
Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2019-22

1.000 kr.

Udvalg Temaer Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Note

Driftstemaer:

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Afskaffelse af driftslofter/statsrefusion på aktivering/tilbud/mentor 

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

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig 

forsørgelse

Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og 

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

Driftstemaer i alt 30.510 48.855 58.921 63.670

Anlægstemaer:

Børne- og Ungeudvalget

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

i Svendborg by 8.258 3.943 6.918 2.745 Forslag 2

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

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

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

Afledt drift af ovenstående 1.761 1.761 1.761

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

Økonomiudvalget Geopark 1.228 491 491 491

Anlægstemaer i alt 47.336 8.321 8.069 3.896

Drifts- og anlægstemaer i alt 77.846 57.176 66.990 67.566

heraf medtaget til 1. behandling 29.613 46.868 56.934 61.683

Rest til finansiering 48.233 10.308 10.056 5.883

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

I alt 897 1.987 1.987 1.987

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

I alt 3.142 4.232 4.232 4.232

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

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

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

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

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

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

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

 
Alternativ E 

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

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

til 0,5 årsværk 
 

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

0,227 x 
 

 Merindtægt efter 70% 
til staten 

3 2 timers gratis 
parkering 
nedlægges: 

0,483 x 
 
 

 Merindtægt efter 70% 
til staten 

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

 

 

Stigning i 
% 

 
 
Indtægt 

 
 
Statens andel 

 
 
Kommunal andel 

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

 
 
Indtægt 

 
 
Statens andel 

 
 
Kommunal andel 

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

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

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

Budgetforslag 

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

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

Kontantydelse . . . . . 0 12 5           

Arbejdsmarkedsydelse . . . . 96 113 28 .           

Særlig uddannelsesydelse . . . 132 52 . . .           

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

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

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

Forrevalidering 4 8 4 4 2 2 1 1           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. 

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

Sociale ydelser:             

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

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

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

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

  Ressource- og job- 

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

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

Integration:             

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

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

Forsikrede ledige:             

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

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

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

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

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

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

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

2018 
Aktuelt 
antal 

  
2019 

  
2020 

  
2021 

 
2022 

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

2018 
Aktuelt 
antal 

  
2019 

  
2020 

  
2021 

 
2022 

Eksisterende budgetramme 1.830  1.772 1.724 1.724 1.724 
Budgetforslag 2019 - 1.730 1.683 1.630 1.575 1.521 
 
Førtidspension, antal ”gamle” sager med 50% refusion 
 Budget  Aktuelt        



Budget 2019     Temaforslag drift 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Acadre 17/30761 

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

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

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

 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Drift: 224 11.122 20.375 19.997

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

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

I alt 3.959 3.959 3.959 3.959

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

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

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

 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Drift 20.000 20.000 20.000 20.000
Finansiering

I alt 20.000 20.000 20.000 20.000

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

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

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

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

– plan mod parallelsamfund 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Svendborg by 

 
Overordnet beskrivelse 

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

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

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

 
Behov / ønsker 

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

- Svendborg Kommune ejer Hjortøvænge (tidligere 
døgninstitution) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Behovsanalyse 

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

 
Specifikke kvalitetskrav 

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

 
Øvrige bemærkninger  

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

Økonomi 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Samlet driftsramme: 
2019 2020 2021 2022 og frem 

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

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

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

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

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

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

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

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

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

Forventet afsluttet i 2022 

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

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

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

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Samlet

A nlægsudgif t

Etape 1 7.858 0 0 0 7.858

Etape 2 500 2.000 10.000 4.432 16.932

Samlet  anlægspro jekt 8.358 2.000 10.000 4.432 24.789

Børnetals afhængige udgifter 0 90 90 90 270

Bygningsmæssige driftsudgifter 0 417 417 904 1.737

Forældrebetaling 0 -127 -127 -248 -502

Afledt tilskud til private 0 61 61 119 241

Samlede likviditet, netto 8.358 2.441 10.441 5.296 26.536

Økonomi

 

 

 

 

 

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

40 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Samlet

A nlægsudgif t

Etape 1 7.758 3.000 0 0 10.758

Etape 2 500 2.000 8.000 3.549 14.049

Samlet  anlægspro jekt 8.258 5.000 8.000 3.549 24.807

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

Bygningsmæssige driftsudgifter 0 -1.028 -1.053 -731 -2.812

Forældrebetaling 0 118 118 31 268

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

Samlede likviditet, netto 8.258 3.943 6.918 2.745 21.865

Økonomi

 

 

Acadre: 18/20189 
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Thurø Sejlklub - lånegaranti 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Matrikel nr. 7-a Thurø By. Gambøt 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

2,9 mio. kr. 

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

Anlæg beplantning 0,1 mio. kr. 

I alt 3,750 mio. kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

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

 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

3.750.000 kr.  25 år 
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Thurø Sejlklub - lånegaranti 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse - deponering 3.750 3.750

Samlet  anlægspro jekt  -  

depo nering 0 3.750 0 0 0 3.750

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

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

Økonomi
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Administration   

Multikulturel arena, Ollerup – Kommunegaranti   

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

Økonomi Med Gymnastikhøjskolens beliggenhed udenfor Svendborg by ønsker 

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

kommunegaranti på 14 mio. kr. 

 

En sådan kommunegaranti vil påvirke Svendborg Kommunes låneramme, og 

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

andel af ”Lånepuljen for større strukturelle investeringer på borgernære 

områder”. 

Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, hvorved der ved tilsagn af 

kommunegaranti skal deponeres og dermed træk på kommunens disponible 

likviditet (Deponerede midler indgår ikke i beregning af kommunens 

gennemsnitslikviditet). 

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

 

Projektets samlede 

udgift og periode 

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

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse - Deponering 14.000 14.000
Samlet  anlægspro jekt  

(depo nering) 0 14.000 0 0 0 14.000

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

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

Økonomi
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Udbygning af SG-huset - lånegaranti 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

SG-Huset 
Ryttervej 70 
5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

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

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

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

Bilagsmateriale, evt. 
link 

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

Link til IDAN analyse 

Link til IDAN appendiks og bilag 

Projektets samlede 
udgift og periode 

40.000.000 kr. (brutto) 2019-2020 

 

Politikområde:  

Udbygning af SG-huset - låneansøgning 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse - udgifter 20.000 20.000 40.000

Udførelse - indtægter -20.000 -20.000

Samlet  anlægspro jekt 0 20.000 0 0 0 20.000

Lånefinansiering -20.000 -20.000

Udførelse - deponering 20.000 20.000

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

Afledt drift – afdrag 970 970 970 2.910

Afledt drift 1.591 1.591 1.591 4.773

Samlede likviditet, netto 0 20.000 1.761 1.761 1.761 25.283

Økonomi

 

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


 

 

 

SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VISION 

KRAFTCENTER FOR BEVÆGELSE, SUNDHED OG OPLEVELSER 
 

Synergien 

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

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



Driftbudget - SYNERGIEN
22. august 2018

Indtægter

Foreningsleje  Kl. 16.00-21.00 173.250,00 kr.     

FOU kl. 16.00-21.00 15.750,00 kr.       

Foreningsleje flex* 118.800,00 kr.     

FOU flex* 10.800,00 kr.       

Private aktører 360.000,00 kr.     

Diverse 259.875,00 kr.     

938.475,00 kr.     

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

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

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

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



 
 

18/7895 

Notat vedr. udbygning af SG-Huset – driftsudgifter. 

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

anlæg af en tilbygning til det nuværende SG-Hus. 

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

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

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

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

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

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

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

retningspil på udgiftssiden. 

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

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

størrelse. 

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

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

Poster SG-Huset 
Driftsbudget 2018 

Tilbygning  
Overslag - driftsudgifter  

   

Personale 616.167 437.000 

Vedligehold 325.216 214.000 

Opvarmning 259.116 184.000 

El-forbrug 349.278 248.000 

Vandforbrug 73.838 52.000 

Forsikringer  40.000 

Rengøring 396.756 291.000 

Inventar og redskaber 177.915 112.000 

Diverse 5.408  

Repræsentation 5.408  

Administration 10.816  

Samlet drift 2.219.918 1.578.000 

Renter og afdrag på lån *1.038.000 **983.000 

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

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

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

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

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

 

Bemærkninger: 

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

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

forventes, at man anvender nyeste led-teknologi. 

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

redskaber der skal indgå i de nye lokaler.  

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

teknisk service, tilsyn og rengøring. 



 
 
 

 
21. august 2018 

 

 

 

 

Haludvalget i Svendborg Kommune 

 

 

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

 

Pkt. ’Mulig udbygning af SG-Huset’ 

 

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

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

bør indgå i en prioritering, hvor nedenstående medtages:   

 

 anlæg af omklædningsrum i Rantzausmindehallen,  

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

 anlæg af træningshal i tilknytning til Svendborg Idrætshal  

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

 

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

 

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

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

 

 

På vegne af Haludvalget 

 

Frank Müller-Bøgh 

Formand 
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Samling af Heldagsskolen og flytning af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus 

til Vestermarkskolen 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi  
De samlede anlægsudgifter udgør: 
 
Vestermarkskolen: 

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

 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup: 

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

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

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

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

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

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

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

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

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

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,936 mio. kr. 2019 og 2020 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 4.000 5.671 9.671

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 4.000 5.671 0 0 9.671

Salg af bygninger -2.675 -2.675

Øvrig finansiering -3.900 -160 -4.060

Afledt drift – afdrag

Afledt drift -391 -391 -782

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

Økonomi

Principper for håndtering af foreninger ved arealeffektivisering.

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

Etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Sydfyn 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

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

på 1.228.425 kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

-  

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

bemærkninger til afledt drift. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

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

Projektets samlede 
udgift og periode 

1.228.425  kr.  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.228 1.228

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.228 0 0 0 1.228

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift * 491 491 491 1.473

Samlede likviditet, netto 0 1.228 491 491 491 2.701

Økonomi

 

Bemærkninger til afledt drift * 

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

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

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

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

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

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

og kvalificering af geoparken for 2018 og 2019.  

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

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

nuværende ejerandele i Naturturisme I/S.  

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

af geoparken. 

Beløbet PL reguleres. 

Påvirkning på andre områder:  

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

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