrettede indsats skal være prioriteret og have fokus på at opnå beskæftigelse.
• For jobparate borgere skal der være fokus på geografisk og faglig mobilitet
• For borgere længst fra arbejdsmarkedet skal der være fokus på understøtning og en trinvis indfø-

ring på arbejdsmarkedet.
• Der skal være fokus på samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samar-

bejdspartnere for at sikre, at der arbejdes sammen om at hjælpe borgerne til at få skabt en varig
tilknytning til arbejdsmarkedet.
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• Jobcentrets medarbejdere skal have de kompetencer, der skal til for at leve op til disse principper
om differentieret indsats, motivation af borgere og bredt samarbejde.

Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, 
at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan 
gives hver for sig eller i kombination.  

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst 
muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2019 vil især være målrettet opkva-
lificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet 
indsats. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. bygge og 
anlæg og plejesektoren. 

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det 
gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere. Der vil også være fokus på at fremme opret-
telsen af socioøkonomiske virksomheder. 

Indsatsen over for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interessenter og 
her ses f.eks. kulturinstitutionerne og foreningerne som relevante samarbejdspartnere for at understøtte 
indsatsen. 

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens be-
skæftigelsesplan, der godkendes politisk. Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede ministermål, der 
er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren: 

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver

jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med et handicap skal i beskæftigelse

Der vil løbende blive fulgt op på de beskæftigelsespolitiske mål, men derudover har Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget udvalgt 4 centrale målepunkter for indsatsen. 

Hvad vil vi i 2019: 

Tema 1: Ledigheden skal nedbringes. 

Mål: Jobcenter Svendborgs mål er at bringe den sæsonkorrigerede ledighedsprocent ned på 4,0 % ved 
udgangen af 2019 

Ledighedsprocenten er en god indikator for, hvor god kommunen er til at få de umiddelbart jobparate 
personer ud af ledighed. Den sæsonkorrigerede ledighed (målt som % af arbejdsstyrken) i Svendborg 
ligger højere end landsgennemsnittet, men lavere end Landsdel Fyns. I september 2018 har Svendborg 
1.094 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 4,3 % af arbejdsstyrken, hvilket er marginalt under 
Landsdel Fyn med 4,4 %, men et stykke over landsgennemsnittet på 3,9 % 

Fra september 2017 til september 2018 er ledigheden faldet med 11 % i Svendborg. I hele landet er der 
kun set et fald på 9 % i samme periode, hvorimod Landsdel Fyn har oplevet et fald på 13 %. Det er især 
store reduktioner i Assens (16 %), Nyborg (18 %) og Ærø (23 %) der medvirker til faldet for Landsdel 
Fyn.  
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Set over de seneste 3 måneder er ledigheden imidlertid faldet hurtigere i Svendborg end resten af landet 
og Landsdel Fyn. Svendborg har reduceret ledigheden med 4 % fra juli til september 2018, hvilket er 
marginalt mere end Landsdel Fyn (3 %) og hele landet, som kun er faldet med 1 %. 

Ud over at medregne ledige dagpengemodtagere måler ledighedsprocenten også job- eller uddannelses-
parate personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Ledighedsprocenten vil der-
for være påvirket af, hvordan kommunen vurderer personer på de tre ydelsestyper til at være enten job- 
eller uddannelsesparate i modsætning til aktivitetsparate, der ikke indgår i ledighedsprocenten.  

Svendborg er gået fra i 2016 at visitere 20 % af personerne på de tre ydelsesgrupper som job- eller ud-
dannelsesparate til i 2018 at visitere 29 % job- eller uddannelsesparate. Dette ligger over både landsgen-
nemsnittet med 17 % i 2018 og RAR Fyn gennemsnittet med 18 % i 2018. Med andre ord er faldet i le-
digheden i Svendborg sket samtidig med, at der relativt set visiteres flere job- eller uddannelsesparate. 

Veje til målet: 

For de jobparate borgere1, er det vigtigt at fortsætte den indsats, der er iværksat - en tidlig jobrettet ind-
sats for at få borgerne hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Der er fokus på tidlig kontakt, øget grad af 
rådighedsafprøvende tilbud og målrettede opkvalificeringsaktiviteter. Der vil være fokus på brancher, der 
er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. bygge og anlæg og plejesektoren. Et nyt initiativ er at 
Jobcentret får mulighed for at formidle arbejdskraft til de kommunale vikarjob.  

Tema 2: Flere personer skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnå en afklaring af 
deres fremtidige forsørgelsesgrundlag. 

Mål: Det samlede antal fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse2 skal nedbringes. 

Antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser (Note a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-
hjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse samt revalidering 
og forrevalidering) ligger i september 2018 på 3.380 fuldtidspersoner svarende til 9,1 % af befolkningen, 
hvilket er et stykke over landsgennemsnittet på 8,3 %.  De midlertidige ydelser er imidlertid faldet mere i 
Svendborg end på landsplan. Siden september 2017 er de midlertidige ydelser faldet med næsten 12 % i 
Svendborg mod 8 % på landsplan. Det er især integrationsydelse, revalidering (inkl. forreva.) og syge-
dagpenge, der bidrager til den positive udvikling i Svendborg med fald på henholdsvis 40 %, 28 % og 20 
%. Kun på jobafklaringsforløb er der i perioden set en stigning på 8,8 %.  

Mål: Andelen af borgere der opnår et tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges. Det foreslås målt ved an-
tallet af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb, der opnår 
ansættelsestimer. 

Andelen af personer med ansættelsestimer ligger i Svendborg under gennemsnittet for de øvrige RAR Fyn 
kommuner (Regionalt arbejdsmarkedsråd). Gennemsnittet i 2018 (jan til aug) ligger på 5,7 % for RAR Fyn 
og 5 % for Svendborg. Svendborg har en højere andel for ydelsestyperne kontanthjælp og ressourceforløb 
med henholdsvis 8,7 % og 1,6 % modsat RAR Fyn med henholdsvis 8,4 % og 1,4 %, hvorimod integrati-
onsydelse med 5,5 % og uddannelseshjælp med 4,3 % har et stykke op til niveau for hele RAR Fyn, der 
ligger på henholdsvis 8 % 

Veje til målet: For alle målgrupper er der fokus på samtalen som det bærende element i indsatsen. Der-
udover er der fokus på den virksomhedsrettede indsats. En virksomhedsrettet indsats etableret af Jobcen-

1 Borgere på integrationsydelse, kontanthjælp eller a-dagpenge, der vurderes at være klar til at indgå på arbejdsmar-

kedet indenfor en kortere periode. 
2 A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, job-

afklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse 

Side 68



Budget 2019 Service og Økonomi 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

ter Svendborg vil altid have fokus på muligheden for at opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, 
enten i form af fuldtidsbeskæftigelse, men for andre i form af et antal timers ansættelse. 

For enkelte målgrupper vil vejen frem mod det ordinære være længere, og her vil der blive indtænkt al-
ternative samarbejdspartnere som f.eks. foreninger eller kulturinstitutioner. 

Tema 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

Mål: Målet er at øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned. 

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er gået fra at ligge under 20 % i 2017 til 25 
% 2018 i Svendborg. Seneste opgørelse fra september ligger lige under 30 %. Der er dog stadig et godt 
stykke op til målet på 50 % og en sammenligning med landsgennemsnittet - som i september 2018 lå på 
lige under 37 % - viser, at der bør være potentiale for at øge andelen særligt hos de under 30-årige og de 
+ 45-årige. 

Andel af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, månedligt gennemsnit for 2018 

Aldersgruppering Hele landet Svendborg % forskel 

16-19 år 23,8 15,5 -35% 

20-24 år 36,1 26,5 -27% 

25-29 år 37,8 25,2 -33% 

30-34 år 37,4 28,6 -23% 

35-39 år 37,0 37,2 1% 

40-44 år 34,0 28,1 -17% 

45-49 år 27,7 20,7 -25% 

50-54 år 21,7 15,9 -27% 

55-59 år 15,8 2,5 -84% 

60-64 år 7,3 1,1 -85% 

65+ år 3,1 0,0 -100% 

Alder i alt 33,7 25,8 -23% 

Veje til målet: Flygtninge og familiesammenførte skal mødes af en virksomhedsrettet indsats, hvor for-
målet er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats kombineres med dansk-
uddannelse. 

For nogen kan vejen til beskæftigelse gå gennem en IGU (Integrationsgrunduddannelse), der kombinerer 
ansættelse i en virksomhed med faglig opkvalificering. For andre går vejen via praktik og løntilskud. 

Der vil i lighed med andre målgrupper være fokus på opnåelse af ordinære timer. 
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Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats 

Beskæftigelsesindsats

 Budget 

2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
2019-priser

 Budget 

2020 
2019-priser

 Budget 

2021 
2019-priser

 Budget 

2022 
2019-priser

Drift

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 28,6 35,0 35,4 35,4 35,4

Beskæftigelsesordninger 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Beskæftigelsesindsats i alt 30,3 36,6 37,0 37,0 37,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2019 er 6,3 mio. kr. højere end budget 2018. Stigningen hænger sammen med regelændringer, 
hvor statsrefusionen af aktiveringsudgifter til beskæftigelsesindsats og mentor bortfalder fra 2019.  
Den manglende refusionsindtægt på 16,2 mio. kr. i 2019 medfører alt andet lige stigende nettoudgifter på 
området, som forudsættes imødegået ved at spare 10 mio. kr. på indsatserne i 2019 samt tilførsel af 6,2 
mio. kr., der modtages i kompensation fra staten via bloktilskuddet. 

Tabeller og nøgletal 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 869 975 

Note: Løbende priser 

ECO Nøgletal  regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 975 888 838 911 

Note: Løbende priser

Sociale ydelser 

Rammebetingelser 

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som 
midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper: 

• Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. uddannelseshjælp, kontant-
hjælp, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse

• Borgere som er sygemeldte og modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb

• Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.

• Borgere som er i jobtræning

• Borgere i fleksjob eller skånejob
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Økonomisk oversigt for Sociale ydelser 

Sociale ydelser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020 

2019-priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Drift

Sygedagpenge 73,6 70,8 70,5 70,5 70,5

Kontant- og uddannelseshjælp 143,9 125,4 116,4 111,8 108,8

Revalidering 7,8 4,2 4,2 4,2 4,2

Løntilskud til fleksjob/flekslønstilskud 50,3 66,1 66,1 66,1 66,1

Ressourceforløb 47,2 45,3 44,9 44,9 44,9

Jobafklaringsforløb 39,0 34,4 38,6 38,6 38,6

Ledighedsydelse 31,0 32,0 32,8 32,8 32,8

FGU, skøn for bortfaldne udgifter 0,0 -0,6 -2,1 -3,1 -3,0

Sociale ydelser i alt 392,8 377,6 371,4 365,8 362,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse 

Budgettet til sociale ydelser falder med 15,2 mio. kr. fra 2018 til 2019 og der forventes yderligere fald i 
overslagsårene.  

Sygedagpengeforløb er budgetteret med 862 forløb i 2019. Der må generelt set forventes flere sygedag-
pengeforløb i perioder med højkonjunktur, da flere bliver berettiget til sygedagpenge på grund af øget 
beskæftigelse, herunder også gruppen af svagere borgere. Der forventes dog samtidig en højere gennem-
snitlig refusionsprocent som følge af flere korte forløb, hvilket medvirker til reducere udgifterne. 

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at kunne nedbringes til 763 og Uddannelseshjælp til 440 i 2019, 
med yderligere fald i overslagsårene 

På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende på grund af 
naturlig afgang. Derimod stiger antal flekslønstilskud. Udviklingen med færre fleksjob og flere flekslønstil-
skud giver i sig selv merudgifter, da den gamle ordning udløser 65% statsrefusion, hvorimod nye fleksløn-
stilskud er omfattet af refusionstrappen, det vil sige typisk 20% refusion. 

Antal ressourceforløb forventes at toppe i 2018, og der budgetteres derfor med 329 i 2019. 

Det er lykkedes at stoppe den stigende kurve med antal jobafklaringsforløb, og der forventes således 270 
sager i 2019. I overslagsårene forventes dog 306 sager årligt, hvilket hænger sammen med det øgede 
antal forventede sygedagpengeforløb, hvoraf en del går videre til jobafklaring, hvis de ikke kan stoppes 
inden 22. uge. 

Ledighedsydelse stiger lidt i forhold til budget 2018. Årsagen findes i et stigende antal visiteringer af res-
sourceforløbssager til fleksjobberettigede. 

I forbindelse med oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) er der foretaget foreløbige 
beregninger af, hvilke udgifter til uddannelseshjælpsmodtagere, der forventes at bortfalde på udvalgets 
område. Beløbet er foreløbigt indregnet i en negativ pulje på -0,6 mio. kr. i 2019 stigende til -3,0 mio. kr. 
i 2022.  

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår nedenfor. 
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Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Antal sygedagpengeforløb 808 822 776 862 

Kontanthjælpsmodtagere 
Uddannelseshjælpsmodtagere 

992 
519 

881 
500 

911 
474 

763 
440 

Revalidering 60 51 50 25 

Antal fleksjob 
Flekslønstilskud 

390 
284 

344 
360 

256 
378 

265 
484 

Ressourceforløb 234 306 356 329 

Jobafklaringsforløb 197 249 309 270 

Antal personer på ledighedsydelse 213 220 215 231 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

Udvalgte satser 
2017 2018 2019 

Højeste sygedagpengebeløb pr. uge 4.245 4.300 4.354 

Højeste sygedagpengebeløb pr. time 114,73 116,22 117,67 

Kontanthjælp forsørger pr. måned 14.808 14.993 15.180 

Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned 11.143 11.282 11.423 

Uddannelseshjælp udeboende pr. måned 6.106 6.182 6.259 

Uddannelseshjælp enlig forsørger pr. måned 12.211 12.364 12.519 

Revalideringsydelse fyldt 30 år pr. måned 18.415 18.645 18.878 

Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge 3.780 3.827 3.875 

Ressourceforløbsydelse, forsørger pr. måned 14.808 14.993 15.180 
Note: Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 2.087 2.129 

Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 4.421 3.973 

Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 243 231 

Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 
årig 1.358 1.495 

Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafkla-
ringsforløb pr. 17-64 årig 1.575 2.068 

Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig 845 845 
Note: Løbende priser 
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ECO Nøgletal – regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 2.129 2.182 2.291 1.961 

Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 3.973 3.100 3.307 3.493 

Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 231 185 303 236 

Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 
årig 1.495 1.871 2.137 1.526 

Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafkla-
ringsforløb pr. 17-64 årig 2.068 1.659 1.633 1.436 

Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig 845 679 790 614 

Integration 

Rammebetingelser 

Integrationsområdet dækker over såvel integrationsydelse som udgifter til integrationsprogrammet. Inte-
grationsprogrammet består af dels danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede tilbud. De beskæftigel-
sesrettede tilbud, der kan gives til denne målgruppe er de samme tilbud, som der gives til jobcentrets 
øvrige tilbud. 

Integrationsloven indskærper, at indsatsen så vidt muligt skal være virksomhedsrettede, og der vil i 2019 
være fokus på at øge erfaringerne med IGU. 

Derudover er der fokus på mulighederne for målrettet opkvalificering eller virksomhedsrettede tilbud med 
ordinære løntimer. 

Økonomisk oversigt for Integration 

Integration

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Integrationsprogram 2,3 3,5 3,1 3,4 3,4

Integrationsydelse 31,3 20,5 20,9 21,4 22,1

Integration i alt 33,6 24,0 24,0 24,8 25,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse 

På udlændingeområdet budgetteres der i overensstemmelse med udlændingestyrelsens skøn fra foråret 
2018 om en årlig flygtningekvote på landsplan på 1.000 personer fra 2019, hvoraf Svendborg ikke forven-
tes at skulle modtage nogen. Herudover skønnes det lokalt, at der modtages 10 familiesammenførte 
(voksne). 
Det giver et antal personer, der er væsentligt lavere end budget 2018, og det er hovedårsagen til at bud-
gettet falder med 9,6 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

Udgifterne til integrationsprogram stiger fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes at det midlertidigt for-
højede grundtilskud udløber i 2018. 
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Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Antal personer under Integrationspro-
gram/Introduktionsforløb 348 341 287 134 

Integrationsydelse 298 233 247 136 

Integrationsydelse uden for integrationsprogram 67 83 245 136 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

Udvalgte satser 
2017 2018 2019 

Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet) 2.692/4.040 2.747/4.121 2.802 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år 76.500 78.030 79.591 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år 51.000 52.020 53.060 

Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 
1.-3. år 76.500 78.030 79.591 
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 
4.-5. år 51.000 52.020 53.060 

Resultattilskud for bestået danskuddannelse 32.640 33.293 33.959 

Integrationsydelse enlig forsørger, kr. pr. måned 11.845 11.993 12.143 

Integrationsydelse, ej forsørger, kr. pr. måned 5.923 5.997 6.072 
Note: Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Bruttodriftsudgift til integrationsprogram  og 
introduktionsforløb pr. 18-64 årig 940 824 

Nettodriftsudgift til introduktionsydelse pr. 18-
64 årige 779 717 

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal  regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Bruttodriftsudgift til integrationsprogram  og 
introduktionsforløb pr. 18-64 årig 824 883 826 826 

Nettodriftsudgift integrationsydelse pr. 18-64 
årig 717 674 708 474 
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Forsikrede ledige 

Rammebetingelser 

Med beskæftigelsesreformen flyttede fokus fra gentagen aktivering til fokus på samtalen som det vigtigste 
redskab. Indsatsen består af et tidligt og intensiveret kontaktforløb, hvor flere af samtalerne kan være 
sammen med a-kasserne. Borgeren har ret til ét tilbud, men jobcentret har mulighed for at give flere til-
bud efter behov. Tilbuddet skal have en minimumsvarighed på 2 uger. 

Der kan anvendes forskellige typer af tilbud, men der er fokus på virksomhedsrettede tilbud eller ordinær 
uddannelse, samt opkvalificering indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige 

Forsikrede ledige

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 112,3 95,4 95,4 95,4 92,2
Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4

Forsikrede ledige i alt 120,6 103,8 103,8 103,8 100,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 95,4 mio. kr. i 2019. Endvidere er 
udgifterne til løntilskud, personlig assistance mv. til de forsikrede ledige budgetlagt til 8,4 mio. kr. netto. 
Udgifterne har hidtil været budgetteret så de modsvarede størrelsen på beskæftigelsestilskuddet, men 
som følge af de eksisterende og nye politiske initiativer forventes a-dagpengene at kunne nedbringes til et 
lavere niveau. 

Svendborg Kommune modtager i 2019 et beskæftigelsestilskud på 110,9 mio. kr., som er tiltænkt at skul-
le finansiere udgifterne til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under generel-
le tilskud på Økonomiudvalgets område. 

Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2019 og efterreguleres i 2020, når kommunernes faktiske 
udgifter samt ledigheden for 2019 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2019 
fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver 
landsdel ud på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2017. Hvis en 
kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2019) i forhold til året to år før tilskudsåret (2017) 
kan man således opleve at blive underkompenseret for sine udgifter og omvendt. Denne mekanisme er 
valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på 
området. 

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Antal a-dagpengemodtagere 868 831 827 700 
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Udvalgte satser 
2017 2018 2019 

Dagpenge fuldtidsforsikret, kr. pr. måned 18.395 18.633 18.866 

Dagpenge deltidsforsikret, kr. pr. måned 12.263 12.422 12.577 

Dagpenge dimittend, ej forsørger, kr. pr. måned 13.159 13.323 13.490 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 205 213 

ECO Nøgletal  regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 213 145 161 150 

Førtidspension 

Rammebetingelser 
Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den 
pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv. 

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen. Dog kan personer i 
alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde. 
Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at 
nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen -uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller 
anden lovgivning -, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, her-
under i et fleksjob. 

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden 
kommunen afgør sagen. 

Økonomisk oversigt for Førtidspension 

Førtidspension

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Førtidspension nye (trapperefusion) 41,8 71,4 89,1 106,9 124,7

Førtidspension med 35 og 50% 
refusion 231,5 219,3 211,9 204,4 197,3

Førtidspension i alt 273,3 290,7 301,0 311,3 322,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Efter en periode med færre tilkendelser af førtidspension, er antal tilkendelser nu stigende. Det skønnes at 
der skal budgetteres med 120 tilkendelser årligt, hvilket medfører stigende budgetter til førtidspension 
med trapperefusionen.  
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Førtidspension med 35 eller 50 procent refusion (gamle sager) er faldende efterhånden som personerne 
falder ud af ordningen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med 
trapperefusion (ca. 21%) giver således i sig selv merudgifter. 
Folkepensionsalderen, der fra 2019 gradvist forhøjes fra 65 til 67 år, betyder også flere førtidspensioni-
ster, idet der vil gå op til to år længere, inden man forlader ordningen. 

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Førtidspensionister med trapperefusion (nye) 150 250 329 482 

Førtidspensionister med 35% refusion 2.148 1.883 1.830 1.683 

Førtidspensionister med 50% refusion 334 282 245 248 

Udvalgte satser 
2017 2018 2019 

Førtidspension enlige, kr. pr. måned 18.411 18.642 18.875 

Førtidspension, andre, kr. pr. måned 15.650 15.846 16.044 

Løbende priser 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 
17-64 årig 603 1.040 

Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, 
kr. pr. 17-64 årig 7.122 6.842 

ECO Nøgletal  regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 
17-64 årig 1.040 1.045 1.004 869 

Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, 
kr. pr. 17-64 årig 6.842 6.046 6.731 5.252 

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 

Rammebetingelser 
Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling 
varmeudgifter m.v. 

Boligydelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. 
januar 2003. For øvrige persongrupper hedder ydelsen boligsikring. 
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Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 

Boligsikring, boligydelse og 

personlige tillæg

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Personlige tillæg m.v. 8,7 7,5 7,5 7,5 7,5

Boligydelse til pensionister 31,4 32,2 32,5 32,6 32,6

Boligsikring 30,4 30,0 30,5 31,0 31,0
Boligsikring, boligydelse og 

personlige tillæg i alt 70,5 69,7 70,5 71,1 71,1

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budgetterne er lagt efter senest kendte niveau samt forventningerne til budgetårene. 

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen 
betaler henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne. 

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Modtagere af boligydelse 3.985 4.021 4.022 4.111 

Modtagere af boligsikring 3.016 3.212 3.227 3.300 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Personlige m.v. i alt kr. pr. pensionist 467 467 

Boligsikring kroner pr. 17-64 årig 829 830 

ECO Nøgletal  regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Personlige tillæg m.v. i alt kr. pr. pensionist 467 446 450 454 

Boligsikring kroner pr. 17-64 årig 830 700 588 618 
Andel husstande, der har modtaget boligsikring 
(i pct. af antal husstande) 10,6 8,6 7,4 8,7 
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Generelt 

Udvalgets ansvarsområde 

Skoleområdet: 
Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger samt en centerafdeling og en 
folkeskole for børn med særlige behov. Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er 
placeret under Familie og Uddannelse. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og 
vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal 
juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra 
kommunen.  

Under området henhører PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med 
behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 
4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. 

Dagtilbudsområdet: 
Dagtilbudsområdet dækker de 0-5 årige. Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf 
Dagplejen udgør det ene. De øvrige fire kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse. 
Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk 
Fyrtårnet, ti private dagtilbud samt private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private 
tilskudsordninger.  

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det 
nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er 
vedtaget ny dagtilbudsreform den 24. maj 2018, som sætter særligt fokus på temaerne høj kvalitet 
gennem faglighed og tydelig ledelse, bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv 
og øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.  

Familie & Uddannelse: 
Under området Familie & Uddannelse hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling 
af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de 
specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved 
takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning 
m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.   
Området dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 15 
til og med 24 år. ift. uddannelse. 

Oversigt over gældende politikker: 
• Handicappolitik
• Rusmiddelpolitik
• Sammenhængende Børn og Unge Politik
• Integrationspolitik
• Mad- og måltidspolitik
• Bevægelsespolitik
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Skoleområdet – væsentligste indsatser 

• Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet

• Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne

• Digitalisering i folkeskolen

• STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik)

• Idræt, sundhed og bevægelse

• Forårs SFO

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser 

• Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan

• Ny ledelsesstruktur

• Ny budgetmodel

• Forårs SFO

• Politisk godkendte indsatsområder

Familie og Uddannelse – Væsentligste indsatser 

• Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen

• Task Force forløb i Familieafdelingen

• Bedre datagrundlag til ressourcestyring

• Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)
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Økonomisk oversigt – samlet for Børn og Unge 
 (Mio. kr.) 

 

 

 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter 2019 2020 2021 2022

Reduktioner delforlig 2019 -10.508 -19.190 -23.472 -26.472

Reduktioner budgetforlig 2019 -6.480 -8.374 -10.268 -10.268

Demografiændringer -1.243 -3.110 -6.795 -6.795

Tekniske ændringer mellem udvalg -1.562 -1.641 -1.595 -1.595

Organisatoriske ændringer -1.174 -1.174 -1.174 -1.174

Udmøntning af compliancereduktion på 1,0 mio. kr. B og
U´s andel -203 -203 -203 -203

Overførsler på takstinstitutioner fra 2017 815

Lov og Cirkulæreændringer, herunder FGU 402 5.919 8.536 8.515

Intern regulering på Familieafdelingens budget mellem
serviceudgifter og overførselsudgifter 3.000 3.000 3.000 3.000

Prisfremskrivning 10.416 10.291 10.179 10.148

Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt -6.537 -14.482 -21.792 -24.844

Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter 2019 2020 2021 2022

Intern regulering på Familieafdelingens budget mellem
serviceudgifter og overførselsudgifter -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

FGU 0 1.972 5.304 5.029

Budgetændringer drift - Overførselsudgifter i alt -3.000 -1.028 2.304 2.029

Budgetændringer - Drift i alt -9.537 -15.510 -19.488 -22.815

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Udvalg for Børn og Unge

Vedtaget 

budget 2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
2019-priser

 Budget 

2020 
2019-priser

 Budget 

2021 
2019-priser

 Budget 

2022 
2019-priser

Drift

Skoleområdet 512,6 495,0 487,5 480,7 480,7

Dagtilbud 226,4 221,6 218,5 215,1 215,1

Familie og Uddannelse 215,8 214,5 216,2 215,8 212,8

Serviceudgifter i alt 954,8 931,1 922,2 911,6 908,5

Overførselsudgifter

Familie og Uddannelse 5,0 1,8 3,8 7,1 6,8

Overførselsudgifter i alt 5,0 1,8 3,8 7,1 6,8

Udvalget for Børn og Unge i alt 959,8 932,9 926,0 918,7 915,4
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Økonomisk redegørelse 

Den samlede ramme for budget 2019 og frem er ift. budget 2018 ændret med ovenstående beløb i 
tabellen for de enkelte år.  

Drift  
Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2019 udgør 932,9 mio. kr. inkl. 
ovennævnte ændringer. 

Serviceudgifter 
Budgettet til serviceudgifter er på 931,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2017 på 0,8 mio. kr. samt øvrige 
ændringer i ovennævnte tabel. 
Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skoleområdet med 495 mio. kr. udgør over halvdelen 
af udgifterne. 

Indkomstoverførsler 
Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto 1,8 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 0,7 mio. kr., 
udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 1,1 mio. kr. I 2020 stiger 
budgettet grundet indførelse af FGU (forberedende grunduddannelse) hvor kommunen er kompenseret 
gennem lov og cirkulæremidlerne (en forøgelse af bloktilskuddet). 
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Beskrivelse af Skoleområdet: 

Rammebetingelser 
Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af 
opgaven. Resurseforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til 
opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i 
konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg 
Juniorklub.  

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt 
Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen og Kolibrien (takstfinansierede institutioner under 
Styringsaftalen). 

Byrådet skal jf. Folkeskolelovens § 40 føre tilsyn med folkeskolerne gennem behandling og beslutning af 
en kvalitetsrapport hvert andet år. 
I Svendborg Kommune er kvalitetsrapporten erstattet af en progressionsrapport med delrapporter, hvori 
kravene til kvalitetsrapporten opfyldes. Progressionsrapporten fremlægges i Byrådet hvert andet år i lige 
år. 

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den 
afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen samt lokale politiske beslutninger. Skoleområdets 
arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. 

Områdets struktur 
Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler 
rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på 
Vestre Skole. På 5 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen 
på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. 
klasse. 
Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen 
er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt et fritidstilbud.  

Klubområdet består af en kommunal juniorklub ”Svendborg Juniorklub”, herunder Værestedet, samt en 
række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) 
givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang.   

Der er 7 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, 
der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.  

PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 7 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskole/fritidstilbud 
samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener 
PPR/Svendborg 29 børnehuse fordelt på 5 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det 
forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 10 private daginstitutioner. 
På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud 
samt dagplejer. 
PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, 
Tale – hørepædagogområdet og konsulent – lærerområdet. 
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Tema: Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet 
Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. april 2018 at strukturen på specialundervisningsområdet skal 
evalueres i 2019 med henblik på at vurdere, om og hvordan strukturen tilgodeser de overordnede 
principper og mål.  

Mål:  
Strukturen på specialundervisningsområdet skal sikre tilbud af høj kvalitet, der bedst muligt understøtter 
den enkelte elevs mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Samtidig skal strukturen 
understøtte en folkeskole, hvor elever så vidt mulig modtager undervisning i almentilbuddet. Det vil sige 
understøtte skolernes arbejde med inklusion. 

Veje til målet: 
Der iværksættes en analyse af strukturen på specialundervisning med opstart i november 2018. Analysen 
vil pege på styrker og svagheder ved den nuværende struktur og vil efterfølgende blive udmøntet i forslag 
til eventuelle justeringer eller ændringer af den nuværende struktur. 

Tema: Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne  
Fortsat fokus på elevernes faglige resultater ved afslutningen af 9.klasse. 
Ved folkeskolens prøver for 9. klasse i juni 2018 placerer både andelen af elever der opnår 02 i dansk og 
matematik, samt elevernes karaktergennemsnit i de bundne prøvefag sig lige over landsgennemsnittet.  

Mål:  
Antallet af elever der vurderes ikke uddannelsesparate i 8. og 9. klasse skal reduceres, lige som antallet af 
elever der ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik ved 9.klasseprøven skal reduceres. 
Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser omkring elevernes overgang til 
ungdomsuddannelserne skal styrkes.  

Veje til målet:  
Turboforløb og andre indsatser for ikke uddannelsesparate elever. 

Udarbejdelse af en uddannelsespolitik for Svendborg Kommune. Politikken skal vise vej til konkrete 
samarbejde mellem skoler, uddannelser og erhvervsliv, der skal styrke elevernes kendskab til, samt 
overgang til ungdomsuddannelserne. 

Tema: Digitalisering i folkeskolen 
Implementering af AULA på skolerne i 2019 og udvikling i brugen af Minuddannelse. 

Mål: 
Samarbejdsplatformen Aula vil være i drift på alle skoler ved skolestart august 2019. 

I læringsplatformen Minuddannelse skal der skabes en fælles model for elevplan. 

Veje til målet: 
Samarbejdsplatformen Aula skal afløse Skoleintra som kommunikationsplatform. Der er etableret en 
kommunal projektorganisering, der skal sikre projektets fremdrift og håndtere afledte opgaver indtil 
slutningen af 2019. 

Processen med MinUddannelse foregår i kommunalt netværk og i tæt samarbejde med skoler og 
leverandør. 
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Tema: STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) 
Regeringen har med den nationale naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten fra marts 2018 opstillet et 
mål om at 20 % flere skal vælge en STEM uddannelse. 

Mål: 
Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige 
gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser. 

Veje til målet: 
Der er etableret et kommunalt STEM-netværk der skal løfte området i Svendborg Kommune. 

Opstart af en kommunal udskolingslinje for elever der særligt motiveres af anvendelsesorienteret 
undervisning indenfor science og teknologi. Linjen har særligt fokus på samarbejde med virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. 

Tema: Idræt, sundhed og bevægelse 
På baggrund af den aktuelle forskning og erfaringerne fra Svendborgprojektet udvikler vi en række tiltag 
for at understøtte idræt, sundhed og bevægelse i skolerne. 

Mål:  
At understøtte kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse samt udarbejde anbefalinger til, hvordan vi 
fortsat kan styrke arbejdet med idrætsfaget i udskolingen. 

Veje til målet:  
Understøttelse af kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse med afsæt i forskningen og erfaringerne fra 
Svendborgprojektet. 
Fremme den fælles læringskultur blandt elever, lærere og ledelse, hvor erfaringerne i co-teaching fra 
Svendborg Mentaliteten anvendes.  
Udarbejdelse af en række modeller til, hvordan skolerne kan styrke arbejdet med idrætsfaget i 
udskolingen. I tilknytning hertil udvikling af en efteruddannelse i ATK for lærere i udskolingen, bl.a. med 
fokus på praksisnær aktionslæring. 

Tema: Forårs SFO 

Mål: 

Der skal gennemføres en analyse med henblik på at afdække muligheder for at indføre obligatorisk Forårs 
SFO. Analysen skal indgå som et grundlag for, at der på Børne- og Ungeudvalgets møde i april 2019 kan 
træffes beslutning om en konkret udmøntning af forslaget. 

Veje til målet 

Administrationen har i samarbejde med skoler og dagtilbud igangsat arbejdet med analyse af muligheder 
for at indføre obligatorisk Forårs SFO i alle kommunale skoler med indskoling. Arbejdet omfatter blandt 
andet erfaringsudveksling med kommuner, der har indført Forårs SFO, kapacitetsafdækning af alle 
kommunale skoler med indskoling og rammer, principper og anbefalinger for arbejdet med Forårs SFO. 
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Økonomisk oversigt for skoleområdet
Mio.kr.

Skoleområdet

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Folkeskoler 339,7 318,9 311,1 303,0 303,0

Fællesudgifter 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

Skolefritidsordninger 15,6 16,0 17,3 18,5 18,5

Befordring af skoleelever 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9

Komm.spec.skoler/ml.komm. 17,5 16,7 16,7 16,7 16,7

Kompetenceudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bidrag vedr. frie grundskoler 57,2 57,8 57,8 57,8 57,8

Bidrag vedr. efterskoler 15,3 15,5 15,5 15,5 15,5

Juniorklubber, folkeoplysn. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Fritidsaktiviteter udenf. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunale tilskud til.. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Klubber (Svendborg Juniorklub) 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5

Adm. idrætsskoler m.v. 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Serviceudgifter i alt: 456,2 438,4 431,9 425,0 425,0

PPR

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Pæd/psyk rådgivning 14,4 14,1 14,1 14,1 14,1

SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Befordring 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Spec.uv. i regionale tilbud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Spec.uv. i kommunale tilbud 40,4 42,3 41,5 41,5 41,5

Spec.pæd.bistand i førskole 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Særlige dagtilbud 7,9 8,0 7,8 7,8 7,8

Ergo/Fys-ordningen 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Serviceudgifter i alt: 67,8 68,3 67,3 67,3 67,3

Takstinstitutioner under 

rammeaftalen

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Indtægt Centerafdelingen -29,2 -31,4 -30,9 -30,9 -30,9

Tåsinge Centerafd. (institutionen) 25,1 27,2 26,7 26,7 26,7

Indtægt Byhaveskolen -32,1 -33,3 -32,6 -32,6 -32,6

Byhaveskolen (institutionen) 26,8 27,9 27,3 27,3 27,3

Indtægt Kolibrien -11,1 -11,6 -11,4 -11,4 -11,4

Kolibrien (institutionen) 8,9 9,4 9,2 9,2 9,2

Serviceudgifter i alt -11,6 -11,8 -11,7 -11,7 -11,7

+ angiver udgift - angiver indtægt
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Økonomisk redegørelse 

Drift 

Serviceudgifter 
Vedtaget budget 2019 udgør netto 495 mio. kr. 

Antallet af 6-16 årige børn i Svendborg Kommune danner grundlag for skoleområdets demografimodel. 
Der ses ifølge befolkningsprognosen et fald i antal børn efter 2018, hvilket kan ses af den reducerede 
økonomiske ramme i 2019-2022 i økonomitabellen ovenfor under ”Folkeskoler”. 

Tabeller og nøgletal 

Elevtal pr. 5. september 2015-2018.  
Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen). 
Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever. 

*) Svendborg Steinerskole lukkede 27. januar 2016. 

Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2016/17, 2017/18 og 2018/19. 

 
*) Elevtal og antal indskrevne i de anførte skoleår fremgår af nedenstående tabel. 

Folkeskoler i 
kommunen

2015 2016 2017 2018
Frie grundskoler i 
kommunen

2015 2016 2017 2018

Issø-skolen 429 415 409 387 Haahrs Skole 494 495 493 489

Nymarkskolen 742 731 717 671 Ida Holsts Skole 231 234 239 228
Rantzausminde 
Skole

561 562 543 537 Ollerup Friskole 167 180 188 201

Skårup Skole 397 402 403 415 Oure Friskole 99 87 89 87

Stokkebækskolen 477 498 471 458 Vester Skerninge Friskole 201 207 204 201

Thurø Skole 299 294 278 299 Øster Åby Friskole 192 200 202 211

Tved Skole 351 354 375 378 Svendborg Steinerskole* 25 25

Tåsingeskolen 698 666 669 679

Vestermarkskolen 345 349 345 338

Vestre Skole 327 332 331 319

Ørkildskolen 715 722 694 679

Skolerne i alt 5341 5325 5235 5160 Frie grundskoler i alt 1409 1428 1415 1417

Tildeling pr. 
elev/indskreven 
(kr.) jf. 
resursetildeling 

Tildeling 
løn

Tildeling 
drift

Tildeling 

i alt

Tildeling 
løn

Tildeling 
drift

Tildeling 

i alt

Tildeling 
løn

Tildeling 
drift

Tildeling 

i alt

Almen-elever * 51.883 2.695 54.578 52.956 2.732 55.688 53.660 2.756 56.417
SFO ** 15.941 1.149 17.090 16.306 1.161 17.467 16.547 1.171 17.719

Resursetildeling 2018/19

(i 2018-pris)

Resursetildeling 2017/18

(i 2017-pris)

Resursetildeling 2016/17

(i 2016-pris)
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Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO 

Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 
Budget 
2019 

Antal folkeskoleelever (almen) 5.144 5.116 5.107 5.032 4.991 

Antal elever i frie grundskoler 1.428 1.480 1.495 1.504 1.513 

Antal elever i efterskoler 409 418 446 446 410 
I alt folkeskoler, frie grundskoler 
og efterskoler 

6.981 7.014 7.048 6.982 6.914 

Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 1.755 1.748 1.765 1.686 1.609 

Antal indskrevne i SFO i frie grundsk. 494 501 495 511 517 

I alt SFO i folkeskoler og frie 
grundskoler 

2.249 2.249 2.260 2.197 2.126 

De anførte elev/indskrivningstal er pr. 5.9. før budgetåret. 

Der er fra budget 2019 indført rammestyring på skoleområdet. Befolkningsprognosen for 6-16 årige fremgår af 
nedenstående tabel.  

Løbende priser 

ECO Nøgletal 

ECO Nøgletal – udvikling Svb. Kommune. 
Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

3.22.01 Folkeskoler 46.369 46.703 47.736 49.081 

3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 120 196 122 102 

3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 8.455 8.046 7.663 8.468 

3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 7.052 6.829 6.965 7.438 

3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 3.733 3.724 3.770 4.109 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

2014 2014 2017 2017

Jan-juli Aug-dec Jan-juli Aug-dec

SFO heldagsplads 1.255 1.355 1.422 1.410 1.432 1.532 1.555 1.544

SFO kun morgen 541 584 613 608 617 661 671 666

Svendborg Juniorklub 669 569 461 493 444 444 343 348

2019

Forældrebetaling SFO og 
kommunale juniorklub (kr. 
pr. måned i 11 måneder 
pr. år)

2015 2016 2018
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ECO Nøgletal. Regnskab 2017. Udvalgte 
områder. Kroner pr. 6-16 årig. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

3.22.01 Folkeskoler 49.081 47.231 49.190 48.587 

3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 102 214 700 745 

3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 8.468 5.316 6.118 6.934 

3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 7.438 6.542 5.854 6.054 

3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 4.109 3.942 3.649 2.897 

Kilde: ECO nøgletal (2017-priser) 
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Beskrivelse af Dagtilbudsområdet 

Rammebetingelser 
I Svendborg Kommune går alle børn i alderen 0-5 år i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret 
grundlag omkring kerneopgaven – at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – med en 
ambition om at ”Her kan børn skabe sig – fundament til at mestre livet”.  

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det 
nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Hvert dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring 
indenfor temaerne:  

• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

Herudover skal hvert dagtilbud arbejde med børn i udsatte positioner. 

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag samt 
Faglighedsblomsten, som beskriver den fælles pædagogiske referenceramme samt den fælles forståelse af 
begrebet professionel pædagogisk faglighed.  

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud 
samt med de private pasningsordninger.  

Struktur 
Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Dagplejen udgør det ene. De fire øvrige 
kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse.  

Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk 
Fyrtårnet, ti private dagtilbud og 92 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til 
pasning af egne børn. 

Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som med afsæt i børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse understøtter flygtningefamilier og familiesammenførte i at finde sig praktisk tilrette i det 
danske samfund, støtter dagtilbuddene i modtagelsen af flygtningebørn og deres familier og 
sprogvurderer alle flersprogede børn. 

Hvad vil vi i 2019: 

Tema: Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan 

Mål 

Den nye styrket pædagogisk læreplan, gældende fra 1. juli 2018, indeholder to brede pædagogiske mål i 
alle læreplanstemaer, øget evalueringskultur, styrket forældresamarbejde og øget samarbejde med 
lokalsamfundet. Den nye styrket pædagogisk læreplan skal være realiseret i juli 2020.  

Veje til målet 

I 2019 gennemfører alle pædagogiske teamledere i dagpleje og kommunale, selvejende og private 
børnehuse en diplomuddannelse i styrket pædagogisk læreplan.  
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Tema: Ny ledelsesstruktur 

Mål: 

Med vedtagelsen af Budget 2019 er der truffet politisk beslutning om ny ledelsesstruktur, som træder i 
kraft 1. januar 2019. 

Veje til målet: 

Antallet af dagtilbudsområder reduceres fra seks til fem, hvoraf det ene udgøres af Dagplejen. Herudover 
er det besluttet at sammenlægge Østerdalen Bakkehuset Skårup og Østerdalen Skårup Børnehus til ét 
børnehus med to afdelinger og med én pædagogisk teamleder. Den nye struktur indebærer, at fire ud af 
seks nuværende dagtilbudsområder omdannes og genopstår som tre nye områder.  

Tema: Ny budgetmodel 

Mål: 
Med indførelse af rammestyring er der behov for at udarbejde en ny budgetmodel. Der stiles mod at en ny 
budgetmodel skal understøtte driften af små børnehuse og indeholde et socioøkonomisk perspektiv, 
således at børnehuse med mange udsatte børn og familier modtager en højere tildeling end øvrige 
børnehuse. 

Veje til målet: 
Forslag til ny budgetmodel forventes fremlagt i Børne-og Ungeudvalget i marts 2019 med henblik på at 
blive sendt i høring i forældrebestyrelser og MED-systemet. I maj 2019 fremlægges budgetmodellen efter 
høring til endelig beslutning. I maj 2019 fremlægges desuden den årlige børnetalsprognose for 
dagtilbudsområdet, som rammestyringen og en ny budgetmodel skal ses i sammenhæng med. Det 
forventes at en ny budgetmodel træder i kraft fra 2020. 

Tema: Forårs SFO 

Mål: 

Der skal gennemføres en analyse med henblik på at afdække muligheder for at indføre obligatorisk Forårs 
SFO. Analysen skal indgå som et grundlag for, at der på Børne- og Ungeudvalgets møde i april 2019 kan 
træffes beslutning om en konkret udmøntning af forslaget. 

Veje til målet 

Administrationen har i samarbejde med skoler og dagtilbud igangsat arbejdet med analyse af muligheder 
for at indføre obligatorisk Forårs SFO i alle kommunale skoler med indskoling. Arbejdet omfatter blandt 
andet erfaringsudveksling med kommuner, der har indført Forårs SFO, kapacitetsafdækning af alle 
kommunale skoler med indskoling og rammer, principper og anbefalinger for arbejdet med Forårs SFO. 

Tema: Politisk godkendte indsatsområder 

Mål 
Skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn i dagpleje og børnehuse. 

Veje til Målet 
FOKUS med de halvårlige trivselsvurderinger og obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige højner 
kvaliteten for børn i udsatte positioner og styrke forældresamarbejdet. Aktive Børn i Dagtilbud styrker 
børnenes motoriske færdigheder og øger børnenes kropsbevidsthed. I 2019 foretages den tredje 
kortlægning i Læringsledelse, hvor alle 4-6-årige, forældre, kontaktpædagoger, medarbejdere og ledere 
evaluerer kvaliteten af den pædagogiske praksis. Evalueringen er med til at sætte retning for handlinger 
og tiltag i dagpleje og børnehuse.  
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Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet

Vedtaget 

budget 2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
2019-priser

 Budget 

2020 
2019-priser

 Budget 

2021 
2019-priser

 Budget 

2022 
2019-priser

Drift

Fælles formål 33,8 31,3 27,7 23,9 23,9

Dagpleje 36,1 37,9 37,8 37,5 37,5

Dagtilbud i børnehuse 110,6 110,3 110,9 111,6 111,6

Særlige dagtilbud 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

Tilskud til private dagtilbud 32,4 32,7 32,7 32,7 32,7

Administration 10,9 6,7 6,7 6,7 6,7

Serviceudgifter i alt 226,4 221,6 218,5 215,1 215,1

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

Serviceudgifter 

Vedtaget budget 2019 udgør netto 221,6 mio. kr. 

Der er budgetlagt en stigning på 7 børn i 2019 ift. budgettet for 2018. Dette er indarbejdet i 
demografipuljen på dagtilbudsområdet fra 2019 og frem.  

I budgettet for 2019 er der desuden tilført midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende ændring 
af dagtilbudsloven (styrket tilsyn med private pasningsordninger, deltidspladser, kombinationstilbud etc.) 
på 0,4 mio. kr. Der er indarbejdet besparelser fra delforlig og budgetaftale for budget 2019 for i alt 3,4 
mio. kr. i 2019 voksende til 10 mio. kr. i 2021 og frem. 

Herudover er budget til stabene vedrørende Skoleafdelingen samt Familie og Uddannelse flyttet fra 
Dagtilbudsområdet til de respektive områder med 4,7 mio. kr.  
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Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

Regnskab Regnskab 
Budget 2018 Budget 2019 

Aktivitetsforudsætninger 2016 2017 

Antal 0 – 2 årige i dagtilbud  959  987  1.051  1.070 

Antal 3 – 5 årige i dagtilbud  1.786  1.722  1.684  1.672 

Antal af 0 – 5 årige i dagtilbud i alt  2.745  2.709  2.735  2.742 

Løbende priser 

Takster 2017 2018 2019 

Dagpleje  2.698  2.738  2.845 

Vuggestue  3.381  3.357  3.288 

Børnehave  1.860  1.849  1.811 

Frokost  621  586  593 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 

Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5 årige 69.472 kr. 70.975 kr. 

ECO Nøgletal 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Nettodriftsudgifter 0 – 5 årige (ekskl. 
udgifter til socialpædagogiske dagtilbud) 70.975 kr. 65.551 kr. 67.955 kr. 69.633 kr. 
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Beskrivelse af Familie og Uddannelse 

Rammebetingelser: 

Familieafdelingen: 

Lovgrundlag: Serviceloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt 
forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til 
visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov.  
Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser 
og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens 
formålsbestemmelse § 46:  

” Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 
Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge bedste ” 

Familieafdelingen har ca. 70 medarbejdere, hvoraf de fleste varetager myndighedssagsbehandling og 
administrative opgaver. Derudover er der tilknyttet et familieplejeteam, der rekrutterer pleje- og 
aflastningsfamilier, matcher børn og plejefamilier, giver supervision og coaching samt særlige 
pædagogiske indsatser til pleje- og netværksfamilier mv. De fremskudte socialrådgivere, der yder 
forebyggende rådgivning i det almene område, refererer ligeledes til afdelingslederen i Familieafdelingen. 

Specialinstitutioner: 

Familie & Uddannelse varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede tilbud til børn og unge med 
særlige behov. De specialiserede tilbud omfatter unge- og familierådgivning og behandling, familiecenter, 
mødrehus, døgn- og aflastningstilbud, heldagsskole, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og 
voksenspecialundervisning (VSU).  

Tilbuddene, der sælger pladser til andre kommuner er takstfinansierede. For øvrige tilbud, såsom 
rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101 og Svendborg Heldagsskole er der udarbejdet en samarbejdsaftale 
med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne forhandles årligt.  

Områdestruktur: 
1) CSV Sydfyn varetager):

• Voksenspecialundervisning (VSU)
• Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU)
• CSV Kollegierne
• CSV Café
• Klubtilbud til STU-elever
• Svendborg Heldagsskole

2) Center for Børn, Unge og Familier (rådgivning, dagbehandling og døgntilbud):
• Familiecentret, herunder mødrehus (dagbehandling og udvidet familieorienteret støtte)
• Rådgivningshuset (åben anonym rådgivning og udredning og rådgivningsforløb)
• Ungdomsrådgivningen (åben anonym rådgivning)
• Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge)
• Børnehuset og Hus 53 (døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge)
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Ungdommens Uddannelsesvejledning: 

UU Sydfyn er et tværkommualt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. 

Lovbekendtgørelse nr. 746 af 08.06.2018 om lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og Bekendtgørelserne nr. 945 af 28.06.2018, nr.779 
af 19.06.2017, samt nr. 837 af 30.06.2014 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn.  

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og 
indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og 
som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge 
under 18 år stater i grundskolernes 7. klasser. Alle unge modtager kollektiv vejledning ift. valg af 
uddannelse og erhverv. UU og skolerne i iværksætter indsatser for de unge der vurderes ikke parate, med 
henblik på at de unge bliver i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. UU 
har fokus de 15 – 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et 
uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24 årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner 
ift. vejeldning om valg af uddannelse og erhverv. 

Jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) indstiller UU Sydfyn efter samråd med 
den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune, om den unge kan optages 
på STU’en. Hvis den unge er i målgruppen er det ligeledes UU Sydfyns ansvar at udarbejde en 3-årig 
individuel uddannelsesplan, som ligeledes skal godkendes i den unges hjemkommune. 

Per 1. august 2019 lægges det nuværende produktionsskoletilbud, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), 
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt AVU (almen voksenundervisning), FVU (Forberedende 
voksenundervisning) og OBU (Ordblindeundervisning) op til det 25 år sammen i én Forberedende 
grunduddannelse (FGU). De unge der allerede er optaget på EGU og KUU har mulighed for at færdiggøre 
disse på de oprindelige ordninger. Ansvaret for visitering til den nye FGU vil blive varetaget af Svendborg 
Kommunes kommunale ungeindsats. UU Sydfyn er frem til 1. august 2019 ansvarlig for at visitere unge til 
KUU og produktionsskoletilbud. 

Kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU Sydfyn opfylder 
intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 3 
kommuner skal sammen med UU Sydfyns daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. 

Hvad vil vi i 2019: 

Tema: Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen 

Mål: 
Familieafdelingens serviceniveau tilpasses 

Veje til målet:  
Familieafdelingen vil i 2019 arbejde med beskrivelser af serviceniveauer som en vejledende guideline i 
forbindelse med iværksættelse af indsatser til børn, unge og Familier.  Serviceniveauerne vil medvirke til 
at der i højere grad sker en sammenhæng mellem barnets behov og den indsats der iværksættes.   

Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen 

Mål: 
Familieafdelingen vil arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via et forløb med Ankestyrelsens 
og Socialstyrelsens Task Force.  
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Veje til målet:  
I efteråret 2017 er Svendborg Kommune blevet godkendt som pilotkommune i et forløb med 
Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force. I 2018 har Familieafdelingen arbejdet med 
udviklingsplanen ” Sikker Drift” i 2019 er temaet for udviklingsplanen ny strategi og tværgående 
samarbejde. Målet med udviklingsplanen er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre et smidigt og 
tværfagligt samarbejde omkring borgeren.  

Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring 

Mål: Implementering af bedre datagrundlag til ressourcestyring via DUBU 3.0 

Veje til målet:  
I januar 2019 implementerer Familieafdelingen en ny version af fagsystemet DUBU 3.0.  DUBU 3.0 
muliggør et bedre overblik over sagerne, samt processerne i sagsarbejdet.  DUBU 3.0 giver også en større 
mulighed for en sikker økonomistyring, med helt nye funktioner der skaber en gennemsigtighed i de 
indsatser der iværksættes og den tilhørende udgift.  

Tema: Sammenhængende Ungeindsats og forberedelse til den nye forberedende 
grunduddannelse (FGU) 

Mål:  
At Svendborg Kommune forsat arbejder koordineret og sammenhængende i Ungekontakten og dermed vil 
være klar til opstart af den nye FGU 1. august 2019. 

Veje til målet: 
Der er indgået en politisk aftale ”om bedre veje til uddannelse og job”. Aftalen indebærer blandt andet, at 
en række forberedende tilbud og uddannelser omlægges og erstattes af en ny forberedende 
grunduddannelse(FGU) i nye selvejende institutioner, ligesom aftalen understreger, at kommunerne skal 
have det fulde myndighedsansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

Svendborg Kommunes Ungeindsats er forankret i Ungekontakten. Med den politiske aftale indføres der 
ikke blot en ny FGU, men også en række nye opgaver og krav til den kommunale ungeindsats. Det vil 
således f.eks. være den kommunale ungeindsats, som vil være ansvarlig for visitering af elever til FGU’en. 
Frem mod 1. august 2019 vil Svendborg Kommune arbejde med en tværfaglig inddragelse på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, for herved at sikre et helhedsorienteret blik på arbejdet 
med forankringen af dels de nye krav til den kommunale ungeindsats og dels den nye FGU.  
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Familie og Uddannelse

Vedtaget 

budget 2018

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Familieafdelingen 152,2 158,1 156,7 154,2 152,2

Specialundervisning for voksne 21,7 20,0 20,0 20,0 20,0

Specialinstitutioner 8,9 1,2 1,2 1,2 1,2

Rammeinstitutioner -6,6 -6,2 -7,0 -7,0 -7,0

Administrative afdelinger 28,7 31,1 29,6 29,1 28,1

UU Vejledning 10,7 10,2 15,8 18,4 18,4

Serviceudgifter i alt: 215,7 214,5 216,2 215,9 212,8

Indkomstoverførsler

Familieafdelingen (sociale formål) 4,0 1,1 1,1 1,1 1,1

EGU 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0

FGU 0,0 0,0 2,7 6,0 5,8

Indkomstoverførsler i alt: 5,0 1,8 3,8 7,1 6,8

Familie og Uddannelse i alt 220,7 216,2 220,0 223,0 219,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen 

Familieafdelingen

Vedtaget 

budget

 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020 

2019-priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Opholdssteder m.v. 18,6 18,0 16,9 14,9 12,9

Forebyggende foranstaltninger (1) 52,1 54,3 54,1 54,1 54,1

Familiepleje 53,6 55,2 55,2 55,2 55,2

Døgninstitutioner 24,3 27,0 26,8 26,4 26,4

Sikrede institutioner 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

Særlige dag- og klubtilbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Serviceudgifter i alt: 152,2 158,1 156,7 154,2 152,2

Indkomstoverførsler

Statsrefusion -3,4 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

Kontante ydelser 7,4 4,5 4,5 4,5 4,5
Indkomstoverførsler i alt: 4,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Familieafdelingen i alt 156,3 159,2 157,7 155,3 153,3

+ angiver udgift - angiver indtægt 
(1) Fra 2019 og frem er budgettet på 4,8 mio. kr. til SKP-teamet flyttet fra Familiecentret til Familieafdelingen. 
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Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Serviceudgifter 
Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2019 udgør 158,1 mio. kr.  
Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 100,2 mio. kr., hvilket 
udgør 63 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 34 % af det samlede 
budget. 

Indkomstoverførsler 
Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2019 udgør 1,1 mio. kr., bestående af kontante ydelser 
på ca. 4,5 mio. kr. samt refusion på ca. 3,5 mio. kr. 

Tabeller og nøgletal 

Helårsanbragte børn og unge 

Aktivitetsforudsætninger 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Forventet 
regnskab 

2018 

Socialpædagogiske opholdssteder 25 23 27 27 

Familiepleje 111 110 119 112 

Netværksplejefamilie 8 8 7 7 

Døgninstitutioner 22 15 17 17 

Døgninstitutioner, handicappede 6 5 3 3 

Eget værelse, Kost- og efterskoler 6 5 8 8 

Anbringelser i alt 178 165 181 174 

ECO nøgletal: 

Sammenligningsgruppen består af følgende 19 kommuner: Skive, Varde, Svendborg, Esbjerg, Thisted, Ringsted, 
Mariagerfjord, Brønderslev, Struer, Vejen, Holbæk, Haderslev, Næstved, Faxe, Kerteminde, Sorø, Norddjurs, 
Vesthimmerlands, Slagelse. 

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. 
Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er højt. 

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. 
pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion  
fordelt på anbringelsestype – 
Svendborg 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Plejefamilier og opholdssteder 4.557 4.712 5.522 

Forebyggende foranstaltninger 3.477 4.185 4.718 

Døgninstitutioner 1.457 1.097 1.255 

Sikrede døgninstitutioner 68 157 150 

I alt 9.559 10.151 11.645 
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ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. 
pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2015 9.559 8.848 9.344 8.992 

Regnskab 2016 10.151 10.385 9.259 9.070 

Regnskab 2017 11.645 10.795 9.613 9.288 

Budget 2018 10.559 10.560 9.324 9.086 

ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og 
unge anbragt uden for eget hjem i 
promille af 0-22 årige 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

Regnskab 2013 12,3 11,6 12,1 9,5 

Regnskab 2014 11,0 11,7 11,7 9,4 

Regnskab 2015 10,6 11,9 11,6 9,2 

Regnskab 2016 10,9 11,8 11,1 9,1 

Regnskab 2017 11,7 11,9 11,3 9,1 

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne 

Børn og Unge med særlige behov

Vedtaget 

budget
 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 
2019-priser

 Budget 

2020 
 2019-priser

 Budget 

2021 
2019-priser

 Budget 

2022 
2019-priser

Drift

Eget VSU tilbud på CSV 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6

Andre VSU tilbud 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1

Eget STU (3 årig) tilbud på CSV 10,3 9,5 9,5 9,5 9,5

Andre STU (3 årig) tilbud 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7

Efterværn og Tilsyn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Serviceudgifter i alt 21,7 20,0 20,0 20,0 20,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Svendborg kommunes tilbud på CSV for VSU (voksen) består af en abonnementsbetaling for Svendborg 
og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen. 
Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner. 

STU (3 årig) tilbuddet på CSV dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter 
Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. 

Efterværn er en støtteforanstaltning der bidrager til at fastholde ressourcesvage unge i job. 
På den 3 årige STU på CSV har der været et uformelt efterværn for tidligere elever, som efter endt 
uddannelse er blevet sluset ud i uddannelse, fleks- eller skånejobs. 
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Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

 Specialinstitutioner

Vedtaget 

budget 2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
 2019-priser

 Budget 

2020 
2019-priser

 Budget 

2021 
2019-priser

 Budget 

2022 
 2019-priser

Specialinstitutioner 8,9 1,2 1,2 1,2 1,2

Heldagsskolen 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

SSP 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Forbyggende foranstaltninger 7,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Forebyggelse af skilsmisser 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Døgninst. For børn og unge -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Rammeinstitutioner: -6,6 -6,2 -7,0 -7,0 -7,0

Specialpædagogisk bistand til voksne
(CSV)

-1,0 -0,5 -0,9 -0,9 -0,9

Særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse (CSV)

-2,7 -1,7 -2,3 -2,3 -2,3

Bykollegier, klub og Cafe (CSV) -0,5 -0,8 -1,1 -1,1 -1,1

Døgninst. For børn og Unge -2,4 -3,2 -2,7 -2,7 -2,7

Institutionernes udviklingsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt: 2,3 -5,0 -5,7 -5,7 -5,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driften af specialinstitutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften 
af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen. 

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel 
af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år. 

Tabeller og nøgletal 

Afd. for Børn og Unge med særlige behov Budget 2018 Budget 2019 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2018 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2019 

CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 38 550 38 482 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed 
10 645 10 575 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed med ekstra 
støtte 

6 938 6 861 

CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) 64.687 66,42 64.876 55,67 

Tankefuld – botilbud 6 3.650 6 3.708 

Tankefuld – aflastningstilbud 8 3.060 8 3.110 

Note: Taksten for VSU er faldet med ca. 7 kr. pr. dag (10%), som følge af regulering af mindreforbrug fra 2015. 
Takster for 2018 er forventede takster 
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Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(mio. kr.) 

Ungdommens Udd.vejledning

Vedtaget 
budget 2018

2018-priser

 Budget 
2019

2019-priser

 Budget 
2020

2019-priser

 Budget 
2021

2019-priser

 Budget 
2022

2019-priser

Drift - serviceudgifter

UU-Center Sydfyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Svendborg tilskud til UU-Center 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0

Sygetransport 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt åben virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produktionsskoler 6,9 5,9 3,3 0,0 0,0

FGU 0,0 0,2 8,4 14,3 14,3

Serviceudgifter i alt: 10,7 10,2 15,8 18,4 18,4

Indkomstoverførsler:

EGU 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0

FGU 0,0 0,0 2,7 6,0 5,8

Indkomstoverførsler i alt: 1,0 0,7 2,7 6,0 5,8

I alt 11,7 11,0 18,5 24,4 24,1

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

Serviceudgifter 
Budget 2019 for UU-Center Sydfyn er finansieret af Svendborg, Langeland og Ærø kommune fordelt efter 
indbyggertal i målgruppen. Tilbuddets budget består af lige mange udgifter og indtægter. 

Taksten pr. indbygger for 2019 behandles på Centerrådsmøde i december 2019, 

Svendborgs budget til tilskud udgør i 2019 4,0 mio. kr. 

Indkomstoverførsler 
Budget til EGU udgør 0,7 mio. kr. i 2019 og betales for skoleophold i foråret 2019. For elever der starter 
en FGU uddannelse pr. 1. august 2019, skal der først betales i 2020 

Tabeller og nøgletal 

(Løbende priser) 

Tilskud 
2017 2018 2019 

Tilskud pr. indbygger i kr. 72,59 73,29 74,09 
Samlet indbyggertal,  
Faaborg/Midtfyn indgår m/ 51.236 indbyggere 
i 2017. 128.301 77.265 77.456 
Samlet tilskud 
Tilskuddet fra Faaborg/Midtfyn i 2017 er 
beregnet for 7 måneder 7.763.956 5.662.394 5.714.859 
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Centerrådet for UU Sydfyn har møde den 12. december. Her skal de vedtage budget for 2019.  

Den nuværende samarbejdsaftale løber til 31. juli 2019. Der er endnu ikke faldet en ny aftale på plads. 

ECO Nøgletal – udvikling Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2016 

Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser 1.175 1.195 1.332 
Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2015 (1.175) = 
100 100 102 113 

ECO Nøgletal 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2015 1.175 1.300 1.372 1.678 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2016 1.195 1.410 1.398 1.727 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2017 1.332 1.432 1.412 1.748 

Sammenligningsgruppen består af følgende 11 kommuner: Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Vejle, Nyborg, Hedensted, 
Lemvig, Svendborg, Viborg, Syddjurs, Holbæk, Tønder 
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er højt.

Aktivitetsforudsætninger 
Svendborg Kommune 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Antal unge mellem 15-24 år 7.265 7.353 7.159 

Antal EGU elever 47 63 75 
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Generelt 

Kultur-  og Fritidsudvalgets ansvarsområde 

Kultur- og Fritidsudvalget har det politiske ansvar for kommunens kultur- og fritidsliv, herunder de tre institu-
tioner, Kultur & Bibliotek Svendborg, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager 
bl.a. opgaver vedrørende idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-
samarbejdet, voksenundervisning, biblioteksvæsenet, museumsforhold, venskabsbyer, musikskole og andre 
musikaktiviteter, ungdomsskole, teater og tilskud til idrætsforeninger og kulturelle aktiviteter m.v. 

Derudover er DGI Landsstævne 2021 placeret i dette udvalg. 

Kultur og Fritid Kultur og Bibliotek 

Kultur og Fritid understøtter det lokale kultur- og fritidsliv. 
Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvik-
ling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og 
servicering ifm. kontakt til den øvrige kommunale organi-
sation. 

I 2019 vil der udover den løbende drift og understøttelse 
være stort fokus på udarbejdelse af handleplaner på kul-
turområdet og på Bevæg dig for livet Visionskommune-
aftalen og Landsstævnet på fritidsområdet.  

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed. 

Kerneopgaven 

At skabe biblioteker hvor borgerne møder viden og kultur 
formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangemen-
ter, som gør borgerne mere oplyst, bedre rustet til hverda-
gen og styrker følelsen af at høre til. 

Indsatser for det kommende år 

At skabe læselyst gennem øget fokus på højtlæsning og 
sprogstimulering i daginstitutioner og fritidsregi, målrettet 
barnet og barnets voksne. 

Arrangementer og udstillinger skal styrkes og der arbejdes 
med konceptudvikling samt temabaserede arrangements-
perioder. 

Brugen af biblioteket bevæger sig i stigende grad fra det 
fysiske til det digitale bibliotek, derfor understøttes den 
gode biblioteksoplevelse på digital formidling. 

Landsstævne 2021 Musikskolen 
Svendborg Kommune er vært for DGI Landsstævne 2021. 
Til det formål er der etableret et Landsstævne-sekretariat, 
der varetager den overordnede koordinering med DGI og 
på tværs af de øvrige kommunale afdelinger, der bidrager 
til opgaven. Sekretariatet består pt. af én projektleder, én 
teknisk/administrativ tovholder fra CETS og to halve års-
værk fra Kultur og Fritids sekretariat. Udover de tre års-
værk har Kultur- og Fritidschefen det ledelsesmæssige 
ansvar i Landsstævnesekretariatet 

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn 
og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2. 
Under mottoet ”Vi spiller hinanden gode”, vil musikskolen, 
gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, 
instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, 
kreative og sociale kompetencer samt den almene dannel-
se hos alle 0-25 årige i Svendborg samt deres forældre.  

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og 
udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og dag-
institutioner samt andre interessenter. Derudover igang-
sættes nye tiltag om eksempelvis udvikling af nye musiske 
værktøjer til arbejdet med ressourcekrævende børn og 
unge i samarbejde med dagtilbud. Musikskolen ønsker på 
sigt, at blive en del af den understøttende undervisning i 
skolerne på lige fod med idrætsprojektet, da ”de kunstne-
risk kreative aktiviteter giver de samme eller måske flere 
afledte effekter end idrætsaktiviteterne” (Kjeld Fredens 
6/11 2018, Ollerup Gymnastikhøjskole). Derudover styrkes 
og udvikles musikskolens rolle som en aktiv, understøtten-
de og synlig bidragsyder til Svendborgs mangfoldige kul-
turliv. 
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Sekretariat Ungdomsskolen 
Sekretariatet i Kultur og Fritid består syv medarbejdere, 
der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politi-
ske system. I sekretariatet varetages både drift- og udvik-
lingsopgaver. Sekretariatet bidrager desuden med perso-
naleressourcer til Landsstævne-sekretariatet. Samlet set 
består de to sekretariater af otte medarbejdere og én chef. 

Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven. 
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og 
uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og 
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give 
deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres inte-
resse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk sam-
fund. 

Kerneopgaven i Ungdomsskolen er dannelse, læring og 
fællesskab. 

Indsatser for det kommende år vil være en øget indsats 
overfor marginaliserede unge. De ikke-uddannelsesparate 
og elever med personlige og sociale problemer.  
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Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget 
(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter  
Budgettet for serviceudgifterne for 2019 udgør 79,6 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end vedtaget 
budget 2018. 

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutnin-
ger, prisfremskrivning, overførsler og tekniske tilpasninger, blandt andet organisatoriske omstillinger. 

Budgettet vedrørende sekretariatet var tidligere placeret sammen med sekretariatet i Børne- og Ungeud-
valget. Det splittes op fra 2019 og medfører en bevillingsomplacering fra Børne- og Ungeudvalget til Kul-
tur- og Fritidsudvalget på 4,3 mio. kr. 

Budgettet indeholder overførsler fra tidligere regnskabsår på 2,4 mio. kr. Budgettet er prisfremskrevet 
med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.  

Afledt af delforlig og budgetforlig er der besluttet besparelser på udvalget for samlet 1,9 mio. kr. i budget 
2019 og overslagsår.  

Budgettet på Kultur- og Fritidsudvalget øges i 2021 med 21,6 mio. kr. på grund af ekstraordinær udgift 
afledt af afvikling af Landsstævne. Samlet er der i perioden 2018-2021 afsat 25 mio. kr. til faciliteter un-
der Landsstævnet (i 2018-pris). 

Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2019. 

Kultur- og Fritidsudvalget

Vedtaget 
budget 2018 
2018-priser

 Budget 
2019 

2019-priser

 Budget 
2020 

2019-priser

 Budget 
2021 

2019-priser

 Budget 
2022 

2019-priser

Drift

Kultur og Fritid 40,0 44,9 43,7 64,2 42,1

Kultur 20,2 21,5 20,4 20,4 20,4

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 19,2 18,6 17,4 17,4 17,4

Landsstævne 0,6 0,6 1,6 22,2 0,0

Sekretariat 4,3 4,3 4,3 4,3

Undervisnings- og Kulturinst. 36,9 34,7 34,5 34,5 34,5

Kultur & Bibliotek 24,2 22,5 22,3 22,3 22,3

Musikskolen 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7

Ungdomsskolen 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5

Serviceudgifter i alt 77,0 79,6 78,2 98,8 76,6

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt 
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Budgetændringer 

 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2019 2020 2021 2022
Serviceudgifter: 79,7 78,2 98,9 76,6

Tekniske budgetændringer
Effektivisering biblioteket -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Øvrig effektivisering -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Bevæg dig for livet 0,3 0,3 0,3 0,3

Prisfremskrivning 0,8 0,7 0,9 0,7

Overførsler 
Overført fra 2017 2,4

Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg
 Sekretariat og administration fra Børne- og Ungeudvalget 4,3 4,3 4,3 4,3
 Afledt drift biblioteket Landet (bygningen solgt) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
 Flyt af medarbejder fra bibliotek til CETS -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
 Huslejeudgift fra Biblioteket til CETS -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Delforlig
Reduktion af lokaletilskud - fra 70 pct. til 65 pct. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Halgebyr - reduktion af tilskud til foreningerne -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Reduceret åbningstid biblioteket 0,0 0,0 0,0 0,0
Takstregulering biblioteket -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Ophør af tilbud knallertundervisning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Budgetforlig
Ændret takststruktur Musikskolen -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Rammebesparelse biblioteket -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Naturama - reduceret tilskud -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Budgetrammen drift i alt 79,7 78,2 98,9 76,6

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion 
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Beskrivelse af Kultur og Fritid 

Kultur og Fritid er en organisatorisk afdeling i direktørområdet Børn, Unge, Kultur og Fritid. Afdelingen 
understøtter kommunens kultur- og fritidsliv indenfor rammerne af folkeoplysningspolitikken, idrætspoli-
tikken og kulturløftet Fantastiske Fornemmelser. Derudover består Kultur og Fritid af Svendborg Bibliotek, 
Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole, ligesom kommunens landsstævne-sekretariat hører 
hjemme i afdelingen. 

Hvad vil vi i 2019:

Udover den kontinuerlige drift og understøttelse af kultur- og fritidslivet vil der i 2019 være fokus på en 
række særlige indsatser på de respektive områder. 

Kultur 
På kulturområdet vil der i 2019 være særlig fokus på udviklingen af Kulturløftet vers. 2.0. Kulturløftet skal 
udvides med konkretiserede handleplaner, som skal danne retning for de politiske prioriteringer og for de 
mange engagerede kulturaktører i Svendborg. 

Veje til målet 
Der etableres seks arbejdsgrupper med relevante fagpersoner, der indenfor rammerne af kulturløftets 
strategipunkter, skal formulere en række forslag til strategiske handleplaner for områderne billedkunst, 
musik, scenekunst, litteratur, museer, arkiver og kulturarvsformidling samt andre kulturaktiviteter. Efter-
følgende drøftes og prioriteres disse på politisk niveau, hvorefter arbejdsgrupperne konkretiserer handle-
planerne for de prioriterede indsatsområder. Afslutningsvis træffes der politisk beslutning om udmøntnin-
gen af handleplanerne. 

Fritid 
På fritidsområdet vil der i 2019 være fokus på det videre arbejde med udvalgte elementer fra idrætspoli-
tikken og visionskommuneaftalen Bevæg dig for livet. I forhold til idrætspolitikken vil der være et særligt 
fokus på udarbejdelsen af en facilitetsstrategi og en proces for håndtering af anlægsønsker. I relation til 
Bevæg dig for livet Visionskommune vil der være et øget fokus på samarbejdet med foreningerne og et 
tættere samarbejde med SPULT – Svendborg Sports- og Kulturfestival. Samtidig fortsættes og udbygges 
de delprojekter, der er igangsat i 2018, fx gå-vært-projektet, hvor private guider tager initiativ til fælles 
gåture. 

Veje til målet 
Der igangsættes en involveringsproces med henblik på udviklingen af en facilitetsstrategi, der dels har til 
formål at optimere brugen af de nuværende faciliteter og dels har til formål at koordinere og strukturere 
anlægsønsker. I forhold til Bevæg dig for livet styrkes samarbejdet med foreningerne ved hjælp af klubbe-
søg med fokus på understøttelse af foreningernes udviklingspotentialer. Samtidig vil der være øget fokus 
på bevægelse i byen i samarbejde med områdefornyelsen Liv i min by og SPULT. 

DGI Landsstævne 2021 
Organiseringen af Landsstævnet er stort set på plads. Den består af en lang række arbejdsgrupper og en 
række stabe, der understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Enkelte arbejdsgrupper er endnu ikke startet, 
hvilket er efter planen. I 2019 startes de sidste arbejdsgrupper op, og der vil generelt være særlig fokus 
på udarbejdelsen af de store udbud. 

Veje til målet 
Der er udarbejdet en koordineret milepælsplan på tværs af grupperne. På baggrund af denne er der udar-
bejdet en specifik milepælsplan for hver arbejdsgruppe. Der laves løbende opfølgning på milepælene, og 
der foretages løbende koordineringsmøder mellem arbejdsgruppernes formænd og de respektive kommu-
nale chefer. 
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Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling 
Vi arbejder på at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt ud fra en holistisk tilgang til miljøet, 
som understøtter det nationale Værdisæt for Talentudvikling. Der er derfor fokus på en samlet styrkelse af 
hele miljøet omkring talenterne. 
 
Veje til målet:  
Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, hvor vi går helt tæt på praksis. Vi fokuserer derfor de 
sportspsykologiske indsatser på atleternes træning, skolegang og ungdomsliv samt på co-teaching af træ-
nerne.  
Vi støtter fortsat udviklingen af Svendborg Sportsakademi, hvor unge talenter på tværs af sportsgrene og 
ungdomsuddannelser er en del af et holistisk talentudviklingsmiljø, hvor de kan udvikle sig både person-
ligt, sportsligt og socialt. 
Vi udvikler en model for, hvordan SvendborgLab kan integreres i klubbernes træning med fokus på bære-
dygtig talentudvikling, og udvikler i relation hertil kurser for trænere i fysisk træning. 
 
Den Sydfynske Idrætsklynge 
På baggrund af den aktuelle forskning og erfaringerne fra Svendborgprojektet udvikler vi en række tiltag 
for at understøtte idræt, sundhed og bevægelse i skolerne. I 2019 vil der fortsat være fokus på at under-
støtte kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse samt udarbejde anbefalinger til, hvordan vi fortsat kan 
styrke arbejdet med idrætsfaget i udskolingen. 
 
Veje til målet:  
Vi understøtter kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse med afsæt i forskningen og erfaringerne fra 
Svendborgprojektet, og vi anvender erfaringerne i co-teaching fra SvendborgMentaliteten til at fremme en 
fælles læringskultur blandt elever, lærere og ledelse.  
Vi udarbejder en række modeller til, hvordan skolerne kan styrke arbejdet med idrætsfaget i udskolingen. 
I tilknytning udvikler vi en efteruddannelse i ATK for lærere i udskolingen, bl.a. med fokus på praksisnær 
aktionslæring. 
 
Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid  

Kultur og Fritid

Vedtaget 
budget 2018 
2018-priser

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget      
2022         2019-

priser

Drift

Kultur 20,2 21,5 20,4 20,4 20,4

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 19,2 18,6 17,4 17,4 17,4

Landsstævne 2021 0,6 0,6 1,6 22,2 0,0

Sekretariat 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3

Kultur og Fritid i alt 40,0 44,9 43,7 64,2 42,1  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2019 44,9 mio. kr. Budgettet er dermed 
øget med 4,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2018. Det skyldes primært en bevillingsmæssig flytning 
af budget på 4,3 mio. kr. vedr. sekretariatet fra Børn- og Ungeudvalget. Desuden er der overførsler fra 
tidligere regnskabsår på 2,2 mio. kr. med i vedtaget budget 2019, hvor overførsler i vedtaget 2018 ud-
gjorde 1,3 mio. kr.  
 
I budgetforliget for 2019 er der besluttet besparelser på politikområdet på 0,6 mio. kr., som vedrører et 
reduceret tilskud til Naturama på 0,2 mio. kr. og reduceret lokaletilskud på 0,4 mio. kr.  
 
Øvrige stigninger skyldes nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning. 
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Tabeller og nøgletal  

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2017 
Budget 
2018 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
406 

 
432 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
123 

 
124 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
78 

 
62 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
157 

 
132 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
98 

 
99 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 

 
1923 

 
1973 

 
Folkeoplysning 

 
304 

 
349 

Note: Løbende priser. 

 

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2017 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
406 

 
397 

 
411 

 
440 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
123 

 
108 

 
166 

 
109 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
78 

 
49 

 
31 

 
50 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
157 

 
134 

 
188 

 
206 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
98 

 
212 

 
188 

 
206 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 

 
1923 

 
4330 

 
4172 

 
4432 

 
Folkeoplysning 

 
304 

 
223 

 
306 

 
318 

Note: Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af 
kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, 
Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.  
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Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner 

 
Kultur & Bibliotek 
Lov om biblioteksvirksomhed: 

• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 
bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende mate-
rialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

• Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. 
• Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold 

i øvrigt. 
• Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. 

 
 
Musikskolen  
Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om mu-
sik, kapitel 2. 

Under mottoet ”Vi spiller hinanden gode”, vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle 
niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt 
den almene dannelse hos alle 0-25 årige i Svendborg samt deres forældre.  

Dette gøres ved at tilbyde de traditionelle kerneopgaver som sang- og instrumentalundervisning, hvilket 
udgør ca. 50% af musikskolens aktiviteter. Resten af aktiviteterne målrettes med henblik på at tilføre 
kreative kompetencer og den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-25 år, herunder til-
bud til unge mødre, daginstitutioner, skoler m.m. Musikskolen har særligt fokus på at konsolidere og ud-
vikle samarbejdet med skoler og dagtilbud, da det er den eneste måde hvorpå musikskolens tilbud ram-
mer bredt uden hensyntagen til socioøkonomiske eller demografiske forhold. Derudover er musikskolen en 
aktiv, understøttende og synlig bidragsyder til hele Svendborgs mangfoldige kulturliv. 

 
Ungdomsskolen 
Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Eras-
mus+ etc. Derudover er der tilknyttet 3 Ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. 
Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chan-
cen for en ny start. Derudover samarbejder vi med en del skoler om erhvervspakker, MILIFE, valgfag og 
volontører. 
 
 

Hvad vil vi i 2019:  

Biblioteket 
Temaer:  

• Samarbejdspartner -  være synlig og den fortrukne samarbejdspartner lokalt, regionalt og natio-
nalt 

• Kommunikation – styrke direkte markedsføring via sociale platforme 
• Administration og økonomi - Sikre sammenhæng mellem budget, opgaver og ansvar 

 
Mål: 

• Deltage i flere regionale og nationale projekter 
o Styre samarbejdet lokalt – ved flere borgerstyrede aktiviteter og arrangementer 

• Flere borgere bliver opmærksom på bibliotekets tilbud via sociale platforme 
• Uddelegering af budgetter til faglige opgaver 

o At der er tydelighed i forventningerne til opgaveløsningen vedr. budget og ansvar 
 
Veje til målet:  

• Være opsøgende i tværkommunale projekter 
o Ledelsen er primusmotor i regionale projekter 
o Kommunikere til relevante partnere at biblioteket fremover arbejder ud fra 3 forskellige 

måder at indgå i arrangementer på – nemlig Styrende, Støttende eller Rummende 
 

• Udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev samt optimering af allerede eksisterende nyhedsbrev. 
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o Børnenyhedsfolderen skal så vidt muligt også findes elektronisk fremover. 
 

• Der udarbejdes præcise anvisninger om opfølgning på budgetter for fagkoordinatorerne. 
o Der leanes på arbejdsgangene for at opnå bedre udnyttelse af ressourcer samt smidigere 

arbejdsgange. 
 
Musikskolen 
 
Temaer:  

Under hovedtemaet ”Vi spiller hinanden gode” har musikskolen fokus på flg. deltemaer: 

• Vi spiller hinanden gode – Udvikle musikundervisningen med fokus på en holistisk tilgang til den en-
kelte elev. 

• Vi spiller hinanden gode – understøtte, inspirere og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele Svend-
borg Kommune mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører. 

• Vi spiller hinanden gode – sikre en tillidsfuld, bæredygtig, transparent og sammenhængende økonomi. 

Mål:  

• At være samlingspunkt og primus motor i at udvikle og gennemføre musisk kompetenceudvik-
ling/efteruddannelse, såvel internt som eksternt. 

• At være det foretrukne og naturlige omdrejningspunkt for musikken i Svendborg. 
• At være en troværdig, transparent og ansvarlig økonomisk samarbejdspartner. 
 
 
Veje til målet:  
 
• Musikskolen har fokus på relevant kompetenceudvikling og intern vidensdeling blandt såvel medarbej-

dere som ledelse. Derudover styrker, inspirerer og udvikler musikskolen samarbejde med relevante 
partnere som dagtilbud, skoler og nationale uddannelsescentre om relevant uddannelse og relevant 
forskning i størst muligt omfang indenfor de givne økonomiske rammer. 
 

• Musikskolen er aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at under-
støtte og tilføre kompetencer hvor det er nødvendigt, eksempelvis indenfor projektledelse, organisati-
on, markedsføring og aktiv musisk deltagelse af såvel elever som lærere. 
 

• Musikskolen er tydelig i sin kommunikation med alle vore interessenter, forældre, politikere og andre 
eksterne samarbejdspartnere, med fokus på en transparent og sammenhængende økonomisk forret-
ningsmodel, der sikrer at musikskolens budget anvendes forsvarligt og at interessenterne har tillid til 
dette.  

 
 
Ungdomsskolen 
 
Temaer: Øget indsats overfor marginaliserede unge. De ikke-uddannelsesparate skal præsenteres for 
lokale uddannelsesmuligheder, lokale firmaer og lokale rollemodeller (erhvervspakker) 
Unge med personlige og sociale udfordringer skal have mulighed for at gå på MILIFE og blive sluset over i 
nye fællesskaber. 
 
Mål: 5 erhvervspakker om året med 16 unge på hvert hold og 5 MILIFE hold med 16 unge på hvert hold. 
 
Veje til målet: At få skolerne til at øge deres økonomiske bidrag til disse tilbud. 
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Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner 

Undervisnings- og 
Kulturinstitutioner

Vedtaget 
budget 2018 
2018-priser

 Budget      
2019          

2019-priser

 Budget      
2020          

2019-priser

 Budget      
2021          

2019-priser

 Budget      
2022         2019-

priser

Drift

Kultur & Bibliotek 24,2 22,5 22,3 22,3 22,3

Musikskolen 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7

Ungdomsskolen 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5

Institutioner i alt 36,9 34,7 34,5 34,5 34,5  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2019 udgør 34,7 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af 
Kultur & Bibliotek, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2019 er reduceret med 2,2 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget 2018.  

Ved budgetforliget for 2019 er der besluttet besparelser for samlet 1,2 i budget 2019 og frem. Besparel-
sen udgøres af reduceret åbningstid på biblioteket, rammebesparelse på biblioteket, ændrede gebyrer ved 
for sen aflevering på biblioteket, ændret takststruktur på Musikskolen, samt en ændring af nuværende 
knallertordning i Ungdomsskolen.  

Vedtaget budget 2019 indeholder overførsler fra 2017 på 0,2 mio. kr. svarende til overførsler indeholdt i 
vedtaget budget 2018. Budgettet indeholder desuden løn- og prisfremskrivning. 

Der er flyttet 0,7 mio. kr. til Center for Teknisk Service (Under Udvalget for Teknik, Erhverv og Udvikling), 
som vedrører lønudgifter og husleje vedr. ejendomme.  

Tabeller og nøgletal  

Kultur & Bibliotek  

Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

Besøgstal 420.935 376.291 373.563

Udlån af bøger 547.637 543.106 *

Udlån af musik 55.874 43.563 *

Udlån af lydbøger og andre mat. 25.658 23.971 *

Udlån af spil og multimedier 13.834 12.257 *

Udlån af film 74.303 65.974 *

Downlån af musik og noder - - *

Downlån af e-bøger 18.172 13.814 13.075

Downlån af net-lydbøger 19.410 20.019 23.646

Downlån af spil og medier - - -

Downlån via Filmstriben 16.357 19.629 18.319

Digital artikelsesrvice - 1.306 1.049  
* På grund af skift til nyt bibliotekssystem i 2017 forefindes ikke valide data.   
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Musikskole 
 

År CPR. Elever Skolesamarbejde* Musik til Svend* Elever i alt

År 16/17 600 694 800 2094

År 17/18 655 635 1100 2390

År 18/19 694 689 1300 2683  
Note:  
1: Der har ikke tidligere været medtaget nøgletal for musikskolen. 
2: Tallene i kolonnerne markeret med stjerne er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af 
de pågældende elevgrupper. Der arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belys-
ning af disse samarbejder, da de udgør en stadig større del af musikskolernes virke. 
 
Ungdomsskole 
 

År Elever i målgruppen Brugere Brugere i pct

År 14/15 4652 1407 30

År 15/16 5112 1537 30

År 16/17 4051 1490 37

2017* 4020 1205 30  
Opgørelsen i 2017 sker via et nyt system, Felix, og viser antallet af elever, der benytter Ungdomsskolen. Det nye sy-
stem giver ikke mulighed for at opgøre antallet af hold, eleven deltager på. Brugertallet og brugere i pct. er derfor ikke 
sammenligneligt med tidligere år.  
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Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde 
 

Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt 
sundhedsområdet: 

• Ældreområdet omfatter visitation, hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentre og 
madservice.  

• Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.  

• Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet 
sundhedsfremme og forebyggelse.   

 
På ældreområdet er der følgende politikker: 

• Demenspolitik 

• Værdighedspolitik  

 
På socialområdet er der følgende politikker: 

• Handicappolitik 

• Politik for socialt udsatte borgere 

 
På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker: 

• Sundhedspolitik 

• Frivilligpolitik  
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Ældreområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Demens 

� Forebyggende indsatser  

� Rehabilitering som velfærdsstrategi 

� Bolighandlingsplan 

� Gode rammer for fremtidens ældreliv 

 

Socialområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Etablering af fleksboliger på det sociale område 

� Udmøntning af Handicappolitik  

� Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere  

� Økonomisk fokus 

� Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt) 

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Udvalgets prioriteringer for sundhedsområdet 2018-2022 

� Røgfri fremtid 

� Sundhedsaftalen 2019-2023 

� Kommunal medfinansiering 

� Frivilligpolitik 

� Brugertilfredshed på træningsområdet 

� Træningsområdet implementerer syv-dages-reglen 

� Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom 

� Styrket ammerådgivning 

� Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen 

� Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen 

� Opfølgning på den kommunale tandpleje 

� Modernisering af omsorgstandplejen 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

Social og Sundhedsudvalget

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020        2019-

priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Drift

Ældreområdet 559,9 557,1 553,6 554,4 555,2

Socialområdet exl. takstinstitutioner 328,3 325,5 323,9 323,3 323,3

Socialområdet incl. takstinstitutioner 304,9 301,0 299,5 298,9 298,9

Sundhedsområdet 82,9 83,4 83,3 83,1 83,1

Serviceudgifter i alt: 947,6 941,5 936,3 936,3 937,2

Overførselsudgifter

Socialområdet -5,3 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 225,0 227,1 227,1 227,1 227,1

Overførselsudgifter i alt 219,7 220,8 220,8 220,8 220,8

Social og Sundhedsudvalget      i 

alt 1.167,4 1.162,3 1.157,1 1.157,1 1.157,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 
 
Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Social- og sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2019 er reduceret med 16,5 mio. kr. i forhold til den 
oprindelige 2019 ramme. Som det fremgår af nedenstående oversigt ”budgetændringer”, skyldes 
ændringen primært besparelser på 34,2 mio. kr. fra budgetforliget for 2019, som delvist modsvares af 
bl.a. pris- og lønfremskrivning, overførsler fra 2017, lov- og cirkulæremidler samt budgetregulering 
grundet demografi (fra barn til voksen, socialområdet). Efter 2019 vil der ikke længere blive foretaget 
automatisk demografiregulering af budgetterne. 
 

Overførselsudgifter: 
Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt 
aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2019 ramme for 
overførselsudgifterne er der i forbindelse med budgetforliget for 2019 afsat 20 mio. kr. til en forøgelse af 
budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Disse midler fremgår dog ikke af ovenstående tabel, 
idet de rent teknisk først vil indgå i korrigeret budget 2019. 
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Budgetændringer 

 1.000 kr. 

Budgetændringer - Drift 2019 2020 2021 2022

Overførsel 2017 5.215 0 0 0

Pris- og lønfremskrivning 10.290 10.211 10.229 10.236

Lønfremskr.rekrutt.pulje SOSU,sygepl. 3.906 5.209 5.209 5.209

Klippekort, overgang til bloktilskud 4.000 4.000 4.000 4.000

Finansiering af friplejehjem, tomgangshusleje -779 -779 -779 50

To sundhedspl. flyttet til sundhedspleje 829 829 829 829

Indtægtsbudget SOSU fra ØK -6.300 -6.300 -6.300 -6.300

Fleksboliger -2.100 0 0 0

Diverse øvrige 545 545 545 545

Lov- og cirkulære 2019 + andre regul. 2.237 2.237 2.279 2.279

Demografi:

Demografi, ældreområdet (fritvalg) -329 -3.888 -7.745 -7.745

Demografi, hjælpemidler -63 -539 -1.016 -1.016

Fra barn til voksen, socialområdet 3.267 -833 -6.633 -6.633

Budgetforlig:

Adm.besparelser budgetforlig 2018 -294 -294 -294 -294

Budgetforbedr.analyser, budgetforlig 2018 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700

Delforlig budget 2019 -27.206 -28.135 -26.235 -26.235

Budgetforlig 2019, rammebesparelse -4.728 -6.695 -6.961 -6.961

Budgetforlig 2019, klippekort-besparelse -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Budgetforlig 2019, plejecenterstruktur 0 0 -1.700 -1.700

Budgetforlig 2019, compliance-besparelse -258 -258 -258 -258

Budgetændringer drift i alt -16.468 -29.390 -39.530 -38.694  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Beskrivelse af ældreområdet 

Rammebetingelser 

Ældreafdelingen er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social, Sundhed og 
Beskæftigelse: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og 
Plejecenter Vest.  

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består 
servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, 
madservice samt pleje- og ældreboliger. 

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven. 
 

Økonomisk oversigt for ældreområdet 

Ældreområdet

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget      

2019          

2019-priser

 Budget      

2020        2019-

priser

 Budget      

2021           

2019-priser

 Budget       

2022            

2019-priser

Drift

Myndighedsafdelingen* 216,9 220,4 216,3 217,8 217,8

Hjemmepleje Øst* 21,5 21,1 21,1 21,1 21,1

Hjemmepleje Vest* 26,1 25,4 25,5 25,5 25,5

Plejecenter Øst 126,5 112,1 110,9 109,5 109,5

Plejecenter Vest 138,6 135,7 135,8 135,5 135,5

Selvejende plejecentre 30,3 42,4 44,1 44,9 45,8

Serviceudgifter i alt: 559,9 557,1 553,6 554,4 555,2

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 
*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes 
først, når hjemmeplejens ydelser er leveret. 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
Ældreområdets serviceudgifter i 2019 falder med 2,8 mio. kr. ift. vedtaget budget 2018. Udover pris- og 
lønfremskrivninger er der tilført budget til demografi på fritvalgsområdet og hjælpemiddelområdet. Men 
samtidig er der reduceret med godt 20 mio. kr. som følge af besparelser ifm. budgetforliget for 2019.  
 

Myndighedsafdelingen: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster* i hjemmeplejen               
(til private leverandører) 

2017 2018 

 
Praktisk bistand 

 
323 

 
331 

 
Pleje dag 371 380 
 
Weekend dag 

 
467 

 
479 

 
Pleje aften 

 
524 

 
533 

 
Pleje nat 

 
831 

 
814 

*) Fritvalgstaksterne for 2019 beregnes på baggrund af regnskab 2018, og foreligger derfor først primo 2019. 
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Køkkener og madservice: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen                
(til private leverandører) 

2017 2018 2019 

 
Hovedret 46,50 47,50 49,00 
 
Lille hovedret 42,00 42,50 43,50 
 
Biret 14,00 14,50 15,00 

 

Hjemmeplejen: 

Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Forventet 
2019 

 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen1 

 
11.525 

 
11.777 

 
11.992 

 
Antal sektioner (inkl. sygeplejersker) 

 
15 

 
15 

 
13 

 
Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 

 
1.303 

 
1.435 

 
1.461 

 
Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 

 
5.972 

 
6.200 

 
6.313 

 

Antallet af sektioner falder i 2019 fra 15 til 13, idet de to hjemmetræningssektioner er lagt sammen til én 
sektion, ligesom de to hjemmeplejesektioner Høje Bøge og Kogtved er lagt sammen til sektion Fåborgvej. 
Disse sammenlægninger indgik som besparelser ifm. budgetforliget for 2019. 

 

Plejecentrene: 

Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 selvejende og ét 
friplejehjem. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 8 og 7 
sektioner: 
 

• Plejecenter Øst 
• Plejecenter Vest 

 
Der er i 2018 lukket et plejecenter, Sandalsparken, som konsekvens af øget kapacitet på området, i form 
af friplejehjemmet. 
 
Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 
Borgernes egenbetaling   

Budget             
2016 

Budget                       
2017 

Budget               
2018 

Budget                   
2019 

 
Kørsel til dagcenter tur/retur 

 
35 kr.  

 
35,50 kr. 

 
36 kr. 

 
36,50 kr. 

 
Husleje i pleje- og 
ældreboliger 

 
3.075.-6.980 kr. 

 
3.075.-6.980 kr. 

 
3.068 -6.962 kr. 

 
3.090-6.962 kr. 

 
Servicepakker 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.100-1.450 kr. 

 
1.150-1.475 kr. 

                                                 
1 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune jf. kommunens befolkningsprognose udarbejdet i 2018. 
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Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.  
Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene 
2016 2017 2018 

 

 
Antal sektioner 

 
17 

 
17 

 
152 

 
Antal dagcentre 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger) 

 
579 

 
579 

 
5923 

 
Antal ældreboliger med centerfaciliteter  

 
306 

 
306 

 
2694 

 

ECO Nøgletal  for ældreområdet, 
Budget 2017, udgifter og behov 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings               
gruppe 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Pleje- og omsorg i alt pr. 65+ årig  
(hjemmeplejen+ plejecentre) 

 
37.456 

 
38.381 

 
37.792 

 
40.299 

 
Heraf forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (5.32.33) 

 
1.762 

 
1.809 

 
2.011 

 
2.046 

 
Heraf ledelse og administration (gr. 
200) 

 
1.284 

 
1.405 

 
1.733 

 
1.568 

*Sammenligningsgruppen:  Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, 
Randers, Horsens. 

 

Svendborgs ECO-nøgletal for pleje- og omsorg i 2018 er ikke retvisende, idet budget 2018 ikke nåede at 
blive tilpasset ny autoriseret kontoplan gældende fra 1. januar 2018. Derfor er det ECO-nøgletal for 
budget 2017, der er vist ovenfor.  

Nøgletallene for budget 2017 viser, at Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter på de viste områder 
alle ligger lavere end for både sammenligningsgruppe, Region Syddanmark og landsgennemsnittet.  

 

Hvad vil vi i 2019:  

 
Tema: Demens 
Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag 
ca. 1.100 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal, der forventes at stige til ca. 1.400 i 2025 
(Nationalt Videnscenter for Demens). Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger 
og en ny tilgang til demensomsorgen.  
 
Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske 
rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret 
med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.   
Svendborg Kommune åbnede i november 2016 Bryghuset – Svendborg demensby.  

                                                 
2 I forhold til 2018 er Sanddalsparken lukket som følge af etablering af friplejehjem pr. august 2018. Desuden er 
Bryghus P og Bryghus D i oversigten samlet som én sektion – Demensbyen. 
3 Jf. lukningen af Sanddalsparken er antallet af plejeboliger reduceret med 18. Modsat er der via Friplejehjemmet 
etableret 40 nye plejeboliger. Derudover er der ommærket 8 plejeboliger til 8 gæsteboliger på hhv. Christinhaven og 
Caroline. Endelig er der ifm. ombygning på Gudbjerg nedlagt én plejebolig, men etableret 3 ældreboliger. 
4 Ifm. lukningen af Sanddalsparken i 2018, er der flyttet 48 ældreboliger fra plejecenterområdet til hjemmeplejen. 
Desuden er der jf. ovenstående ommærket 8 plejeboliger til 8 ældreboliger på Christinehaven og Caroline samt 
etableret 3 nye ældreboliger på Gudbjerg ifm. ombygningen.  
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Mål:  

• Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og 
inkluderende for borgere med demens.  

• Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med 
værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.  

• Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal 
arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.  

• Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele 
forløbet.   

Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved: 

• Videreudvikling af Bryghuset – Svendborg demensby  
• Tæt samarbejde med forskningsinstitutioner i forhold til 4 konkrete forskningsprojekter: 

o Kompetencer og neuropædagogik 
o Fysisk aktivitet og friluftsliv 
o Relationer i et borgerinddragende samarbejde 
o Ernæring 

• Implementering af erfaringer fra Demensbyen til øvrige demensenheder  
• At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, 

herunder kompetenceudvikling via projektet ”Demens i praksis” 
• At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet                  

 

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet 

Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på 
ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser.  
 
Mål:  

• At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre 
livskvalitet 
Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 

 
Veje til målet:  

• Akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på 
ældreområdet. 
Udvikling af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut 
syge og døende borgere. 
Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere 

• Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand 
• Implementere plejecenterlæger på kommunens plejecentre. 
• Afprøve ny organisering af området via projektet ”Akutplads i borgerens eget hjem”. 

 
 
Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. 
Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere 
ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i 
kommunerne.  
Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en 
rehabiliteringsstrategi for ældreområdet. 
 
Mål:  

• Alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering, 
og minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne 

• Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har 
ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.  

• Alle borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-/demensboliger eller i ældrebolig 
vurderes ved funktionstab i forhold til iværksættelse af et rehabiliteringsforløb 

• Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb 
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Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: 

• Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering 
• Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams 
• Arbejde med systematisering af arbejdsgange og udvikling af tværfagligheden på plejecentrene 
• Sikre forsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering 
• Have fokus på borgernes social behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse 

 
Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet. 
Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og 
gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.  
 
Pr. 15. november 2018 har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer: 
 
Plejeboliger 407 

Demensboliger 144 

Ældreboliger med center 269 

Ældreboliger uden center 165 

Gæsteboliger  41 

 
Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes 
dette indenfor 2 måneder. I 2018 levede Svendborg Kommune op til ventelistegarantien. 
 
Mål:  
At Svendborg Kommune:  

• Fortsat kan leve op til ventelistegarantien 
• Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de 

præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 
 
Veje til målet:  
Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i 
fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: 

• give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv 
• give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.  

 
 
Tema: Gode rammer for fremtidens ældreliv 
Som opstart for udarbejdelsen af masterplanen afholdt Svendborg Kommune i marts 2018 en 
ældrekonference, hvor borgere kunne komme med deres ideer og ønsker for fremtidens ældreliv. 
Konferencen var velbesøgt og der kom mange forslag. 
 
Disse forslag og kommentarer er efterfølgende samlet i følgende 5 fokusområder. 
 

• Det gode liv 
• Boformer 
• Det vi skaber sammen 
• Professionelle og faglige medarbejdere 
• Syg og/eller døende i eget hjem 

 
Mål:  
Masterplanen er et retningsvisende dokument, der er med til at understøtte, hvad der skal være fokus på 
og hvordan der kan prioriteres på ældreområdet frem mod 2025.  
 
Veje til målet: 
 

• Masterplanen er udarbejdet i 2018 og sendes i høring januar 2019.   
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• I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen gennemgås og opdateres strategier på 
ældreområdet. Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og 
strategier. 

• Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan 
løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet. 
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Beskrivelse af socialområdet 

Rammebetingelser 

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt 
sociale problemstillinger. 

Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven. 

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger: 

- Myndighed 
- Dagtilbud 
- Botilbud  
- Administration og Udvikling. 

Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, 
beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, Forsorgscenter, akutboliger til husvilde, dækning af 
nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler samt 
socialpædagogisk støtte eksempelvis i borgerens eget hjem.  

Økonomisk oversigt for socialområdet 

Socialområdet

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020  2019-

priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Socialafdelingens myndighed 301,9 298,6 297,0 296,4 296,4

Døgntilbud 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2

Dagtilbud 23,3 22,7 22,7 22,7 22,7

Takstinstitutioner -23,4 -24,5 -24,4 -24,4 -24,4

Serviceudgifter i alt: 304,9 301,0 299,5 298,9 298,9

Overførselsudgifter

Central refusionsordning -9,2 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Kontante ydelser 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0

Overførselsudgifter i alt -5,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
Socialområdets samlede driftsbudget udgør 301,0 mio. kr. i 2019, hvilket er 3,9 mio. kr. lavere end 2018. 
Faldet skyldes primært indarbejdede besparelser fra delforlig 2019 samt budgetforlig 2019 på 14 mio.kr. 

Modsat er der indarbejdet pris- og lønfremskrivning samt mængdeudvikling til sager, der overgår ”Fra 
barn til voksen” på 6,8 mio. kr.    

Overførselsudgifter: 
Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 9,3 mio. kr. og er inkl. refusion af dyre enkeltsager på 
ældreområdet. Yderligere er der udgifter til kontante ydelser for 3,0 mio. kr.  
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Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig) Regnskab 2016 Regnskab 2017 

Botilbud til borgere med særlige sociale problemer 80  73 

Borgerstyret personlig Assistance (BPA) samt privat 
antaget hjemmehjælper /ældreområdet) 

588 654 

Socialpædagogisk støtte 513 542 

Alkoholbehandling 118  91 

Behandling af stofmisbrugere 413  378 

Botilbud til længerevarende ophold 3.260  3.198 

Botilbud til midlertidig ophold 1.818  1.806 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 141  128 

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 1.359  1.585 

Samlet 7.189 8.456 

ECO Nøgletal - regnskab 2017 i kr. pr. 18+ 
årige  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Botilbud til borgere med særlige sociale 
problemer 73 129 119 166 

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 654 624 613 604 

Socialpædagogisk støtte 542  2.350  1.796  2.098 

Alkoholbehandling 
91 83 82 101 

Behandling af stofmisbrugere 
378 218 214 273 

Botilbud til længerevarende ophold 
3.198 1.542 2.257 1.968 

Botilbud til midlertidig ophold 
1.806 1.755 1.643 1.321 

Kontakt- og ledsagerordninger 
128 140 121 126 

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet 
beskæftigelse 1.585 1.170 1.102 1.033 

Samlet 
8.456 8.011  7.949  7.690 

*Sammenligningsgruppen: Bornholm, Odder, Skanderborg, Brønderslev, Herning, Skive, Kolding, Viborg, Stevns,
Billund, Ikast-Brande 

For at eliminere konteringsforskelle skal nøgletal for Socialpædagogisk støtte, Botilbud til længerevarende 
ophold og Botilbud til midlertidig ophold ses under èt. 
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Hvad vil vi i 2019: 

Tema: Etablering af Fleksboliger på det sociale område  
Byrådet godkendte i maj 2018 et anlægsprojekt vedr. etablering af seks fleksboliger. Fleksboligerne skal 
imødekomme socialområdets store behov for boliger, som kan benyttes til borgere med behov for et 
midlertidigt ophold i en bolig.  

Boligerne skal medvirke til større kvalitet i indsatsen til en borgergruppe, som har et stort potentiale for 
udvikling af højere grad af selvhjulpenhed. Boligerne vil give mulighed for fleksibilitet og faglig dynamik, 
som ikke er mulig med de boliger, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. 

Boligerne placeres på kommunalt ejet grund på Skovsbovej i umiddelbar nærhed af to øvrige kommunale 
botilbud. Dette vil muliggøre en synergi i forhold til faglige kompetencer og fysiske faciliteter.   

Mål:  
Socialafdelingen vil sammen med Center for Ejendomme og Teknisk Service etablere seks boliger, som er 
klart til anvendelse ultimo 2019.  

Veje til målet:  
Socialafdelingen vil indgå i et tæt samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service for at skabe 
de bedst mulige boliger. Sideløbende vil Socialafdelingen igangsætte en faglige proces, således at de 
pædagogiske rammer og det rette personale er klar til at arbejde med borgerne. 

Tema: Udmøntning af Handicappolitik 
Svendborg Kommunes Handicappolitik blev vedtaget i Byrådet i efteråret 2015. Socialafdelingen er 
tovholder på udmøntning af politikken, som er tværgående for alle direktørområder. 

Handicappolitikken tager udgangspunkt i fire handicappolitiske grundprincipper: 

• Ligebehandling
• Kompensation
• Solidaritetsprincippet
• Sektoransvar

Mål: 
Det overordnede mål med Handicappolitikken er, at der sættes fokus på at tilvejebringe muligheder for, at 
mennesker med funktionsnedsættelser kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne 
præmisser, så nær det normale som muligt.  

Veje til målet: 
Alle direktørområder arbejder kontinuerligt efter de handicappolitiske grundprincipper. Svendborg 
Kommunes Handicapråd høres i alle initiativer og lokalpolitiske spørgsmål på handicapområdet. 
En gang årligt gøres der status over Handicappolitikken, hvor Byrådet, Handicaprådet og administrationen 
orienteres om de initiativer, de enkelte sektorer har sat i værk på handicapområdet. Her drøftes der 
desuden ideer til nye tiltag for kommende år.  

Tema: Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 
Svendborg Kommune vedtog i 2017 en ny politik for socialt udsatte borgere. Politikken har en handleplan, 
der knytter sig til politikkens seks temaer: 

• Udsatte unge
• Boliger
• Sundhed
• Fællesskaber
• Mødet med kommunen
• Beskæftigelse
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Mål:  
Målet med politikken er at understøtte udsatte borgeres muligheder for at leve en tilværelse så tæt på 
egne ønsker som muligt. Politikken skal desuden tydeliggøre Svendborg Kommunes ønske om en 
rummelig kommune, hvor der er plads til alle. 

Veje til målet: 
Politikkens handleplan løber fra 2017 til 2018. Der skal derfor laves en ny handleplan i 2019. 
Administrationen vil lave et oplæg til ny handleplan i samarbejde med borgere og Rådet for socialt udsatte 
borgere. Handleplanen vil blive fremlagt til politisk godkendelse.   

Tema: Økonomisk fokus 
Som følge af budgetforliget for 2019 skal Socialafdelingen udmønte besparelsesforslag for ca. 14 mio. kr. i 
2019. Det indebærer blandt andet lukning af tilbud, flytning af tilbud samt en række administrative 
tilpasninger. Der vil være stort fokus på at udføre besparelserne, således at borgere og medarbejdere 
oplever processen så positivt som overhoved muligt.  

Sideløbende vil Socialafdelingen fortsat have særligt fokus på at imødekomme afdelingens langsigtede 
budgetmæssige udfordringer.  

Det strategiske arbejde skal foregå både på tilbuds- og myndighedsniveau. Det økonomiske fokus skal 
altid foregå i respekt for borgernes behov.   

Myndighedsafdelingen skal blandt andet have konstant fokus på prisaftaler med tilbuddene samt have 
hyppig opfølgning på sager, således at indsatserne justeres i takt med ændring i borgernes behov. 
Myndighedsafdelingen skal anvende interne tilbud der dækker målgruppens behov, således at eksterne 
tilbud i videst muligt omfang undgås. Desuden skal der fortsat være et tæt samarbejde mellem 
Socialafdelingen og Børn & Unge i de tilfælde, hvor borgeren overgår fra børnetilbud til voksentilbud.  

De kommunale tilbud skal fortsætte arbejdet med den rehabiliterende arbejdsgang og finde nye og smarte 
måder at hjælpe borgerne mod selvstændighed.  

Mål:  
Socialafdelingen vil udmønte besparelser i henhold til budgetforliget og vil desuden arbejde strategisk med 
at sikre langsigtet økonomisk balance i hele afdelingen. 

Veje til målet: 
Arbejdet med udmøntningen af besparelsesforslagene startes op allerede i 2018, således at der opnås den 
største økonomiske effekt. Udmøntningen vil ske i et tæt samarbejde mellem de relevante afdelinger og i 
dialog med de berørte borgere. 

I forhold til fokus på de langsigtede økonomiske udfordringer, vil Socialafdelingen sætte fokus på 
prisforhandling med eksterne leverandører og på borgernes overgang fra børneområdet til 
voksenområdet. 

Tema: Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)  
Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi - Fælles Afsæt – blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 
den 2. juni 2014.  

Siden efteråret 2014 har Socialafdelingen arbejdet med at udvikle den rehabiliterende tænkning og 
praksis på tværs af afdelingen.  Arbejdet med at implementere den rehabiliterende arbejdsform fortsætter 
i 2019.  

Mål: 
Det overordnede mål med rehabiliteringsstrategien er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og 
meningsfuldt liv som muligt.  
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Veje til målet:  
Fortsat implementering af Faglig Kvalitetsoplysninger (FKO) 
Socialafdelingen igangsat implementering af dokumentationsredskabet ”Faglige kvalitetsoplysninger” 
(FKO) i 2018 i forbindelse med overgangen til det nye fagsystem Nexus.  

Kernen i FKO er anvendelse af en 0 til 4 funktionsskala, som skal tydeliggøre, om den konkrete faglige 
indsats har en positiv effekt for borgeren. Anvendelse af FKO har til sigte at tilvejebringe viden om, 
hvorvidt indsatsen har den forventede effekt for borgeren. Den indsamlede viden via FKO gør det muligt 
at gøre mere af det, der virker, og tilpasse indsatserne der, hvor resultaterne ikke lever op til målet.  

Implementeringen fortsætter i 2019 og skal udbredes i hele organisationen. Desuden vil der være fokus 
på at indhente relevant ledelsesinformation for løbende at tilpasse arbejdet i mere rehabiliterende retning. 

Arbejdet med fleksibel/mindre indgribende tilbud 
Arbejdet med at sikre fleksible overgange og mindre indgribende tilbud prioriteres fortsat. Helt konkret vil 
der i løbet af 2019 arbejdes med, at: 

- implementere gruppebaserede tilbud, der skal leveres til borgere, som bor i egen bolig.    
- udbrede principperne i Housing First med henblik på at forkorte opholdstiden på Forsorgscentret. 
- Udbrede § 12-tilbuddet (opsøgende hjælp) til de borgere, der ikke ønsker eller profiterer ikke af 

andre tilbud som f.eks. socialpædagogisk støtte.  
- skabe en smidigere overgang for de borgere som ønsker at flytte fra et støttecenter til et mindre 

indgribende tilbud som f.eks. i egen bolig med § 85-støtte.  
- Etablere flexboligerne som blev godkendt politisk i august 2018 (Fokus på midlertidighed og intensiv 

botræning). 

Implementering af dokumenteret metoder 
I foråret 2019 igangsætter Socialafdelingen implementering af to dokumenteret metoder - herunder Critial 
Time Intervention (CTI) og Social Færdighedstræning (SFT) på bostøtteområdet (borgere som bor i eget 
hjem og modtager socialpædagogisk støtte). 

CTI er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, der har behov 
for støtte i en kritisk overgangsfase. SFT er en pædagogisk, gruppebaseret metode til udvikling og 
fastholdelse af sociale færdigheder.  

Både CTI og SFT har som metoder en målsætning om, at borgerne i deres recoveryproces, opnår et så 
selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt defineret på den enkelte borgeres egne præmisser. Fælles for 
CTI og SFT er således, at de er i helt i overensstemmelse med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi. 
Disse to metoder skal understøtte, at Socialafdelingen i praksis anvender dokumenteret metoder med 
bedst muligt effekt for de borgere, der modtager hjælp og støtte fra afdelingens medarbejdere.  

Socialafdelingen får rådgivning- og implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen. 
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Beskrivelse af sundhedsområdet 

Rammebetingelser 

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager 
udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:  

� Sundhedsloven 
� Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner 
� KL’s udspil for Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
� 8 nationale mål for sundhedsvæsenet 
� Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2016) og Frivilligpolitik (2016) 
� Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 
� Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne 

Svendborg Kommune arbejder på sundhedsområdet med indsatser, der på forskellig vis understøtter 
ovenstående med det formål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre 
kvaliteten er der behov for en systematisk vidensbasering og dokumentation af vores indsatser, med 
særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og 
deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering 
og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende. 

Økonomisk oversigt for 
sundhedsområdet

Sundhedsfremme og forebyggelse

Vedtaget 

budget 2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2019-priser

 Budget 

2020  2019-

priser

 Budget 

2021 

2019-priser

 Budget 

2022 

2019-priser

Drift

Sundhedsafdelingen  17,9  16,9  16,9  17,0  17,0 

Træningsafdelingen  15,2  16,0  16,0  16,0  16,0 

Tandplejen  22,4  21,9  21,7  21,4  21,4 

Sundhedsplejen  8,5  9,4  9,4  9,4  9,4 

Fuldfinansieret medfinansiering  19,1  19,2  19,2  19,2  19,2 

Serviceudgifter i alt:  83,1  83,4  83,3  83,1  83,1 

Overførselsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering  225,0  227,1  227,1  227,1  227,1 

Overførselsudgifter i alt  225,0  227,1  227,1  227,1  227,1 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

i alt  308,1  310,5  310,4  310,2  310,2 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 

Stigningen i sundhedsafdelingens udgifter i 2019 i forhold til vedtaget budget 2018 skyldes først og 
fremmest stigning i udgifter til kommunal medfinansiering, hvor budgettet til 2019 er tilpasset med 20 
mio. kr.  
Hertil kommer flytning af to sundhedsplejersker fra Familiecenteret til den kommunale sundhedspleje fra 
2018 (ikke med i vedtaget budget 2018) i alt 0,8 mio. kr., og at træningsafdelingen og Sundhedshuset 
har fået tilført budget i alt 0,7 mio. kr. til frit valg til genoptræning (lov- og cirkulære midler). 

Modsat er der indarbejdet besparelser (vedr. delforlig indgået den 24. maj. 2018) på sundhedsområdet for 
i alt 1,1 mio. kr. til 2019 og frem. Besparelserne fordeler sig med 0,2 mio. kr. vedr. tandplejen, 0,3 mio. 
kr. vedr. sundhedshuset, 0,5 mio. kr. vedr. ernæringsvejledning på ældreområdet, samt kronikerindsats 
og sund psykiatri.  
Hertil kommer jf. budgetforliget fordeling af rammebesparelse, som for sundhedsområdet udgør 0,6 mio. 
kr. i 2019, stigende til 0,9 mio. kr. i 2022. Rammebesparelsen er indtil videre placeret under tandplejen, 
som forventes at skulle spare størstedelen af beløbet.  

Overførselsudgifter: 
Overførselsudgifterne vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med budgetforliget for 
2019 blev budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering tilpasset med 20 mio. kr. Disse midler 
fremgår dog ikke af ovenstående tabel, idet de rent teknisk først vil indgå i korrigeret budget 2019. 
Tilpasningen skyldes en omlægning af modellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering til 2018, som 
har været dyrere for Svendborg Kommune end først antaget. Der forventes ikke (ud over PL 
fremskrivning) en yderligere stigning i udgifter fra 2018 til 2019.  

Sundhedsafdelingen 

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så 
kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at 
samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har 
Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark. 
Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen 
samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning. 

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse: 

ECO Nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
sundhedsfremme- og 
forebyggelse . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig 
ningsgruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2015 
125 133 155 152 

Regnskab 2016 
197 182 181 167 

Regnskab 2017 
166 208 206 178 

Budget 2018 
197 224 231 229 

*Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

Træningsafdelingen 
I træningsafdelingen tilbydes: 

• Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra
sygehus.
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• Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere
med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til
sygehusindlæggelse.

• Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk
fremadskridende sygdomme.

ECO nøgletal - Træning: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 
for træningsområdet 
(eksklusiv ambulant 
specialiseret genoptræning)  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2015 
275 365 350 349 

Regnskab 2016 
278 364 399 385 

Regnskab 2017 
325 414 433 439 

Budget 2018 
306 419 457 423 

*Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

Tandplejen 
I tandplejen tilbydes: 

• Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering.

• Omsorgstandpleje.

• Specialtandpleje

• Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

ECO nøgletal - Tandplejen: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 

(0-17 år) i tandplejen . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2015 
2.042 1.828 1.847 1.758 

Regnskab 2016 
2.104 1.974 1.902 1.782 

Regnskab 2017 
2.100 1.975 1.906 1.805 

Budget 2018 
2.163 2.039 1.935 1.846 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

I 2015, og igen i 2018, blev der udarbejdet analyser af ECO nøgletallene for den kommunale tandpleje i 
Svendborg kommune. Rapporterne peger bl.a. på at Svendborg Kommune har egen specialtandpleje, en 
høj husleje, samt forskelle i organisationsform og konteringspraksis, som forklarende årsager til de højere 
ECO nøgletal sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet. 

Alene huslejen påvirker ECO nøgletallet for udgift pr. barn med 117 kr., hvor Sundhedsplejen i Svendborg 
Kommune til sammenligning ikke har en husleje, da lokalerne ejes af Svendborg Kommune.  
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Der er løbende indarbejdet mindre besparelser og effektiviseringer på tandplejen, og der er udarbejdet 
forslag til rammebesparelser for 0,75 mio. kr. på tandplejens budget i 2019 og frem.  

Endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelserne vedr. tandplejens budget tages på Social- og 
Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018, efter at forslagene har været i høring.  

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 
hovedprincipper: 

• Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger.

• Ydelser til alle børn.

• En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge.

• Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og
sundhedstilstanden på institutionen.

ECO nøgletal - Sundhedsplejen: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 

(0-17 år) i 
Sundhedsplejen.  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2015 
653 751 747 852 

Regnskab 2016 
644 723 751 880 

Regnskab 2017 
769 782 814 920 

Budget 2018 
755 784 827 935 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, Faaborg-
Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

Flytning af to sundhedsplejersker fra Familiecenteret til Sundhedsplejen er ikke med i vedtaget budget 
2018, og kan derfor først ses i nøgletallene for regnskab 2018. 
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Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af 
sygehusvæsnet. 

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet er at skabe økonomisk 
sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats. 

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
medfinansiering og 
fuldfinansiering af 
sundhedsvæsnet. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

Regnskab 2015 
3.496 3.491 3.622 3.541 

Regnskab 2016 
3.555 3.590 3.615 3.450 

Regnskab 2017 
3.482 3.521 3.585 3.406 

Budget 2018 
3.834 3.965 4.064 3.789 

Ambulant specialiseret 
genoptræning 

Regnskab 2015 
36 29 26 34 

Regnskab 2016 
36 33 28 34 

Regnskab 2017 
41 28 28 31 

Budget 2018 
43 36 34 38 

Vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut 

Regnskab 2015 
208 184 175 170 

Regnskab 2016 
203 208 181 174 

Regnskab 2017 
230 213 186 179 

Budget 2018 
214 208 174 170 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 
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Hvad vil vi i 2019: 

Tema 1: Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer for sundhedsområdet 2018-2022 
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at fremsætte visioner for sundhedsområdet for indeværende 
udvalgsperiode.   

Mål: 
• Målet er at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer deres arbejde på sundhedsområdet for

indeværende udvalgsperiode.

Veje til målet: 
• Der planlægges en involverende proces, som tager hensyn til og supplerer øvrige

udviklingsprocesser på sundhedsområdet, herunder eksempelvis arbejdet med den ny 
sundhedsaftale for Region Syddanmark og partnerskabet Røgfri Fremtid.  

Tema 2: Røgfri fremtid  
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens 
Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om ”Røgfri 
Generation 2025”. Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.  

Mål: 
• Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret handleplan for udmøntning af visionen Røgfri

Generation 2025

Veje til målet: 
• Samarbejde på tværs af direktørområder
• Samarbejde med ungdomsuddannelserne
• Samarbejde med relevante frivillige aktører

Tema 3: Sundhedsaftalen 2019-2023 
Sundhedsaftalen mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt 
under revision. Den ny aftale træder i kraft medio 2019.   

Mål: 
• Målet er at indgå aktivt på både politisk og administrativt niveau i forhold til godkendelse og

implementering af den ny sundhedsaftale i Region Syddanmark.

Veje til målet: 
• Fortsat dialog og deltagelse i relevante mødefora i regi af sundhedsaftalen, på både politisk og

administrativt niveau. 

Tema 4: Kommunal medfinansiering  
I 2018 har sundhedsområdet haft en udgiftsstigning i den kommunale medfinansiering. 

Mål:  
• Målet er at afdække hvor der er mulighed for at påvirke udgifterne til den kommunale

medfinansiering med henblik på en eventuel reducering heraf.

Veje til målet: 
• Der foretages grundige analyser af udgifterne til kommunal medfinansiering
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Tema 5: Frivilligpolitik 
I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med en 
tilhørende handleplan, der skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes 
intentioner med samarbejdet med de frivillige. Handleplanen beskrev initiativer for 2017 og 2018. 

Mål: 
• Målet er at revidere handleplanen med initiativer for 2019 og 2020.

Veje til målet: 
• Den kommunale brobygger på frivilligområdet koordinerer og tovholder arbejdet med den ny

handleplan, med fokus på konkret involvering af frivilligområdet. 

Tema 6: Brugertilfredshed på træningsområdet  
I tråd med KLs anbefalinger, indsamler kommunen hvert andet år viden om brugernes oplevelse af og 
tilfredshed med tilbuddene på træningsområdet. Denne viden anvendes med henblik på at justere og 
optimere tilbuddet, så det i videst muligt omfang passer på brugernes behov. Sidste 
brugertilfredsundersøgelse blev foretaget i 2017.  

Mål: 
• Målet er at undersøge brugernes tilfredshed på træningsområdet

Veje til målet: 
• Målet indfries gennem afvikling af en brugertilfredsundersøgelse på træningsområdet.

Tema 7: Træningsområdet implementerer syv-dages-reglen 
Med finansloven for 2018 blev der indgået aftale om frit valg til genoptræning, så ingen patienter skal 
vente længere end syv dage på genoptræning i kommunen. Konkret betyder det, at kommunen skal 
tilbyde kommunalt genoptræningstilbud til borgere udskrevet med genoptræningsplan senest syv dage 
efter udskrivelse fra sygehuset. Hvis kommunen ikke kan dette, har borgeren ret til frit valg til 
genoptræning i privat regi. 

Mål: 
• Målet er at tilbyde alle borgere med genoptræningsplan tilbud om genoptræning senest syv dage

efter udskrivelse fra sygehuset

Veje til målet: 
• systematiske arbejdsgange med at tilbyde genoptræning
• monitorering af forløb hvor det ikke lader sig gøre at tilbyde genoptræningsplan senest syv dage

efter udskrivelse fra sygehuset.

Tema 8: Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom  
I 2019 foreligger der, i regi af sundhedsaftalen, tre forløbsprogrammer for hhv. mennesker med KOL, 
mennesker med diabetes og mennesker med hjertesygdom.  

Mål: 
• Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus

til kommune.

Veje til målet: 
• Forløbsprogrammerne færdigudvikles og de tværsektorielle arbejdsgrupper mellem sygehus og

kommuner færdiggør deres arbejde, så opgaverne kan implementeres. Svendborg Kommune 
deltager i disse arbejdsgrupper.  

• Tilpasning af driften i Sundhedshuset
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Budget 2019 Service og Økonomi 

Social- og Sundhedsudvalget 

Tema 9: Styrket ammerådgivning  
Der ses en faldende ammefrekvens, hvorfor Sundhedsplejen vil arbejde med at styrke indsatsen omkring 
ammerådgivning til mødre og fædre. 

Mål: 
• Målet er en højere ammefrekvens

Veje til målet: 
• At styrke sundhedsplejerskernes kompetencer og rådgivning til familier i graviditet og efter fødsel
• At styrke sammenhængen mellem den rådgivning familierne får fra forskellige fagområder

(jordemødre og barselssygeplejersker).

Tema 10: Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen 
Erfaringer fra sundhedsplejen viser et behov for at styrke indsatsen omkring inddragelse af fædrene i 
familie- og forældreforberedelsen.  

Mål: 
• Målet er at fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen.

Veje til målet: 
• Sætte fokus på at fædre tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter.
• Monitorere på fædrenes oplevelse af inddragelse via brugertilfredshedsundersøgelse

Tema 11: Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen 
Potentialet i at forebygge langvarige og alvorlige lidelser samt at forbedre børns trivsel, er stor, hvis børn i 
særlig risiko identificeres tidligt, for da kan støtten iværksættes så tidligt som muligt i barnets liv. Da 
sundhedsplejen har en unik adgang til alle familier, vil et fortsat fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen 
være med til at indfri potentialet og bidrage til bedre fungerende familier.  

Mål: 
• Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv

Veje til at nå målet: 

• Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til
afklaring af behov for indsats. 

Tema 12: Opfølgning på den kommunale tandpleje  
Et kvalitetsmål for kommunale tandplejer er at der er flest mulige 15-årige uden huller i tænderne. 

Mål:  
• Målet er en faldende frekvens af 15-årige med huller i tænderne

Veje til målet: 
• Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos

15-årige i forhold til 2018, behandlingsaftaler og udeblivelser. 

Tema 13: Modernisering af omsorgstandplejen 
Omsorgstandplejen skal moderniseres efter den nye lovgivning på området. I alt skal 5% af den 65+årige 
population tilknyttes omsorgstandplejen. Der tilstræbes en kontinuerlig udrulning over årene 2019 og 
2020, så de 5% er tilknyttet i 2020. 

Mål: 
• Målet er i første omgang at tilknytte 3,5% af de 65+årige til omsorgstandplejen (mod 2,6% i dag)

Veje til målet:  
Målet nås gennem tæt samarbejde med ældreområdet. 
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Drift og Anlæg 

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 

Budget 2019 Drift 

Svendborg Kommune i alt  3.625.767 

Miljø- og Naturudvalget 14.267 

Teknik- og Erhvervsudvalget 260.478 

Serviceudgifter: 269.921 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 232.041 

 Trafik og infrastruktur 86.182 

 Ejendomsservice 113.647 

 Kommunale ejendomme 27.242 

 Havne og færger 4.970 

Byg 7.705 

Plan, erhverv og iværksætteri 30.174 

Plan 8.647 

Erhverv og iværksætteri 8.102 

Bosætning 13.425 

Overførselsudgifter: -9.444 

Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.444 

Ejendomsservice 1.729 

Kommunale ejendomme -11.167 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgt 977.540 

Serviceudgifter: 75.071 

Jobcenter og Borgerservice 75.071 

Jobcenter og Borgerservice 73.972 

Øvrige serviceudgifter 986 

Integrationsråd 113 

Overførselsudgifter: 902.469 

Beskæftigelsesindsats 36.607 

Sociale ydelser 377.662 

Integration 24.019 

Forsikrede ledige 103.833 

Førtidspension 290.688 

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 69.660 
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Drift og Anlæg 

Børne- og Ungeudvalget 932.852 

Serviceudgifter: 931.051 

Skoleområdet 494.951 

Dagtilbud 221.629 

Familie og uddannelse 214.470 

Familie 158.114 

Specialundervisning for voksne 20.004 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.228 

Specialinstitutioner 1.214 

Rammeinstitutioner -6.233 

Administration 31.142 

Overførselsudgifter: 1.801 

Familie og uddannelse 1.801 

Kultur- og Fritidsudvalget 79.624 

Serviceudgifter: 79.624 

Kultur og Fritid 44.891 

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 34.733 

Social- og Sundhedsudvalget 1.162.295 

Serviceudgifter: 941.518 

Ældreområdet 557.083 

Socialområdet 301.007 

Sundhedsfremme og forebyggelse 83.428 

Overførselsudgifter: 220.777 

Socialområdet -6.359 

Sundhedsfremme og forebyggelse 227.136 

Økonomiudvalget 198.711 

Serviceudgifter: 183.786 

Administration 131.812 

IT 42.583 

Beredskab og indsatsledelse 9.391 

Overførselsudgifter: 14.924 

Seniorjob 14.924 
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Drift og Anlæg 

Budget 2019 

Økonomiudvalget 

 - Køb og Salg 

 - Veje og Trafiksikkerhed 

 - Havne og Færger 

 - Kultur, Fritid og Idræt 

 - Natur, Miljø og Klima 

 - Borgernære Serviceområder 

 - Energi 

 - Byudvikling 

 - Administration 

Anlæg 

118.556 

-19.465 

30.987 

19.175 

972 

2.684 

58.264 

13.571 

9.233 

3.135 
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Indledning 

I Svendborg Kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende principper, som alle har til formål 

at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte. De årlige budgetforlig 

har alle indfriet disse målsætninger og den økonomiske styring har efterfølgende sikret 

regnskabsresultater, der flugtede med budgetterne. 

Budget 2019 fastholder de økonomiske målsætninger, og samtidigt er det muligt at videreføre de 

langsigtede investeringer i fremtiden, som tidligere er besluttet. Investeringer, der på længere sigt 

kan skabe grobund for yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser. Byrådet har 

derfor fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv 

befolkningsudvikling i kommunen. Derfor investeres der i de kommende år massivt i havnens 

udvikling. Dette sker dels ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC samt ved at gennemføre 

bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole.  

Kommunens økonomi er udfordret på flere områder, primært som følge af et vigende 

indtægtsgrundlag. Det skyldes flere faktorer, der spiller uheldigt sammen: 

• Udligningsindtægterne falder

• Der er en lavere vækst i skattegrundlaget i forhold til væksten på landsplan.

• Kommunens driftsudgifter er højere end sammenlignelige kommuner.

• Lav likviditet

Hertil kommer at afdragene på kommunens lån er stigende. Afdragene vil således stige til et niveau 

omkring 100 mio. kr. årligt, og dette niveau vil forblive uændret i en 10-årig periode. Kommunen vil 

ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, hvorfor kommunens likviditet 

vil være under yderligere pres. 

For at opretholde en langsigtet balance har kommunen gennem de senere år foretaget omlægninger 

og effektiviseringer, og siden 2012 har der været indarbejdet et årligt effektiviseringskrav på 0,35 

%. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er effektiviseringskravet fastholdt uændret i hele 

perioden.  

I 2019 har det dog været nødvendigt at gennemføre besparelser på ca. 90 mio. kr. stigende til 110 

mio. kr. for at fastholde målet om økonomisk balance. Baggrunden herfor var, at der i budgettet for 

2018 var indarbejdet reduktionspuljer på ca. 50 mio. kr. Hertil kom et behov for at finansiere 

stigende udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, stigende udgifter til 

førtidspension, samt færre indtægter fra den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og 

Kommunernes Landsforening (KL). 

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld
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I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske 

situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten 

sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og 

resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller 

underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes. 

Drifts- og anlægsudgifter 2019-22 er opgjort i faste 2019-priser, så det umiddelbart er muligt at 

vurdere realudviklingen på de enkelte poster. Forventet regnskab 2018 er opgjort pr. 30. juni 2018 

og i 2018-priser. Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For 

at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og 

anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og 

lønudvikling (inflation). 

Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter i alt -3.756.000 -3.762.205 -3.848.711 -3.930.650 -4.014.291

Serviceudgifter i alt 2.533.600 2.495.239 2.487.594 2.496.626 2.472.756

Overførselsudgifter 1.128.700 1.130.534 1.137.489 1.146.769 1.150.479

Pris- og lønreserver 0 0 73.789 142.090 210.229

Driftsudgifter i alt 3.662.300 3.625.773 3.698.872 3.785.485 3.833.464

Renteudgifter 24.300 22.468 23.245 22.916 21.757

Resultat af ordinær virksomhed -69.400 -113.964 -126.594 -122.249 -159.069

Anlægsudgifter i alt 93.500 118.555 86.293 89.424 59.398

Pris- og lønreserver 0 0 1.726 3.613 3.636

Anlæg i alt 93.500 118.555 88.019 93.037 63.034

Resultat af skattefinansieret område 24.100 4.591 -38.575 -29.212 -96.036

Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat af skattefinansieret område 24.100 4.591 -38.575 -29.212 -96.036

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

Lånoptagelse -266.100 -68.516 -69.751 -50.058 -37.545

Finansforskydninger -17.400 14.248 193 -8.042 -4.863

Ændring af likvide aktiver 4.300 57.506 -10.975 17.407 -39.364

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 104.097 80.832 77.616 88.594

+ = udgift, - = indtægt

Vedtaget budget 2019-22

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2019-22 

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE. 

Indtægter. 
Indtægter opgøres som skatter og generelle tilskud. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2019, 
at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. I 2019 har 10 kommuner valgt at sætte skatten ned 
med samlet 120,6 mio. kr., og 6 kommuner har valgt at sætte skatten op med samlet 189,8 mio. kr. 
Samlet set kan der konstateres en marginal stigning i skatten på 69,2 mio. kr. Det svarer til 0,3 
promille af kommunernes skatteindtægt. 
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I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for at nedsætte 
skatten med samlet 250 mio. kr.  

I medfør af gældende lov sker der en krone-til-krone modregning i statens bloktilskud til 
kommunerne. Fem ud af de seks kommuner, der har hævet skatten, vil blive mødt af en individuel 
sanktion. Resten skal kommunerne betale for kollektivt. Svendborgs Kommunes andel af den 
kollektive sanktion udgør i 2019 ca. 0,18 mio. kr.   

Kommunens skatteindtægter er i 2019 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2020-22 er baseret på det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag i 2019 tillagt KL’s seneste vækstskøn for landsudviklingen.  

De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2019 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er 
tillagt KL’s seneste vækstskøn. 

Også i 2019 holdes skatterne i ro. Svendborg Kommune har over en lang årrække fastholdt uændret 
skatteprocent, hvilket skal ses i sammenhæng med at kommunen ligger i den høje ende. 
Skatteprocenten for indkomstskat er uændret 26,8 og grundskyldspromillen er ligeledes uændret 
23,32. Den kirkelige udskrivningsprocent er uændret 1,02 pct. 

Driftsudgifter. 
Posten driftsudgifter viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i 
henholdsvis service- og overførselsudgifter. 

Vedr. serviceudgifter indebærer kommuneaftalen for budget 2019, at der for kommunerne under ét er 
skabt finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 
2018. Regeringen vil også i 2019 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved 
budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse.  

Kommunernes samlede serviceramme for 2019 ligger under det aftalte niveau, hvorfor der ikke 
iværksættes nogen sanktion. Svendborg Kommunes serviceramme i budget 2019 ligger ca. 50 mio. 
kr. under den udmeldte serviceramme, idet kommunen ikke har penge nok til at udfylde 
servicerammen. 

Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke 
udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. førtidspension, sygedagpenge, revalidering, 
kontanthjælp, boligstøtte og fra og med 2014 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. 

Renteindtægter og -udgifter. 
De største poster er renteindtægter af kommunens likvide aktiver samt renteudgifter vedrørende 
kommunens gæld. I 2019 forventes en netto renteudgift på godt 22 mio. kr. 

Resultat af ordinær virksomhed. 
Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at 
der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til 
finansiering af anlægsudgifter og afdrag på kommune gæld. 

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til 
vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Byrådet fastlagt, 
at driftsoverskuddet fra 2019 som minimum skal udgøre 130 mio. kr. I 2019 udgør overskuddet 
113,9 mio. kr. og lever derfor ikke helt op til den økonomiske politik. Fra 2020 er der et stigende 
overskud. Det skal bemærkes at faldet i overskuddet i 2021 kan henføres til afholdelse af 
landsstævnet. 

Anlægsudgifter. 
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2019 udgør 17,8 mia. Kr. 1 mia. kr. af kommunernes 
samlede bloktilskud er betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes i budgetsituationen. 
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Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med 
regnskabet, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 
2019. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men der forventes ikke en overskridelse 
af den aftalte ramme. 

De samlede anlægsudgifter udgør i 2019 netto 118,6 mio. kr. Budget 2019 har som tidligere nævnt 
fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning.   

Det sker først og fremmest gennem en målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn. Det 
sker dels ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt 
kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole. 

Med forliget investeres også betydeligt i indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelse. I 
perioden 2019-22 er der afsat ca. 115 mio. kr. til dette formål. 

Resultat af skattefinansieret område. 
Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige 
drifts- og anlægsvirksomhed, inklusiv skatter og tilskud fra staten. 

FINANSIERINGSOVERSIGT 

Afdrag på lån. 
Jf. kommunens økonomiske politik skal der ske en nedbringelse af kommunens gæld. I forbindelse 
med den årlige budgetlægning foretages en vurdering for at øge kommende års afdrag i forhold til at 
gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. 

Summen af kommunes afdrag og låneoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en 
forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 
Afdrag lån 107,2 97,2 104,7 99,1 
Optagelse af lån -68,5 -69,8 -50,0 -37,5 
Netto 38,7 27,4 54,7 61,6 

Jf. ovenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over 
hele perioden reduceres gælden med godt 182 mio. kr. 

Optagelse af lån. 
Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men 
skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få adgang 
til at optage lån – også kaldet lånedispensation. Det skal bemærkes, at der er automatisk låneadgang 
til energibesparende foranstaltninger med 100 pct., byfornyelse med 95 pct. og havnerelaterede 
projekter med 100 pct. 

Kommunen søgte om samlet lån på ca. 135 mio. kr., til investeringer, og fik dispensation for i alt 27,0 
mio. kr. Det skal bemærkes, at dispensation kun gælder for 2019. De budgetlagte lån i 2020-22 er 
foretaget ud fra en forventet låneandel svarende til tilsagnet for 2019. 

Finansforskydninger. 
Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, 
udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, 
deponering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.  
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 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og 
bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet 
har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2019 forventes et forbrug af 
kassebeholdningen på 57,5 mio. kr. 

GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER 

Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske 
strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning skal udgøre minimum 80 - 100 mio. kr. 
ekskl. deponerede midler. 

Ved udgangen af budget 2019 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 105 mio. kr. 
mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2018 vil påvirke dette skøn. 

Udvalgte økonomiske nøgletal 

Nedenfor er oplistet en række centrale, økonomiske nøgletal, som viser at kommunens økonomi, 
som nævnt indledningsvis, er udfordret på en række områder. 

• Højt service/udgiftsniveau
• Øget udgiftspres (demografi og overførselsudgifter)
• Lav likviditet (nr. 97 ud af 98 kommuner)
• Høj gæld (nr. 84 ud af 98 kommuner)
• Høj skatteprocent (nr. 94 ud af 98 kommuner)
• Højt beskatningsniveau (nr. 86 ud af 98 kommuner)

På grund af statens stramme styring af kommunerne, herunder sanktioner ved overskridelse af 
service- og anlægsramme samt hævelse af skatter, er der reelt kun to muligheder for at forbedre 
kommunens økonomi. Første mulighed er at reducere det nuværende udgiftsniveau ved hjælp af 
effektiviseringer og besparelser. Den anden mulighed er at sætte sin lid til, at en kommende 
udligningsreform vil medføre øgede indtægter fra den kommunale udligningsordning. 
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Udvalgte takster 2019 

Enhed Enhedstakst 

2019 

Pensionister betaling for hovedret 
Hovedret portion 46,50 

Skolefritidsordning 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke 

Heldagsmodul mdr. 1.544,00 

Morgenmodul mdr. 666,00 

Forældrebetaling i daginstitutioner: 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke) 
Dagplejen 

 Indtil 48 t. pleje 2.845,00 

Vuggestuer - heldags 3.288,00 

Børnehaver – heldags 
Overgangsplads april-Juli (0-3 årige) 

1.811,00 
1.811,00 

Integrerede institutioner 
Vuggestuebørn 3.288,00 

3 år indtil 14 år 1.811,00 

Fritidsklub 348,00 

Frokostordninger 593,00 

Borgerservice 
Folkeregisteroplysning 75,00 

Lægeskift 200,00 

Pas 

- A pas (18-64 år) 626,00 

- B pas (0-11 år) 
- B pas (12-18 år) 

115,00 
141,00 

- C pas (over 65 år) 376,00 

Kørekort 280,00 
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