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Forord 

Svendborg Kommune har igennem de sidste mange år fulgt den økonomisk politik, der har været vedta-

get med bred politisk opbakning. De årlige budgetforlig har alle ligget inden for rammerne af den økono-

miske politik, og den økonomiske styring har efterfølgende sikret regnskabsresultater, der flugtede med 

budgetterne. 

Kommunens økonomi er dog udfordret at en forholdsvis lav kassebeholdning og en stor gæld. Set i lyset 

af usikkerheden om størrelsen af finansierings- og særtilskud i overslagsårene, omlægning af udlignings- 

og tilskudssystemet m.m. er der behov for, at vi i de kommende år styrker kommunens økonomi, og der-

ved gør os mindre sårbar over for ændringer i de statslige tilskud. 

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var derfor nogle meget stramme økonomiske rammer, og med 

endnu engang et uforståeligt lille særtilskud fra staten kunne vi heller ikke i år undgå at snakke besparel-

ser. På den baggrund glæder det mig – ikke mindst set på baggrund af det kommende kommunalvalg - at 

det er lykkedes at få lavet et bredt forlig, hvor 25 ud af byrådets 29 medlemmer står bag.  

Kommunen er inde i en positiv udvikling med befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og 

byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Med forliget om budget 

2018 er det lykkedes at fastholde anlægsinvesteringer, som skal medvirke til at understøtte denne udvik-

ling.   

Forliget indeholder en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet som følge af at antallet af 0-2 årige har 

været stigende, og hvor Børn- og Ungeudvalget har fået til opgave inden for en ramme på 10 mio. kr. at 

anvi-se konkrete løsningsmodeller. 

Sidste år afsatte vi yderligere 15 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vedligeholdelse af vores bygnin-

ger – til gavn for vore mange borgere og ansatte, som har deres daglige færden her. Selvom vi i år har 

måtte reducere budgettet med 2,6 mio. kr. udgør det årlige budget fra 2018 godt 30 mio. kr. 

Forliget fastholder de betydelige midler der er afsat til havnen. Det sker først og fremmest gennem en 

målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn - 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 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 fælles opgave de kommende år med at sikre balance i kommune økonomi. Selv-

om alle partier ikke er med i det indgåede budgetforlig, er vi dog langt hen ad vejen enige om mange af 

forligets delelementer, som har til formål at fremme den positive udvikling, kommunen oplever. 

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

vi kan videreføre, når det nye Byråd træder i arbejdstøjet den 1. januar 2018.  

Lars Erik Hornemann 

Borgmester 
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Kommunen og Lokalsamfundet 

Planer 

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. 

Inden for planområdet er der helt overordnet lagt spor for dialogen og udviklingen i kommunepla-
nen, som i 2018 fortsættes med planlægning for detailhandel, energi- og vindmølleplanlægning og 
produktionsvirksomheder Kommuneplanen  fastsætter Byrådets udviklingsspor for den fysiske 
planlægning. Med det mener vi, hvordan vi indretter vores landsbyer, boligområder og byen. Den 
mere konkrete og detaljerede udformning sker i udmøntningen af lokalplanerne.  

Byrådet har besluttet at bruge potentialeplaner som ramme for udviklingen af kommunens lokal-
områder. I løbet af 2018 begynder arbejdet med potentialeplaner for lokalområderne, som skal un-
derstøtte den lokale byudvikling, hvilket blandt andet erfaringerne fra projektet Landsbyklynger 
har inspireret til. Det bliver samtidig en væsentlig del af den kommende periodes arbejde med den 
ny planstrategi. 

Der har fra både indbyggere, virksomheder og byrådets side været meget fokus på Svendborg 
Havn, idræts- og uddannelsesområdet ved Svendborg Vest og Ryttervej og sidst men ikke mindst 
den regionale trafik og infrastruktur. 

Det store fokus indfries blandt andet ved, at det lige nu ser ud til, at der inden sommerferien skal 
findes en vinder af arkitektkonkurrencen for Den blå Kant fra Christiansmindestien i nord til Den 
Runde Lystbådehavn i syd.  Byrådet får i løbet af 2018 også et beslutningsoplæg til retningslinjer 
for udviklingen af området ved Idrætscentret og langs Ryttervej. Forslaget giver også et forslag til 
placering af et Landsstævnestadion i området. 

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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Budget 2018 Service og Økonomi
Økonomiudvalget 

Generelt

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, pensioner, boligstøtte mv.) 

Indkomstoverførsler omfatter udgifter til personlige tillæg, førtidspensioner, boligstøtte samt seniorjob. 

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 

Monopolbrud 

I-sikkerhed 

Overførselsudgifter 

Økonomisk Sikring varetager områderne 
førtidspension, personlige tillæg, boligstøtte, seniorjob 
samt tjenestemandspension for forsyningsområdet. 
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Budget 2018 Service og Økonomi
Økonomiudvalget 

Økonomisk oversigt 
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomiudvalget

Vedtaget 
budget
 2017 

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Administration 80,1 83,1 54,4 53,1 51,4

IT 51,9 52,1 49,1 49,1 49,1

Serviceudgifter i alt 132,0 135,2 103,5 102,2 100,5

Overførselsudgifter

Økonomisk Sikring, pensioner, 
boligstøtte mv

 - Personlige tillæg 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7

 - Førtidspension 271,7 273,3 272,9 270,9 270,9

 - Boligstøtte 64,8 61,8 62,2 62,4 62,4

 - Seniorjob 16,2 17,0 17,0 17,0 17,0

Tj. mandspension forsyningsområdet 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8

Overførselsudgifter i alt 363,4 362,6 362,6 360,7 360,7

Økonomiudvalget i alt 495,4 497,8 466,1 462,9 461,2
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Budget 2018 Service og Økonomi
Økonomiudvalget 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2018 2019 2020 2021

Serviceudgifter:

Prisfremskrivning, serviceudgifter 1,3 1,3 1,3 1,3

Overførsler fra 2016 -29,4

Reduktion i overførsler fra 2016 -1,1

Negativ overføselspulje tilpas afv. Ift. udvalgenes overføsler 11,2

Organisationsændring GIS fra EBK til ØKU 1,7 1,7 1,7 1,7

SOSU elev refusion - finansiering af refusionstab 1,6 1,6 1,6 1,6

Sydbo, overhead fra SSU 0,3 0,3 0,3 0,3

Energispareprojekt 2016 0,6 0,6 0,6 0,6

Budget vedr. delebiler overført til MKT -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Org.ændring direktører - eff.pulje, + ompl. SU, BU, EBK -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Org.ændring direktører - eff.pulje, + ompl. SU, BU, EBK 0,9 0,9 0,9 0,9

Uomgængelig, demografi, mængdeudv. - tj.pensioner -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Uomgængelig, demografi, mængdeudv. - monopolbrud 4,2 2,4 1,3 -0,3

Lov- og cirkulæreprogram 0,2 0,2 0,2 0,2

Kompensation borgmesterløn og vederlag 1,0 1,0 1,0 1,0

Tema - Bike Island 0,2

Budgetforbedringspulje -27,5 -27,5 -27,5

Rammebesparelse - ØK (5,5 mio.) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Fordeling eff.pulje for 2016 - ØKU's andel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Fordeling eff.pulje for 2016 - modpost 2,7 2,7 2,7 2,7

Budgetforbedringer/analyser -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Udviklingspulje Økonomiudvalg - reduktion -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Markedsføringspulje - reduktion -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Administration, havn, Tankefuld og stabe - reduktion -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Budgetændringer serviceudgifter i alt -17,8 -28,0 -29,1 -30,7

Overførselsudgifter:

Prisfremskrivning, indkomstoverførsler 7,0 7,0 7,0 7,0

Uomgængelige, demografi, mængdeudv. -6,1 -3,5 -7,5 -7,5

Budgetændringer overførselsudgifter i alt 0,9 3,5 -0,5 -0,5

Budgetændringer drift i alt -16,9 -24,6 -29,6 -31,2

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Budget 2018  Service og Økonomi 
Økonomiudvalget  
 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2018 udgør 135,3 mio. kr., hvilket er et fald på 17,8 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
Faldet skyldes blandt negativ overførsel fra 2016 på 29,4 mio. kr., reduktion i overførsler fra 2016, samt 
nedskrivning af tjenestemandspension med 2,0 mio. kr.  
Modsat er monopolbrud forøget med 4,2 mio. kr. Den negative overførselspulje er reduceret med 11,2 
mio. kr., og effektiviseringspuljen fra 2016 er udmøntet med 2,7 mio. kr.  
 
Overførselsudgifter 
Driftsbudgettet for 2018 udgør 362,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mio. kr. mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
Stigningen skyldes justeringer på førtidspensionsområdet, seniorjobområdet, boligstøtte og 
tjenestemandspension samt prisfremskrivning. 
Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt 
forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. 
 
 
Beskrivelse af politikområde: Administration 

Rammebetingelser 

Sundhedsudgifter til begravelseshjælp til personer på pension er omfattet af sundhedsloven. 
 

Hvad vil vi i 2018:  

 
Tema: Større trivsel og lavere sygefravær (HR) 
 
Der iværksættes en indsats, der skal forebygge sygefravær på grund af stress. Indsatsen rettes primært 
mod arbejdspladsen – mod ledere og tillidsvalgte - og den skal opbygge viden og værktøjer på 
arbejdspladsen om årsager til stress og hvordan det kan forebygges.  
 
Som grundlag for indsatsen er der indhentet viden om hvad der er evidens for kan forebygge stress og det 
konkluderes i Det nationale Forskningscenter for arbejdsmiljøs hvidbog om mental sundhed, at et godt 
arbejdsmiljø kan forebygge stress, herunder lederens evne og muligheder for at tage hånd om de 
problemstillinger, der opstår. Det konkluderes endvidere, at når det drejer sig om en indsats i forhold til 
den enkelte medarbejder sker det bedst på arbejdspladsen.  
 
Mål: 
Målet er bedre trivsel og lavere sygefravær på grund af stress.  
 
Veje til målet: 
Indsatsen omfatter korte kurser for ledere og tillidsvalgte og der tilbydes også korte kurser for 
medarbejdere, som kan have gavn af mere viden om stress for bedre at håndtere egen stresssituation. 
Herudover udbydes et coachkursus for ledere, som kan have behov for mere viden om og erfaring med 
samtaler. Indsatsen skal således give viden og værktøjer til arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde og 
kurserne afsluttes med en drøftelse af, hvad man konkret kan gøre når man kommer hjem på 
arbejdspladsen.  
 
Kurserne afvikles i første halvdel af 2018.  
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Budget 2018  Service og Økonomi 
Økonomiudvalget  
 
 
 
Tema: Compliance og kontraktstyring (Stab for Økonomi, IT og Digitalisering) 
 
På baggrund af iværksat ledelsesinformation for indkøb og udbud i 2017 samt påbegyndt udvikling af nye 
compliancemålinger, fortsættes og systematiseres arbejdet med, at sikre compliance (aftaleoverholdelse) 
og dermed synliggøre økonomiske potentialer i organisationen. Arbejdet vil primært koncentrere sig om 
en tæt dialog med fagområderne, herunder afdelinger med en umiddelbart lavere compliance og større 
indkøbsvolumen. 
 
En fortsat dialog med organisationen vil bidrage til afdelingernes og institutionernes mulighed for at 
udnytte deres budget mest hensigtsmæssigt og optimalt. Endvidere vil en mere udbredt dialog med 
afdelinger og institutioner medvirke til, at kvalitetssikre de indkøbsaftaler som Svendborg Kommune 
tilslutter sig ved, at der opnås en større viden om indkøbsbehovet i organisationen. Dette særligt til gavn i 
de arbejdsgrupper der står for udarbejdelse af nye udbud. 
 
Herudover fortsættes og systematiseres den påbegyndte kontraktstyring af kommunens større kontrakter 
således, at det i højere grad sikres at kommunens leverandører lever op til deres kontraktforpligtelser og 
at evt. afvigelser bliver opdaget. 
 
Mål: 
Stab for Økonomi, IT og Digitalisering ønsker i samarbejde med fagområderne, og på baggrund af den 
iværksatte ledelsesinformation, at fortsætte fokus og dialogen om organisationens compliance og 
indkøbsadfærd, herunder optimal udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler. I dialogen med fagområderne 
drøftes de konkret foretagne indkøb, optimering i brug af e-handelssystemet samt den decentrale 
indkøbsorganisering mhp. at samle indkøb på færre hænder. Særligt vil der blive sat 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. 
 
En fortsat og fokuseret indsats på kontraktstyring vil bidrage til, at sikre compliance hos kommunens 
aftaleleverandører i forhold til korrekt levering af varer og tjenesteydelser til kontraktens aftalte priser og 
vilkår. 
 
Veje til målet: 
Dialogmøder med alle afdelinger og institutioner samt afrapportering til chef- og direktionsniveau. 
Tilvejebringelse af datasetup og nøgletal, der kan måle og vise organisationens aftaleoverholdelse på 
varelinjeniveau (compliance 2). 
Udvikling af temarapporter i forhold til indkøb og compliance, herunder bl.a. uddannelse og kurser samt 
konsulenter, genereret via indkøbsanalyse og det fælleskommunale indkøbsdataprojekt. 
Særlig indsats på controlling af udvalgte kontrakter i forhold til fastsat risikovurdering og væsentlighed, 
herunder via pris- og gebyrkontroller. 
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Budget 2018  Service og Økonomi 
Økonomiudvalget  
 
 
Tema: Opkrævnings- og inddrivelsesopgaven 

Svendborg kommune har i 2017 overtaget inddrivelsesopgaven af kommunale ejendomsskatter og andre 
fortrinsberettigede kommunale krav. Den nye opgave giver bl.a. Svendborg kommune en række øgede 
beføjelse overfor for borgere med forfalden gæld, som påhviler deres ejendom, herunder muligheden for 
at sætte ejendommen på tvangsauktion. Da dette er et voldsomt indgribende inddrivelsesskridt, er det 
afgørende, at det foregår på en hensigtsmæssigt og ”ordentlig” måde, samtidig med at den 
lovgivningsmæssige hensigt, inddrivelse af borgernes gæld til kommunen, opfyldes. Svendborg kommune 
vil derfor have kontinuerligt fokus på de indledende opkrævningstiltag, således at så få borgere som 
muligt, kommer i situationer hvor udlægsforretning, advokat inddragelse og i sidste ende tvangsauktion 
bliver nødvendig.   
 
Mål:  

1) At borgerne gæld til kommunen løbende bliver indbetalt, således at gælden ikke stiger. 
2) At administrationen af området foregår på en effektiv måde, hvor regningerne betales tidligt i 

forløbet, med færre ekstraomkostninger (renter og gebyrer) for borgerne til følge.  
 

Veje til målet:  
- Oplysning, information og dialog med borgerne omkring konsekvenser ved manglende betaling. 
- Fokus på at få borgerne til at lave PBS-aftaler således ejendomsskat mv. automatisk bliver betalt. 
- Fokus på oplysning om anvendelsen af E-boks, bl.a. ved at ringe til borgerne og oplyse om 

manglende betaling. 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration 

(mio.kr.) 

Politikområde 
Administration

Vedtaget 
budget 
2017 

 Budget      
2018           

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020          

2018-priser

 Budget      
2021            

2018-priser

Drift

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

Andre sundhedsudgifter 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

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

Politisk Organisation 3,8 0,6 -50,2 -51,6 -53,2

Administrativ organisation 67,0 66,5 64,7 64,6 64,6
Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 3,1 2,3 2,2 2,2 2,2

Lønpuljer, tjenestemandspension mv. 1,9 10,1 34,3 34,3 34,3

80,1 83,2 54,5 53,1 51,4  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for Administration er i 2018 på 83,2 mio. kr., hvilket er 24,0 mio. mindre i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
Dette skyldes primært negativ overførsel fra 2016, samt nedskrivning af tjenestemandspension. 
Modsat er den negative overførselspulje reduceret med 11,2 mio. kr., der er flyttet budget på 1,6 mio. kr. 
vedr. SOSU elev refusion fra Socialområdet, flyttet budget på 1,7 mio. kr. fra EBK vedr. 
organisationsændring. Og Monopolbrud er forøget med 4,2 mio. kr. Endeligt er effektiviseringspuljen fra 
2016 udmøntet med 2,7 mio. kr. 
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Budget 2018  Service og Økonomi 
Økonomiudvalget  
 
 

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. 
 
 
Hvad vil vi i 2018:  

Tema: Monopolbrud  
 
Mål:  
Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit, frem til 2019 skulle erstatte de nuværende 
monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger inden for Sags- og partsoverblik (SAPA), 
Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer. 
  
Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger, samt et potentiale i forbedrede 
arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Der arbejdes løbende med at estimere det endelig 
provenu. 
  
Veje til målet: 
Der er tale om et antal projekter som skal implementeres. Det kommer til at involvere interne ressourcer 
fra både digitalisering, Borger og Arbejdsmarked og flere andre afdelinger i kommunen, ligesom et tæt og 
konstruktivt samarbejde med Kombit og vores øvrige systemleverandører er nødvendigt. 
  
  
Tema: I-sikkerhed  
 
Mål:  
"Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor produktet er 
”en standardiseret tilgang til i-sikkerhed”. Det betyder, at Svendborg kommune gerne skulle være klar til 
efterlevelse af forordningens krav i maj 2018.   
  
Veje til målet:  
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-afdelingen 
med ansvaret for it-infrastrukturen, skal forholde sig til trusselniveauerne inden for deres respektive 
områder. Ligeledes skal de iværksætte tiltag, så det krævede sikkerhedsniveau kan opretholdes. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet IT 

(mio.kr.) 

Politikområde 
IT og telefoni

Vedtaget 
budget 
2017

 Budget      
2018           

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020           

2018-priser

 Budget       
2021            

2018-priser

Drift

IT drift 20,1 22,3 22,3 22,3 22,3

Fastprisaftale med KMD 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1

Telefoniprojekt 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5

Outsourcingprojekt 2,8 2,1 2,1 2,1 2,1

Desktopstrategi 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1

IT i alt: 51,9 52,1 52,1 52,1 52,1  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for IT er i 2018 på 51,1 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. større i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
Stigningen skyldes primært prisfremskrivning samt overførsel fra 2016 samt omplacering vedr. Desktop – 
drift af IT-platform. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet:  
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. incl. 
tjenestemandspension på forsyningsområdet   

(mio.kr.) 

Politikområde 
Økonomisk Sikring, pensioner, 

boligstøtte mv.

Vedtaget 
budget 
2017

 Budget      
2018          

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020       2018-

priser

 Budget       
2021            

2018-priser

Overførselsudgifter

 - Personlige tillæg 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7

 - Førtidspension 271,7 273,3 272,9 270,9 270,9

 - Boligstøtte 64,8 61,8 62,2 62,4 62,4

 - Seniorjob 16,2 17,0 17,0 17,0 17,0

 ' -Tj. mandspension 
forsyningsområdet 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8

Overførselsudgifter i alt 363,4 362,6 362,6 360,7 360,7

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Driftsbudgettet for 2018 udgør 362,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
Stigningen skyldes primært førtidspension, boligstøtte, seniorjob samt prisfremskrivning. 
 
Førtidspension  
På førtidspensionsområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2017 samt prognoser fra 
KommuneData.  
 
2017 er andet år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 
beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. 
Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Trapperefusionen 
omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionssatsen reduceres trinvis fra 80% 
de første 4 uger ned til 20% over 52 uger. 
De fleste vil have været igennem et længere forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, 
at sagerne er over 52 uger. 
  
Til budget 2017 blev der budgetteret med en refusionssats på 23,5% på nytilkendelser af førtidspension, 
men de første 5 måneder af 2017 har vist at refusionssatsen har været på 21,5%,  
Der er til budget 2018 budgetteret med en refusionssats på 21,5%.  
 
I forhold til budget 2017 har der været flere nytilkendelser, hvor den løbende afgang har været 
tilsvarende højere. Samlet giver disse ændringer en forventet merudgift på 3,7 mio. kr. på førtidspension 
med trapperefusion, og mindreudgift på -5,8 mio. kr. på den gamle ordning med 35% og 50 % refusion.  
 

Boligstøtte 

I 2017 blev der budgetlagt en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. til boligstøtte til flygtninge og 
familiesammenførte, hvor kommunen medfinansierer 50 %.  Mod forventning modtog kommunen ikke så 
mange flygtninge, og har dermed heller ikke så høje udgifter, som først antaget. I 2018 forventes derfor 
en mindreudgift på 4,3 mio. kr. bl.a pga. færre udgifter til flygtninge. 
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På boligstøtteområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2017 samt opgørelser fra 
Kommune-Data. 
 
På området seniorjob er udgifterne justeret på baggrund og udviklingen i 2017. Tilgangen af seniorjob har 
været større 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 
2015 

Regnskab 
2016 

Budget    
2017 

Budget 
2018 

Førtidspension med 50% refusion 385 334 301 245 

Førtidspension med 35% refusion 2.212 2.148 1.930 1.830 

Førtidspension med trinvis refusionspct. 20-80% 
(refusionsomlægning beskæftigelsesreform) 

- 204 213 329 

 
Modtagere af boligsikring 

3.003 3016 3.132 3227 

 
Modtagere af boligydelse 

4.038 3985 4.001 4022 

 
Seniorjob 

56 60 80 82 

Modtagere af kompensationsbeløb for mgl. 
Seniorjob 

14 10 11 12 

Antallet af personer er opgjort i årsværk 
 
 
Løbende priser 

Eco Nøgletal udvikling  
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
 
Personlige tillæg mv. i alt kr. pr pensionist 

 
509 

 
467 

 
Førtidspensioner i alt kr. 17-64 årige 

 
7.680 

 
7.725 

 
Boligsikring i alt kr. 17-64 årige  

 
825 

 
829 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-64 
årige) – Januar 2017 
 

 
  7,6 

 
7,1 

 
7,6 

 
5,9 

 
Andel husstande, der har modtaget boligsikring 
(i pct. af antal 17-64 årige) – December 2016 
 

 
8,0 

 
6,4 

 
5,5 

 
6,1 

Andel husstande, der har modtaget boligydelse 
(i pct. af antal 65+ årige) – December 2016 
 

 
26,5 

 
22,7 

 
18,5 

 
26,2 

Kilde: ECO nøgletal  
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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 100 mio. kr. Fra 2019 er der behov for at øge kravet til 
driftsoverskuddet, som for 2019 udgør ca. 139 mio. kr. stigende til ca. 150 mio. kr. fra og med 2020. 

• 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 skat fra 2017 til 2018. 

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 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Renter

Renteindtægter -4,2 -1,9 -0,8 -0,3 0,1

Renteudgifter 27,0 28,0 28,1 27,9 26,2

Kurstab/Kursgevinst -2,9 -1,7 1,1 1,7 2,8

Renter i alt 19,8 24,4 28,3 29,3 29,1

Finansiering

Skatter -2.565,7 -2.650,5 -2.707,6 -2.791,2 -2.897,7

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

Tilskud og udligning -1.122,8 -1.138,3 -1.130,6 -1.123,8 -1.113,7

Finansiering i alt -3.687,8 -3.788,1 -3.837,5 -3.914,3 -4.010,7

Finansforskydninger

Likvide aktiver -0,7 2,2 -3,1 11,0 7,0

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

Pantebreve -1,7 4,4 5,4 4,0 4,0

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

Forksyd. i kortfristet gæld 0,3 -0,1 1,0 0,0 -1,8

Finansforskydninger i alt -2,1 6,5 3,4 15,0 9,1

Kapitalposter

Afdrag på lån 67,7 87,7 106,8 96,7 102,7

Optagne lån -69,8 -66,6 -73,0 -53,2 -33,2

Kapitalposter i alt -2,0 21,2 33,8 43,5 69,5

Finansielle konti i alt -3.672,1 -3.736,0 -3.772,0 -3.826,4 -3.903,0
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Budgetændringer 
  (Mio. kr.)  

Budgetændringer - Renter 2018 2019 2020 2021

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

Lånerammelån -0,1 -0,6 -1,3 -2,9

Lån ældreboliger -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Pulje til imødegåelse af renterisiko - reducering -4,0

Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrig ændringer 0,3 0,5 1,7 2,4

Garantiprovision -0,8 -0,8 -0,7 -0,4

Renter af likvide aktiver - budgetafstemning 1,1 2,0 2,1 2,6

Budgetændringer Renter i alt -3,7 1,0 1,6 1,4

Budgetændringer - Finansiering 2018 2019 2020 2021

Kommunal indkomstskat 8,2 -32,1 -44,7 -135,4

Grundskyld og dækningsafgift 7,0 4,6 4,4 -6,8

Øvrige skatter og afgifter -15,4 -11,6 -11,9 -11,9

Tilskud & Udligning -16,9 21,0 26,5 32,1

Likviditetstilskud 1,1 1,1 1,1 1,1

Øvrige særtilskud -5,3 -1,0 1,1 0,9

Budgetændringer Finansiering i alt -21,3 -18,0 -23,5 -120,0

Budgetændringer - Finansforskydninger 2018 2019 2020 2021

Deponering og frigivelser 0,0 0,0 0,0 0,0

Grundkapital familieboliger 6,3 6,2 4,5 4,5

Kirkeskat 0,8 3,0 2,9 1,0

Lån til betaling ejendomsskat -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Likvide aktiver - budgetafstemning 3,3 9,1 23,4 19,4

Budgetændringer Finansforskydninger i alt 8,9 16,8 29,3 23,4

Budgetændringer - Kapitalposter 2018 2019 2020 2021

Lånerammelån - afdrag 3,9 4,3 4,0 4,7

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

Lån tilslutningsbidrag - afdrag 0,0 0,0 0,0 -10,8

Lånerammelån - låneoptagelser 0,4 4,8 0,9 20,9

Budgetændringer Kapitalposter i alt 4,3 9,1 4,8 15,0
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Renter 
Budgettet for 2018 udgør 24,4 mio. kr., hvilket er et fald på 3,7 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 
2018 i det vedtagne budget 2017. 
 
Faldet skyldes især at puljen til imødegåelse af renterisiko er reduceret med 4 mio. kr. Men derudover er 
der sket budgettilpasning af lånerammelån, ældreboliglån, pulje til imødegåelse af renterisiko, 
garantiprovision samt renter af likvide aktiver. 
 

Finansiering 
Budgettet for 2018 er på i alt 3.788 mio. kr. For skatterne under ét er der budgetlagt med en indtægt på 
ca. 2.650 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2018 i vedtaget budget 
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for 2017. Vedr. tilskud og udligning forventes en indtægt på 1,122 mio. kr., hvilket er en stigning på 
21,1 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2018 i vedtaget budget for 2017. 
 
 
Finansforskydninger 
Budgettet for 2018 udgør 6,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,9 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
 
Stigningen kan primært henføres til  
 

• Budgetterede udgifter til grundkapitalindskud i nye familieboliger på 6,3 mio. kr. er flyttet fra 
anlæg til finansforskydninger.  

• Kassebeholdningen er øget med 3,3 mio. kr. 
• Udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter på 1,5 mio. kr. er fjernet, da udgifterne er 

reduceret, og dermed er lånemuligheden også reduceret. Lånesiden er ligeledes tilpasset. 
• Kommunens mellemværende med provstiet forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i løbet af 2018 

primært på grund af stigende udgifter til drift og præstelønninger.  
 
Kapitalposter 
Budgettet for 2018 udgør 21,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr.  i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. Ændringen skyldes stigning i afdrag på lån på 
3,9 mio. kr. og fald i låneoptagelser på 0,4 mio. kr.  
 
Stigningen i afdrag på lån vedrører tilpasning af afdrag på lånerammelån, og primært vedrører det lån til 
lav likviditet, hvor der nu budgetlægges med en halv ydelse det første år. Nyt lån er overtaget fra 
Region Syddanmark vedr. Sydbo, og afdrag udgør 2,5 mio. kr. 
 
Låneoptagelserne er tilpasset lånetilsagn, og det betyder, at låneoptagelse til ordinær lånepulje er 
formindsket med 2,4 mio. kr.  Øvrige lånepuljer med automatisk låneadgang, herunder til Havneområdet 
og energispareprojekt, er forøget med 0,3 mio. kr. og derved tilpasset anlægsudgifterne. Lån til betaling 
af ejendomsskatter på 1,5 mio. kr. er fjernet, da udgifterne er reduceret og meget usikre. Endelig er lån 
til lav likviditet øget med 3,2 mio. kr.  
 

 

Beskrivelse af politikområde: Finansiering (skatter og tilskud) 

Kommunernes finansiering er sammensat af indtægter fra skatter, 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 indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen for 
2018, 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 de ekstra 
skatteindtægter. Det indgår dog i kommuneaftalen, at kommuner med særlige økonomiske udfordringer 
får mulighed for at justere skatten uden individuelle sanktioner inden for en aftalt pulje på 200 mio. kr. 
Samtidig er det forudsat, at andre kommuner nedsætter skatteindtægterne med i alt 450 mio. kr. Efter 
indberetning af kommunernes budgetter for 2018 står det klart, at kommunernes samlede skatte-
indtægter stiger med i alt 82 mio. kr. i 2018. Der vil derfor blive foretaget en (negativ) midtvejs-
regulering af kommunernes samlede bloktilskud for 2018 på 82 mio. 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: 
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• 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.  

• Kommunens driftsudgifter er højere end i sammenlignelige kommuner. 

• Lav likviditet 

 

 
Økonomisk oversigt for området 
 
(Mio. kr.) 

Finansiering

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018           

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021           

2018-priser

Skatter

Kommunal indkomskat -2.354,0 -2.410,7 -2.413,8 -2.470,8 -2.533,0

Medfin. Det skrå skatteloft 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4

Selskabsskat -25,0 -31,1 -25,9 -26,4 -26,8

Anden skat pålignet visse indkomster -1,1 -22,2 -17,2 -0,2 -0,2

Grundskyld -187,6 -188,6 -195,5 -202,8 -213,1

Anden skat fast ejendom -3,2 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Skatter i alt -2.565,8 -2.650,5 -2.650,2 -2.698,0 -2.770,7

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud -931,3 -943,5 -910,4 -901,7 -896,1

Udligning og tilskud udlændinge 14,2 14,7 15,0 15,3 15,6

Kommunale bidrag til regionerne 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4

Særlige tilskud -213,3 -217,3 -213,2 -213,9 -214,4

Tilskud og udligning i alt -1.122,8 -1.138,3 -1.100,6 -1.092,1 -1.086,5

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-
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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 2018 valgt statsgaranti. Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er 
foretaget af hhv. statsgaranti og selvbudgettering, fremgår af nedenstående oversigt: 
 
 

Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetvalg 

Budget 2008  -6,2 Selvbudgettering 

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 (skøn) 8,1  Statsgaranti 

Budget 2017 (skøn) -2,5  Statsgaranti 

Total 372,0 -6,2   
 
Note: Minus angiver indtægt for kommunen. 

 
Det ses, at kommunen senest i 2008 har valgt selvbudgettering hvorved kommunen opnåede 
merindtægt på 6,2 mio. kr. sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. Fra 2009 og de 
efterfølgende år har kommunen valgt statsgaranti. Der er herved undgået et akk. tab på i alt 372 mio. 
kr.  
 
Det skal bemærkes, at tallene for 2015 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod 2016 og 2017 er 
foreløbige tal baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. Der knytter sig fortsat 
stor usikkerhed til 2017.  
 
Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. 
Den kommunale udskrivningsprocent er for 2018 fastsat til 26,80 pct., hvilket er uændret i forhold til 
2017. Med valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver det en indtægt fra kommunal 
indkomstskat i 2018 på 2.411 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 2018 forventes der en udgift til finansiering af det skrå skatteloft på 5,2 mio. kr. 
 
Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2018. 
 
Selskabsskat 
Kommunen modtager en andel på 14,27 pct. af selskabernes betalte skat. Beløbet afregnes til 
kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for indkomståret 2015, som bliver 
udbetalt til kommunen i 2018. 
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Anden skat pålignet visse indkomster  
Vedrører alene indtægter fra dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over indtægterne i 
2018 på 22,2 mio. kr. beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den 
kommunale indkomstskat. Beløbet er ekstraordinært højt og skyldes et enkelt større dødsbo.  
 
Grundskyld                     
Grundskyldpromillen for 2018 er fastsat til 23,32 promille (uændret i forhold til 2017). 
Grundskyldpromillen på produktionsjord er fastsat til den maksimale promille på 7,2 jf. bestemmelserne 
i lovgivningen. Skattestoppet indebærer, at grundskylden årligt må stige med væksten i 
udskrivningsgrundlaget plus 3 pct., dog maksimalt 7 pct. P.g.a. indefrysningen af stigningen i betalte 
ejendomsskatter i 2016 og 2017 har udviklingen i det lokale skattegrundlag i 2017 været forholdsvis 
beskeden, og det er baggrunden for at provenuet fra grundskylden kun forventes at stige med 1,0 mio. 
kr. fra 2017 til 2018 selvom skattegrundlaget er forudsat at stige med 5 %. 
 
De skattepligtige grundværdier i kommunen ligger generelt under loftet for ejendomsskat på 
grundværdier. Det er således under 1 % af ejendomme beliggende i Svendborg Kommune, der har en 
grundværdi, som har ramt skatteloftet. 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 faktiske ejendomsværdi.   
 
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. Faldet i 
forhold til 2017 skyldes en teknisk ændring af status for en ejendom ejet af staten. 
 
Der opkræves ikke dækningsafgift af private ejendomme. 
 
 
Kirkeskat 
Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for borgere, som er medlem af folkekirken, 
og udskrivningsprocenten for kirkeskat. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede 
skattepligtige indkomst. Kirkeskatteprocenten for 2018 er fastsat til 1,02 % hvilket er en reduktion på 
0,01 % i forhold til 2017. 
 
Udskrivningsgrundlaget for 2018 er lig med det statsgaranterede grundlag, da kirkeskatten følger 
princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatter. Udskrivningsgrundlaget udgør 7.298,0 
mio. kr. for 2018. Det giver et provenu på 74,4 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 1,0 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 2018 udgør 
posterne samlet 943,5 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 2018 er denne beløbsgrænse fastsat til 12.983 kr. pr. indbygger. 

For 2018 modtager kommunen 855 mio. kr. fra kommunal udligning. Heraf stammer de 135 mio. kr. fra 
denne ekstra udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".  
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Statstilskud:  
Af kommunernes samlede bloktilskud på 61,9 mia. kr. i 2018 bliver de 6,5 mia. kr. fordelt efter 
kommunernes indbyggertal (statstilskuddet). Resten af bloktilskuddet, altså 55,4 mia. kr., anvendes til 
at finansiere landsudligningsordningen og udligningsordningen vedr. kommuner med højt strukturelt 
underskud samt forskellige særtilskud. Kommunens andel af de 6,5 mia. kr. udgør 66,0 mio. kr. for 
2018. 

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 2018. Af det samlede 
statstilskud til Svendborg Kommune på 66,0 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 22,0 mio. kr. i 2018. 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 2018 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 133 kr. pr. indbygger i 2018, 
hvilket medfører en udgift for Svendborg Kommune på 7,8 mio. kr.  
 
Særlige tilskud 
Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2018 
afregnes der i alt 217,3 mio. kr. til Svendborg Kommune. 

 
Ekstra likviditetstilskud: 
Det er i kommuneaftalen for 2018 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 statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og 
andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet 
”tilskud til Ø-kommuner”. Svendborg Kommune får for 2017 et tilskud fra ordningen på ca. 7,2 mio. kr. 
 
Tilskud til ældreplejen: 
Samlet tilskud til ældreplejen udgør 20,5 mio. kr. i 2018. Der er tale om hhv. ”det gamle ældretilskud” 
fra 2002-aftalen på 8,8 mio. kr., som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og 
praktisk hjælp samt ”det særlige ældretilskud” på 11,7 mio. kr. fra 2007-aftalen, som dækker styrket 
kvalitet i ældreplejen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk nøgle. 
 

Tilskud til dagtilbud: 
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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 4,7 mio. kr. i 
2018. 

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen:  
I forlængelse af aftalen om ”Den ældre medicinske patient” fordeles der for årene 2016-2018 et statsligt 
tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en 
demografisk nøgle og udgør 1,6 mio. kr. for Svendborg i 2018. 

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 120,6 mio. kr. i 2018. 

 
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 9,0 mio. kr. Dette er 3,0 mio. kr. højere end særtilskuddet for 2017. 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 
2017. 

 

 

Tabeller og nøgletal  

 

ECO Nøgletal 

 
Svendborg 
Kommune 

Sammen- 
lignings- 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele  
landet 

 
Beskatningsniveau i procent (B2017) 

26,42 25,83 25,56 24,91 

Udskrivningsprocent (B2017) 26,80 25,77 25,66 24,91 

Udskrivningsgrundlag (B2017) 150.122 152.462 153.755 166.146 

 
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2017) 

164.442 167.214 168.950 184.427 

 
Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2017) 15.918 16.011 15.636 11.091 

 
Selskabsskatter pr. indbygger (B2017) 427 491 1.270 1.174 

 

Note: Antal sammenligningskommuner 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 2007-2015 

 

 

Figuren viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune sammenholdt med udviklingen 
på landsplan. Det kan konstateres, at skattegrundlaget pr. indbygger i Svendborg igennem de sidste 7 
år har ligget på 88-90 pct. af skattegrundlaget pr. indbygger på landsplan.  For 2015 er det lokale 
udskrivningsgrundlag vokset mere end på landsplan. Med et udligningsniveau på 93 pct. af en ekstra 
skattekrone er nettovirkningen af ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er på 8.995,3 mio. kr. Der opnås herved et 
provenu på 2.410,7 mio. kr. fra indkomstskatter ved en udskrivningsprocent på 26,8. 

 
Udskrivningsprocenter 2018 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

90,00

95,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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, 
Svendborg som nr. 5 og Nyborg som nr. 9. Med hensyn til grundskyldspromille ligger Svendborg placeret 
som nr. 28 m.h.t. laveste grundskyld. 

 
Aktivitetsforudsætninger: 
 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 8.609,0 8.783,6 9.006,6 9.219,3 9.451,3 

Grundværdier produktionsjord 1.557,0 1.562,3 1.628,1 1.689,1 1.775,0 

Grundværdier øvrige ejd. 7.515,3 7.538,8 7.880,6 8.175,6 8.591,5 

Udgiftsbehov i mio. kr. 3.515,7 3.575,8 3.608,6 3.670,7 3.749,1 

Beskatningsgrundlag i mio. kr.* 9.441,7 9.618,9 9.879,7 10.125,0 10.403,1 

Betalingskommunefolketal 57.794 58.343 58.729 58.863 58.881 

Note: I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct. af grundværdierne. 
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Beskrivelse af politikområdet: Renter 

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningsliner 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 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Renteindtægter

Renter af likvide aktiver -4,1 -1,8 -0,7 -0,1 0,4

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

Renteindtægter i alt -4,2 -1,9 -0,8 -0,3 0,1

Renteudgifter

Renter af langfr. gæld 27,0 28,0 28,1 27,9 26,2

Renteudgifter i alt 27,0 28,0 28,1 27,9 26,2

Kurstab/gevinst

Kurstab/kursgevinster i øvrigt 0,8 2,6 5,2 5,5 6,4

Garantiprovision -3,8 -4,3 -4,1 -3,8 -3,6

Kurstab/gevinst i alt -2,9 -1,7 1,1 1,7 2,8

Renter i alt 19,8 24,4 28,3 29,3 29,1
 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Renteindtægter 
Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af obligationsbeholdningen. 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 obligationer, 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. 
 
I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af 
bankindestående vist.  
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Afkast på PM-aftaler   

Afkast 
2015 

Afkast 
2016 

  Afkast 
Pr. 30.9.2017 

 
PM-Aftale 1  

 
2,61 % 

 
3,11 % 

 
2,06 % 

 
PM-Aftale 2  

 
1,22 % 

 
2,52 % 

 
1,49 % 

 
PM-Aftale 3 

 
5,91 % 

 
2,66 % 

 
1,75 % 

 
PM-Aftale 4 – ny i 2016 

  
1,72 % 

 
0,86 % 

 
Gennemsnitlige indskudsbevisrente 

 
0,00 % 

 
0,00 % 

 
-0,23 % 

 
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. Kommunen har lån 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 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Rente lån i danske kroner 

 
0,00 % 

 
0,25 % 

 
0,50 % 

 
0,75 % 

 
1,00 % 

 
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 obligationer er ikke budgetlagt, da det er 
meget svært at skønne. Beløbet vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko. Der bliver 
overført store beløb fra år til år til puljen. Der forventes overført 41,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 jf. 
økonomirapporten pr. 30. september 2017.  
 
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. 
 

Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger 

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

Finansforskydningerne omfatter: 

- Kortfristede tilgodehavender 
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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 2017 

2017-priser

 Budget      
2018           

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020           

2018-priser

 Budget       
2021            

2018-priser

Likvide aktiver - kassen -0,7 2,2 -3,1 11,0 7,0

Pantebreve

Deponeringer -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

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

Pantebreve i alt -1,7 4,4 5,4 4,0 4,0

Øvrige finansforskydninger

Anden gæld -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Kirkelige skatter og afgifter 0,8 0,4 1,5 0,5 -1,4

Øvrige finansforskydninger i alt 0,3 -0,1 1,0 0,0 -1,8

Finansforskydninger i alt -2,1 6,5 3,4 15,0 9,1  

 
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. 
 
Der er ikke budgetlagt nye deponeringer i 2018. Deponeringer frigives med 1/25 året efter 
deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.   
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Deponeringer

Regnskab pr. 

31.10.2017

 Budget      

2018           

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Mærskgården 12,3 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Tandklinik 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Hjemmepleje Vest 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Mødrehuset 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ungekontakten 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0

P-hus 2,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

SG-Huset 1,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tved Boldkulb 1,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Svendborg Havn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Mærskgården - tagrenovering 3,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Sundhedshus 5,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Deponering i alt 51,3 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5  
 
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 201 mio. kr. ved udgangen af 2014. Faldet fra 2014 kan henføres 
til, at kommunens regnskab udviser et underskud på henholdsvis 12,9 mio. kr. i 2014, 31,3 mio. kr. i 

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 110.000 72.582 72.118 76.065 85.030
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Gennemsnitsbeholdning 2015-17. Opgjort ekskl. deponering
1.11 - 31.12.2017 er prognosetal ud fra sidste års bevægelser.
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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. 
 
Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af 
2017, men på baggrund af den faktiske gennemsnitbeholdning pr. 31.10.2017 tillagt sidste års 
betalingsflow resten af 2016, skønnes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo 2017 at udgøre ca. 
113 mio. kr. 
 
Nedenstående graf viser likviditeten i kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2. kvartal 
2017. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året 
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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. 
 
 

(Mio. kr.) 

Kapitalposter

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018           

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Afdrag på lån

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

KommuneKredit 55,3 75,0 77,8 83,3 83,9

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

Ældreboliger 10,9 11,2 11,5 11,7 12,0

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

Afdrag på lån i alt 67,7 87,7 106,8 96,7 102,7

Optagne lån

KommuneKredit -69,8 -66,6 -73,0 -53,2 -33,2

Optagne lån i alt -69,8 -66,6 -73,0 -53,2 -33,2

Kapitalposter i alt -2,0 21,2 33,8 43,5 69,5  

 
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 2-4 gange årligt. 
Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være 
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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 2018, og som det fremgår af tabellen har vi fået 
låneadgang til den ordinære lånepulje og lav likviditet.   
 
 
(Mio. kr.)  
 

Lånedispensationer Ansøgt beløb Låne-dispensation

Investeringer med effektiviseringspotentiale 13,3 0,0

Større strukturelle investeringer - borgernære områder 52,7 0,0

Ordinære lånepulje 13,8 5,0

Lav likviditet 40,0 28,0

Lånedispensationer i alt 119,8 33,0  
 
 
Låneoptagelser kan specificeres som følger:  
 
(Mio. kr.) 

Optagne lån - KommuneKredit

Vedtaget 
budget 2017 
2017-priser

 Budget      
2018           

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020           

2018-priser

 Budget       
2021            

2018-priser

Lån til bet. af ejendomsskatter -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Byfornyelse 95% -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Innovativt Energispareprojekt -13,2 -10,4 -10,4 0,0 0,0

Lav likviditet -24,8 -28,0 -33,0 -24,2 -24,2

Lånepuljer Havnen -19,7 -20,0 -26,4 -25,8 -5,8

Lånedispesantioner -7,4 -5,0 0,0 0,0 0,0

Låneoptagelse i alt -69,8 -66,6 -73,0 -53,2 -33,2  
 
Lån til Innovativt Energispareprojekt, byfornyelse og havneområdet er tilpasset anlægsudgifterne, idet 
der er automatisk låneadgang på disse områder.  
 
Nedenstående tabel viser gæld ultimo 2016: 

  
ECO Nøgletal   

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og 
leasede aktiver 
 

 
 

17.347 

 
 

13.215 

 
 

10.068 

 
 

9.842 
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Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2015-2021 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 
2015 og 2016 er regnskabstal og tallet for 2017 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. 
seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2017. Restgælden for 2018-2021 er beregnet på baggrund 
af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2017 
til 2018 på 12,4 mio. kr.:  
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Generelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalgets ansvarsområde 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Klima og Trafiks organisatoriske struktur: 

Serviceudgifter  

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

Beredskab Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt 
forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler på brandskolen forskellige kurser for kommunalt ansatte, Falck 
og de maritime skoler. Fra 2016 overgik beredskabet til Beredskab Fyn i et fælles fynsk beredskab, som et §60 
selskab. 
 
Trafik og Infrastruktur (CETS) varetager drift og vedligehold af grønne områder og vejområdet herunder             
indsamling af vejdata. Afdelingen forestår 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 og rengøring i kommunens ejendomme. 
Herudover har afdelingen pr. 1. oktober 2017 som et led i en omstrukturering overtaget ansvaret for kommunens tre 
kantiner, rådhusbetjentteamet samt en del af administrationen i CETS. 

 
Kommunale Ejendomme har i forbindelse med en administrativ omlægning i CETS fået opgaver fra Rådgivning og 
Renovering samt en række fra Ejendomsadministration som nu er samlet i en ny afdeling. 
 
Afdelingen har tre hovedfunktioner 
1. Administration af de kommunale ejendomme, herunder 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.  
 
 
Indkomstoverførsler 

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. udlejningsboliger. 
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Natur og Klima 

 

• 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, hvor samspillet og 
hensynene vurderes konkret i hver enkelt 
sag. 

Indsatsområder i 2018 omfatter: 

• Implementering af de kommunale Natura 2000 
handleplaner.  

• Gennemførelse af projekter indenfor 
naturpuljen. 

• Implementering af de statslige 
vandområdeplaner. 

• Udbud af den kommunale 
vandløbsvedligeholdelse. 

• Implementering af ny kommunal opgave vedr. 
kystbeskyttelse. 

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

• Udarbejdelse af nye planer vedrørende 
grundvandsbeskyttelse. 

• Fokusering af Svendborg Kommunes Klima- og 
Energipolitik på indsatser, der resulterer i 
målbare reduktioner af CO2-udledningen, 
herunder energivejledning på 
virksomhedstilsyn 

• Udarbejdelse og implementering af ny 
varmeplan 

• Udpegning af zoner til 
produktionsvirksomheder i forbindelse med 
kommuneplanarbejdet. 

• Implementering af ny lovgivning og nye 
servicemål på husdyrbrugsområdet. 

• Implementering af mål i affaldsplan 2014-
2024. 

• Revision af ejerstrategi for de kommunale 
selskaber. 

• Forberedelser til DGI Landsstævne 2021 

 

Trafik og Infrastruktur 

 

Indsatsområderne i 2018 omfatter: 

Der vil også i 2018 være et øget fokus på opfølgning 

af de udarbejdede ydelses-beskrivelser i forhold til 
udbudte opgaver ved drift af grønne områder, veje 
m.m. Dette skal medvirke til at sikrer omkostnings-
styringen og kvaliteten i opgaveløsningen. 

 
I 2018 vil opgaven med registrering og sanering af 
kommunens skiltepark fortsætte. Dette skaber 
grundlaget for optimering og effektivisering af 
skiltenes vedligehold, samt muliggør indhentning af 
efterslæbet. 
 
I 2018 vil der 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.  
 
Der er gennemført SKI-udbud i forhold til indkøb af 
kommunale biler. Dette forventes at medføre billigere 
indkøb. I 2018 gennemføres analyse i forhold til 
administration af bilparken herunder håndtering af 
vedligehold m.v. Muligheder for leasingaftaler og 
eventuelt potentiale heraf skal afdækkes. 
 
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. 
 

Kommunale Ejendomme 

 

Kommunale Ejendomme vil i 2018 fokusere på: 

• Arealeffektiviseringen, herunder også 
boligmassen på det sociale område 

• Øget planlagt vedligeholdelse, herunder også 
renovering som medfører investeringer i 
vedvarende energi 

• Risikogennemgang af brandalarmerings-
forhold, særligt henset til bygningernes 
anvendelse i forbindelse med Landsstævnet 
2021 
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Beredskab  

 

• Beredskabets opgaver overgik pr. 1. januar 
2016 til Beredskab Fyn, hvorefter de fremtidige 
mål for området varetages af den nye 
bestyrelse (beredskabskommission) på vegne af 
de ni ejer kommuner. 

Ejendomsservice 

 

Ejendomsservice vil i 2018 have fokus på: 

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

• Forberedelser til landsstævnet i 2021 

• Afdækning af ressourceudfordring ifm. 
udfasning af seniorjobordning  

• Udvikling og implementering af 
uddannelsesstrategi for afdelingens 
medarbejdere 

Fortsat gennemførelse af harmoniseringer og 
udmøntning af effektiviseringskrav 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart 

 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2018 have 
fokus på, at 

• Fremtidssikre kommunens maritime 
institution ”Svendborg Havn, Færge- 
og Sundfart”. 

• Udvikle en forbedret, fleksibel og 
sammenhængende adgang til og fra de 
sydfynske småøer. 

• Sikre den fremtidig drift og udvikling i 
havnesamarbejdet ”Et Øhav i 
Verdensklasse”. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Drift

Natur og Klima 12,3 14,0 14,2 14,2 14,2

Beredskab 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3

Trafik og Infrastruktur 88,3 87,1 86,4 86,4 86,4

Ejendomsadministration 30,8 35,0 32,9 30,8 30,7

Ejendomsservice 105,0 106,8 105,2 105,0 105,0

Rådgivning og Renovering 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7

Havn og Færger 7,0 7,0 6,4 6,3 6,3

Serviceudgifter i alt 258,3 262,9 258,1 255,8 255,6

Indkomstoverførsler

Huslejeindtægter 5.30 boliger -11,1 -11,3 -11,6 -11,8 -12,0
Teknisk servicepersonale Distrikt 8 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7
Indkomstoverførsler i alt -9,8 -9,6 -9,8 -10,1 -10,3

Udvalget for MKT i alt 248,5 253,3 248,3 245,7 245,3  
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2018 2019 2020 2021

Tilpasning af overslagsår 2021 p.g.a. slutår 2020 0,0 0,0 0,0 0,3
Div. vedligehold flyttet til anlæg -1,8 -1,8 -1,8 -1,8
Driftsbudget til nyt Sundhedshus 1,6 1,6 1,7 1,7
Driftsbudget til Sydbo 1,0 1,0 1,0 1,0
Energispareprojekt 2016 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Budgettilpasning Distrikt 8 i Ejendomsservice 0,1 0,1 0,1 0,1
Midler til færgetakst/godstransport - fra finansiering -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Mistede lejeindtægter havnen 0,1 0,1 0,1 0,1
Overførsel fra regnskab 2016 1,4 0,0 0,0 0,0
På Banen - drift overført fra Social og Sundhed 0,1 0,1 0,1 0,1
Budget delebiler - overført fra Økonomiudvalget 0,2 0,2 0,2 0,2
Flytning af industrimiljø fra EBK til Natur og Klima 2,1 2,1 2,1 2,1
Pris- og lønfremskrivning 2,4 2,4 2,4 2,4
Kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet 0,2 0,2 0,0 0,0
Vedligholdelse af tomme bygge-/erhvervsgrunde 0,1 0,1 0,1 0,1
Bortfald af refusion til midlertidige flygtningeboliger 0,6 0,6 0,5 0,5
Lov- og cirkulæreprogram - vandområdeplaner 2015-21 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Offentlige toiletter flyttet til Ejendomsservice 0,2 0,2 0,2 0,2
Besparelsespulje 2018 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Effektiviseringspulje for 2016 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Budgetforlig 2018 - reduktion afledt drift Sofielundskoven -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Budgetforlig 2018 - reduktion Klima og Energi -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Div. småjusteringer 0,0 0,0 0,0 0,0
Budgetændringer drift i alt 6,5 5,0 4,7 4,9  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2017 
og det vedtagne budget 2018-21 

 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift: 
 
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2018 udgør ca. 262,9 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 6,5 mio. kr. i 
forhold til budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
 
Stigningen skyldes primært tilførsel af budget til ejendomsdriften af nyt Sundhedshus og institutionen 
Sydbo. Herudover blev der tilført midler til bortfald af refusion til midlertidige flygtningeboliger. I 
forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet er der reduceret på vandområdeplaner 2015-21.  
 
Området er også blevet tilført den almindelige pris- og lønfremskrivning samt overførsler fra 2016. På 
baggrund af en organisationstilpasning omkring industrimiljø i Natur og Miljø er der flyttet midler fra 
Erhverv-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. 
 
I forbindelse med budgetforliget 2018 blev der fastsat en årlig rammebesparelse på 0,276 mio. kr. for hele 
området samt en reduktion på 0,3 mio. kr. til klima og energi og 0,05 mio. kr. på driften af Sofielundskoven. 
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Indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for 2018 udgør ca. -9,6 mio. kr. netto, hvilket er et fald på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017. 
 
Faldet skyldes primært tilførsel til Distrikt 8 i Ejendomsservice i forbindelse med en organisations-
tilpasning. 

 

Natur og Klima: 

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 2018:  

 
Tema: Implementering af de kommunale Natura 2000 handleplaner. 
 
Mål: I 2018 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 de fire Natura 2000-områder vi har ansvaret for, som efter politisk 
vedtagelse, skal implementeres. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-indsatsen udgør fra 2018 kr. 
600.000 årligt, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger. 
 
Tema: Gennemførelse af projekter indenfor naturpuljen. 
 
Mål: Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen og øge biodiversiteten. 
 
Vejen til målet: Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2018 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. Som led i prioriteringen af indsatsen revideres handleplanen 
for ’Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune’. 
 
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: Udbud af den kommunale vandløbsvedligeholdelse. 
 
Mål: En fireårig aftale om vedligeholdelse af kommunens vandløb. 
 
Vejen til målet: Aftalen om vedligeholdelse af kommunens vandløb jf. vandløbsregulativerne skal fornys i 
2018. Vedligeholdelsesopgaven skal derfor udbydes primo 2018 med henblik på indgåelse af kontrakt 
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medio 2018. 
 
 
Tema: Implementering af ny kommunal opgave vedr. kystbeskyttelse 
 
Mål: Medio 2018 overtager kommunen myndighedsopgaver fra staten vedr. sager om kystbeskyttelse 
blandt andet i forbindelse med større kystbeskyttelsesprojekter. 
 
Vejen til målet: I forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter vil der fremover være 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 2018 skal der i samarbejde med 
Kystdirektoratet udarbejdes et grundlag for administration af den nye opgave. 
 
 
Tema:  Spildevandsplanlægning – Masterplan for regn- og spildevand samt revision af 

spildvandsplanen. 
 
Mål: Revision af spildevandsplan med vedtagelse ultimo 2018 
 
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 2018. 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 2017, men behandlingen af forslaget er udsat til 2018, 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 2018 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. 
 
Arbejdet med at meddele vandindvindingstilladelser til enkeltindvindere, hvor retten til indvinding er 
udløbet, blev ikke afsluttet i 2017, hvorfor arbejdet fortsættes i 2018. Det er givet tilladelse til ca. 300 
vandindvindinger, og de resterende 200 tilladelser vil blive givet i løbet af 2018. 
 
Tema: Fokusering af kommunens klima- og energipolitik på indsatser, der resulterer i målbare 

reduktioner af CO2-udledningen, herunder energivejledning på virksomhedstilsyn 
 
 
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 2018 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. 
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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: Udpegning af zoner til produktionsvirksomheder i forbindelse med 
kommuneplanarbejdet 
 
 
Mål: At udmønte planlovens nye mulighed for udpegning af zoner til produktionsvirksomheder. 
  
Vejen til målet: Udarbejde et kvalificeret beslutningsgrundlag (ved indsamling af eksisterende data 
omkring virksomhedslokalisering, erhvervsområder, udviklingsområder ift. primært boligområder) så 
Svendborg Kommune kan udpege zoner, hvor der tages særlige hensyn overfor produktionsvirksomheder. 
Det kunne f.eks. være specielle områder på havnen, hvor tilstødende ny bebyggelse må tåle lidt højere støj 
fra erhvervsområdet – Hamborg-modellen. 
Analyse af data vil samtidig kunne identificere nogle områder med produktionsvirksomheder, hvor der let 
vil kunne opstå udfordringer. Her vil analysen kunne anvendes til udpegning og prioritering af specifik 
indsats. 

 
Tema: Implementering af ny lovgivning og nye servicemål på husdyrbrugsområdet 
 
Mål: Fortsat implementering af ny husdyrlov og servicemål. 
 
Vejen til målet: 
Der vil løbende være opfølgning på og deltagelse i møder, ERFA-netværk mv. der informerer om og afklarer 
problematikker omkring administration af den nye husdyrlov. Derudover vil der arbejdes med opdatering af 
procedurer og skabeloner i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser. Der vil være fokus på opfyldelse af 
servicemål gennem optimering af de nævnte procedure og skabeloner, og et øget fokus på prioritering af 
teamets øvrige opgaver. 
 

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.  
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Vejen til målet: 
Deltage i relevante arbejdsgrupper under projektledelsen af Landsstævne 2021 
 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Natur og Klima

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-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 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

Vedligeholdelse af vandløb 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Miljøbeskyttelse m.v. 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

Klima og Energi 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4

Løn samt øvrige kt. 6 m.m. 8,4 10,2 10,8 10,8 10,8

Natur og Klima i alt 13,3 14,0 14,2 14,2 14,2
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift: 
 

Negativ netto overførsler fra 2016 til budget 2018 er på 0,224 mio. kr. fordelt ud på flere områder. 
 
Der er vedtaget en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. På klima og energiområdet fra 2018 og frem, samt 
en reduktion på 0,375 mio. kr. til vandområdeplaner 2015-21 jf. lov- og cirkulæreprogrammet. 
Herudover er der på baggrund af en organisationstilpasning overført ca. 2,1 mio. kr. til industrimiljø. 

 

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 
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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 er først tilgængelige i beregningen i december 2017. 
 

 

Beredskab: 

Rammebetingelser 
Beredskabsområdet er underlagt Beredskabskommissionen, som er politisk ansvarlig. Området vedrører 
al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. 

 

Hvad vil vi i 2018: 

 

Beredskabets overgik pr. 1. januar 2016 til Beredskab Fyn, hvorefter de fremtidige mål for området 
varetages af den nye bestyrelse (beredskabskommission) på vegne af de ni ejerkommuner. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Beredskab under 

Ejendomsadministration (CETS)

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget        

2018           

2018-priser

 Budget      

2019          2018-

priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Drift

Beredskab 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3

Beredskab i alt 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

 

Trafik og Infrastruktur: 

Rammebetingelser 
Trafik og Infrastruktur er organisatorisk opdelt i 3 Team: Team Park og Vej, Team anlæg og Team Trafik. 
 
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. 
 
Team Park og Vejdrift, Team anlæg og Team Trafik 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 2018: 

Tema: Opmåling og klassificering af vejområdet og grønne områder 
I 2018 vil udarbejdelse af handleplaner for realisering af ”Udviklings- og strategiplanen for vejområdet” 
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også have høj prioritet. ”Udviklings- og strategiplanen for vejområdet” blev politisk godkendt i 2016. 
Handleplanerne er et hjælpeværktøj til at fastholde fokus på strategisk vedligeholdelse og planlægning 
for indhentning af eventuelt efterslæb indenfor vejområdet over en årrække. Der sættes som 
udgangspunkt fokus på områderne fortove, skilte og afvandingselementer. Grundlaget for 
handleplanerne er de detaljerede opmålinger og klassificeringer inden for vejområdet, der er registreret i 
2015 og 2016. Alle registreringer ajourføres løbende.  
 
Udarbejdelse af den nævnte Udviklings- og strategiplan giver mulighed for vurdering af hvilke områder 
der kan være potentielle for yderligere udbud. I 2018 vil opgaven omkring registrering og sanering af 
skilteområdet blive fortsat. Dette vil afdække mulighederne i forhold til fremtidig håndtering af 
vedligeholdelsen af skilte, eksempelvis ved konkurrenceudsættelse i form af rammeudbud eller 
partnering.  
 
Afvandingselementer er et område, hvor der også 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. 
 
I 2018 skal der prioriteres opfølgning i form af tilsyn og kvalitetskontrol i forhold til genudbuddet af 
driftskontrakten for entreprenørydelserne i Svendborg Kommune. Det gennemførte genudbud i 2017 omfatter 
ændringer der muliggør et kvalitetsløft af den leverede ydelse og der imødeses driftsoptimering på området. 
 
Endvidere er befordringsområdet et område der er udfordret i forbindelse med udmøntning af besparelse 
på driftsbudgettet.  
 
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 2018 er at: 

• der prioriteres og gennemføres tilsyn og kvalitetskontrol i forhold til genudbuddet af 
entreprenørydelserne i Svendborg Kommune  

• der afdækkes muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af områdets elementer herunder 
skilteområdet og afvandingselementer.  

• Gennemføre revisitering af lægekørsel i forsøg på at mindske en forventet merudgift på området. 
 
 
Vejen til målet: 
I 2018 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”. Supplerende udarbejdes handleplaner der 
sikrer grundlaget for realisering af ”Udviklings- og strategiplanen for Vejområdet”. 
 
Registreringer af alle vejelementer ajourføres løbende, da indsamlede data anvendes for ajourføring af 
diverse driftsplaner, arbejdskort, handleplaner og sikring af et optimalt udbudsmateriale.  
 
2018 fortsættes endvidere det fokus på øget tværfagligt samarbejde med de involverede entreprenører, 
som der med succes blev fokuseret på i 2017. Dette fokus har på flere områder medført en mere enkel 
og effektiv opgavehåndtering, hvilket giver større helhedsorienteret opgaveløsning.  
Gennemføre revisitering af lægekørsel i løbet af 2018 for alle nuværende aktive brugere ved udsendelse af nye 
ansøgningsskemaer, administrativ revurdering af disse suppleret med nødvendige personlige samtaler. Dette 
initiativ forventes at reducere antallet af kørsler. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Trafik og Infrastruktur

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Drift

Offentlige toiletter 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

Grønne områder 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8

Skove 0,4 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 3,3 3,3 3,3 3,3

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

Veje fælles formål 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Parkering -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Vejvedligeholdelse 28,1 27,9 27,9 27,9 27,9

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

Kollektiv trafik  27,1 27,0 26,2 26,2 26,2

SBH-kørsel 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Almen skolekørsel 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Lægekørsel 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Sydfyns Flyveplads 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Kystbeskyttelse 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Konto 6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8

Trafik og Infrastruktur i alt 88,3 87,1 86,4 86,4 86,4
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

I forbindelse med budgetforliget for 2018 er området reduceret med 0,05 mio. kr. til drift af 
Sofielundskoven. Området er blevet tilført 0,139 mio. kr. til vedligeholdelse af tomme bygge-
/erhvervsgrunde.  

 

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 2018: 

Tema: Fremtidssikre kommunens maritime organisation ”Svendborg Havn, Færge og Sundfart”. 
Der vil de kommende år være fokus på at tilpasse den maritime organisations ressourcer og 
kompetencer til fremtidens opgaver, som er under forandring som følge af, at  

• ”Fremtidens Havn” rykkere nærmere og nye opgaver og muligheder opstår mens andre 
forsvinder. 

• opgaveporteføljen ændres efterhånden som havneorganisationen implementeres i CETS 
struktur. 

• aktiviteterne i erhvervshavnen aftager 
• der sættes fokus på udnyttelse øhavets potentialer i forhold til eksempelvis 
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o drift og udvikling af havnene i ”et øhav i verdensklasse” - den sydfynske 
sejlerdestination, herunder stjernecertificering. 

o udvikling af fremtidens færgeinfrastruktur i øhavet og dermed sikre øernes eksistens- og 
udviklingsgrundlag samt skabe ”Reason to go – Sydfyn”. 

 
Mål: 
En bæredygtig organisation i balance, som er i stand at ”skabe rammerne for maritimt liv i Svendborg” 
samt yde den service som gør det attraktivt af besøge det maritime Svendborg. 
 
Veje til målet: 
Gennem en løbende proces med et udvidet samarbejde med andre afdelinger i primært eget 
direktørområde, herunder især afdelingerne i CETS samt udviklingsafdelingen. 

 

Tema: Udvikle en forbedret, fleksibel og sammenhængende adgang til og fra de sydfynske småøer. 
I 2018 vil vi arbejde videre med ”Øhop i det Sydfynske øhav” samt forfølge vores vision om i 
samarbejde med de andre Sydfynske kommuner at skabe en sammenhængende og fleksibel adgang til 
de sydfynske småøer med fossilfrie og delvis autonome færger. 
 
 
Mål: 
I 2018 er det vores mål at alle 4 sydfynske kommuner bliver inkluderet i øhopsprojektet. Herudover 
skal vi have etableret projektgrundlaget for udvikling af fremtidens fossilfrie og delvis autonome 
tværkommunale ø-taxier og passagerskibe. 
 
 
Veje til målet: 
For at få bundet alle 4 kommuners småøer sammen skal der etableres et administrativt og økonomiske 
fællesskab imellem kommunerne. 
 
Projektgrundlaget for fremtidens tværkommunale passagerskibe skal udvikles i samarbejde med ”Den 
maritime klynge”, færgesekretariatet samt tekniske samarbejdspartner og fundraiser. 
 

Tema: Sikre den fremtidig drift og udvikling i havnesamarbejdet ”Et Øhav i Verdensklasse”. 
I dag inkludere havnesamarbejdet ”Et øhav i verdensklasse” mere en 20 sydfynske havne. 
 
 
I samarbejdet som har været trendsættende i forhold til at etablerer sejlerdestinationer i hele Danmark 
er der blandt andet skabt  

- en fællesprofilering og identitet samt et synligt samarbejde. 
- en opgradering af stedbundne faciliteter i mange havne. 
- flere oplevelser til sejler og landkrabber på havnene. 
- en national og international markedsføring.  

 
Dette samarbejde er indtil nu blevet faciliteret af Naturturisme og støttet af Destination Fyn samt 
finansieret af LAG og FLAG, herunder medfinansiering fra de 4 sydfynske kommuner.  
 
Finansieringen udløber med udgangen af 2018. Det er derfor vigtigt at få landet den fremtidige 
strategi, herunder sikre den fremtidig drift, udvikling og økonomi. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Svendborg Havn, Færge og 

Sundfart

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Drift

Færgedrift 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3

Havne -0,5 -0,4 -1,0 -1,1 -1,1

Havn og Færger i alt 7,0 7,0 6,4 6,3 6,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Nettodriftsbudgettet i 2018 udgør 7,0 mio. kr. fordelt med 7,3 mio. kr. på Færgedrift og -0,4 mio. kr. på 
Havnen. Nettodriftsbudgettet for 2018 er næsten lig 2017, dog med mindre korrektioner på begge 
områder: 
 

• På færgedriften er der indarbejdet et indtægtsbudget på 0,216 mio. kr., vedr. tilskud til 
nedsættelse taksterne på godstransport 

• På Havnen er der sket en nettokorrektion på 0,139 mio. kr. som overordnede kan henføres til tabt 
lejeindtægt på Nordrekaj   

 
 

Tabeller og nøgletal  

 
Løbende priser 

 
 
Skibsanløb/godsomsætning 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
Skibsanløb* 

 
29 

 
36 

 
54 

 
51 

 
28 

      

 
Udlosset gods, fra udland (ton) 

 
21.450 

 
39.628 

 
33.572 

 
26.896 

 
32.871 

 
Udlosset gods, fra indland (ton) 

 
12.211 

 
17.565 

 
23.464 

 
133 

 
5.650 

      

 
Indladet gods, til udland (ton) 

 
- 

 
15.316 

 
51.853 

 
64.523 

 
14.657 

 
Indladet gods, til indland (ton) 

 
1.764 

 
- 

 
2.361 

 
12.188 

 
0 

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods. 
 

 

Kommunale Ejendomme (tidl. Ejendomsadministration og Rådgivning 
og Renovering) 

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, 
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Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene 
boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven, Hegnsloven og Svendborg Kommunes styringsvedtægter. 
 

 

Hvad vil vi i 2018:  

Tema: Arealeffektivisering og fokuseret planlagt vedligeholdelse 
 
 
Mål:  
Målet er at få en bedre udnyttelse af kommunens ejendomme og opnå driftsbesparelser. Samt at På 
baggrund af bygningsregistreringen og med udgangspunkt i principperne i Vedligeholdelsesstrategen 
fokusere den planlagte vedligeholdelse i de bygninger, der anvendes til kommunens primære formål. 
 
Der skal i 2018 hentes en driftsbesparelse på 2 mio. kr. og yderligere 2 mio. kr. i både 2019 og 2020. 
 
Veje til målet:  
Med udgangspunkt i nøgletal, viden om bygningernes anvendelse samt andet data herunder 
vedligeholdelsesstand udarbejdes der områdevis et katalog med potentialet for bygningseffektivisering for 
det pågældende område. De mulige løsninger skal særligt have sigt på, at opsige lejekontrakter samt 
afhænde bygninger og øge udnyttelsesgraden af de primær bygninger. Dette potentiale fremlægges til 
politisk behandling, hvorefter administrationen udarbejder konkrete løsninger til, hvordan man kan 
placere de aktiviteter, der er i de pågældende bygninger og lejemål på ny. 
 
Det må forvente, at både potentialerne og de konkrete løsninger vil kunne berøre eksisterende strukturer 
og serviceniveau for dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet mv.  Det må ligeledes forventes, at 
bygningerne skal indeholde forskellige funktioner, og at brugere ikke alene har brugsret til lokaler og 
bygninger. 
  
For at kunne indhente besparelserne er det nødvendigt, at frigjorte bygninger og lejemål sælges eller 
opsiges, og at disse ikke tages i anvendelse til andre kommunale eller til kommunalt støttede formål. 
 
Der må påregnes, at det vil være nødvendigt at foretage anlægsinvesteringer for at kunne opnå de 
fremadrettede driftsbesparelser. Investeringerne samt de afledte besparelser vil indgå i de konkrete 
løsningsforslag der udarbejdes. 
 
 
Tema: Tilpasning af udbud af sociale boliger. 
 
Mål:  
Tilpasning af udbud af sociale boliger foretages for at tilbyde boliger, som passer til borgernes behov og 
minimere antallet af husordenssager. 
 
Veje til målet:  
Der udarbejdes i samarbejde med social og sundhed en handleplan for boliger til udsatte, således at 
udbud passer til behovet. Det forudsættes, at tilpasningen kan indebære afvikling og tilførsel af boliger. 

 

Tema: Forberede bygningerne til Landsstævnet 2021 
 
Mål:  
At skabe overblik over mulighederne for at tilvejebringe de ca. 16.000 pladser til overnatning. Og få 
tilrettelagt dette arbejde, således at bygningerne er klar til L21. Skole og andre kommunale bygninger vil 
indgå i løsningen. 
 
Veje til målet:  
Bygninger gennemgås med henblik på godkendelse til overnatninger. Procedure og planer udarbejdes i 
samarbejde med kommunens byggemyndighed 
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Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio.kr.) 

Ejendomsadministration

Vedtaget 

budget 2017 
2017-priser

 Budget      

2018          
2018-priser

 Budget      

2019          
2018-priser

 Budget      

2020           
2018-priser

 Budget       

2021            
2018-priser

Drift

Husleje 16,1 17,6 17,6 17,6 17,5

Forsikring 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Kantine 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6

Administration CETS 5,9 5,5 5,5 5,5 5,5

Betjente 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Almene boliger -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Risikostyring/forsikring 5,1 5,7 5,7 5,7 5,7

Biler 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2

Flygtninge boliger 1,5 2,1 2,1 2,0 2,0

Besparelser/bufferpulje -5,3 -3,3 -5,3 -7,3 -7,3

Ejendomsadministration i alt 30,8 35,0 32,9 30,8 30,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Rådgivning og Renovering

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      2018             

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Drift

Vedligehold af bygninger til priotering
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Vedligehold af bygninger på Kultur-, 
Erhverv og Udvikling 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Vedligehold af bygninger på 
ældreområdet 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Energispareprojekt
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Rådigivning og Renovering konto 6 
m.v. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Rådgivning og Renovering i alt: 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift Kommunale Ejendomme 
Ovenstående oversigter for Ejendomsadministration og Rådgivning og Renovering viser en udspecificering 
af den gamle politiske opbygning af økonomien, som nu administrativt og organisatorisk er flyttet over i 
den nye afdeling Kommunale Ejendomme. Økonomien vises på denne måde, da den nye politiske struktur 
ikke er på plads endnu.  
 
I Ejendomsadministration skyldes ændringerne primært en tilførsel af ca. 0,2 mio. kr. til samlet 
finansiering af delebiler. Herudover er der tilført budget til bortfald af refusion til midlertidige 
flygtningeboliger med 0,6 mio. kr. faldende til 0,45 mio. kr. i 2021. I forbindelse med budgetforliget er der 
indarbejdet rammebesparelser for ca. 0,6 mio. kr.  
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I Rådgivning og Renovering er der fra driftsbudgettet flyttet et ejendomsvedligeholdelsesbudget på ca. 1,8 
mio. kr. til anlæg til den fælles ejendomsvedligeholdelsespulje.   
 

Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

Ejendomsadministration  
Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget    
2019 

Budget  
2020 

      

Risikostyring 
Arbejdsskader (1.000 kr.) 

      

 
- Erstatninger og fonde 

 
637 

 
1.844 

 
1.844 

 
1.844 

 
1.844 

 
- Antal arbejdsskader: 

  
 

 
 

 
 

 

 
- Ulykker 

 
287 

 
220 

 
250 

 
250 

 
250 

Risikostyring øvrige skader 
(1.000 kr.) 

     

 
- Præmier 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
- Erstatninger og fonde 

 
2.300 

 
1.962 

 
2.333 

 
2.333 

 
2.333 

  
- Antal tingskader 

 
189 

 
115 

 
150 

 
150 

 
150 

 

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade. Den samlede risiko for kommunen er i 
forbindelse med regnskab 2016 aktuarmæssigt opgjort til 66,3 mio. kr. Saldoen er optaget i 
kommunens balance, som hensat forpligtelse. 
 

Ejendomsservice 

Rammebetingelser 

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse - er opdelt i 8 
distrikter. 6 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. 

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens 
institutioner med firmaet Danren. Aftalen trådte i kraft den 1. november 2017 og løber i 4 år. 

 

Hvad vil vi i 2018:  

Tema: Gradvis implementering af økologi i rådhusets kantiner jf. politisk beslutning. 
 
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 påbegyndes i 2018. Med virkning fra medio 2018 vil 
varegrupperne for mejeriprodukter og fersk kød i så høj grad som muligt omlægges 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: Forberedelser til landsstævnet i 2021 
 
Mål: Levering af ønskede oplysninger til landsstævneorganisationen 
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Veje til målet: Ejendomsservice vil medvirke til en god start på landsstævneplanlægningen. Den 
nøjagtige opgavebeskrivelse er dog endnu ikke udarbejdet, men opgaver i forhold til screening af 
kommunens ejendomme er allerede påbegyndt. Alle distrikter vil bidrage med de nødvendige 
informationer. Der overvejes en koordinerende og tværgående rolle i Ejendomsservice afhængig af 
opgavernes karakter. 
 
 
Tema: Afdækning af ressourceudfordring ifm. udfasning af seniorjobordning 
 
Mål: Plan for håndtering af udfordringer med manglende seniorjobbere i Ejendomsservice i de kommende 
år. 
 
Veje til målet: Flere og flere seniorjobbere forsvinder fra Ejendomsservice, fordi deres aftaler udløber. 
Der kan ikke rekrutteres nye seniorjobbere i nær samme grad, og ifølge oplysninger fra HR Afdelingen kan 
det forventes, at ordningen vil være stort set udfaset i 2020/2021. Visualisering af udfordring med 
manglende seniorjobbere i Ejendomsservice skal udarbejdes i 2018, og udfordringen skal rejses i 
organisationen. Ejendomsservice beskæftiger pt. ca. 30 seniorjobbere, og de udgør en væsentlig del af 
den samlede medarbejderstyrke. 
 
 
Tema: Udvikling og implementering af fornyet uddannelsesstrategi for afdelingens ledere og 
medarbejdere. 
 
Mål: Højne det faglige indhold blandt afdelingens medarbejdere – bl.a. med speciel fokus på 
rengøringsområdet. Målet er ansvar og kompetence til den enkelte medarbejder. 
 
Veje til målet: Udarbejdelse af nye uddannelsesstrategi i Ejendomsservice. Der vil fortsat være fokus på 
kompetenceudvikling på flere spor. Der vil i 2018 sættes særlig fokus på rengøringsområdet, hvor alle 
kommunens rengøringsassistenter vil blive tilbudt den formelle rengøringsteknikeruddannelse, hvis man 
opfylder de nødvendige kriterier. 
 
Tema: Gennemførelse af fortsatte harmoniseringer og udmøntning af effektiviseringskrav. 
 
Mål: Efterlevelse af effektiviseringskrav 
 
Veje til målet: Konstant udfordre de forskellige områder mhp. harmoniseringer og effektiviseringer. Der 
er i 2017 sat proces på områderne rengøring, elektroniske låsesystemer, alarmer og vinduespolering. Der 
vil i 2018 yderligere sættes fokus på energistyring via CTS, måtteservice og renovation. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio. kr.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejendomsservice

Vedtaget 
budget 2017 
2017-priser

 Budget      
2018          

2018-priser

 Budget      
2019          

2018-priser

 Budget      
2020           

2018-priser

 Budget       
2021            

2018-priser

Drift

Distrikt 1 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4

Distrikt 2 16,4 17,0 17,0 17,0 17,0

Distrikt 3 15,4 15,3 15,3 15,3 15,3

Distrikt 4 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1

Distrikt 5 10,4 10,2 10,2 10,1 10,1

Distrikt 6 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3

Distrikt 7 14,6 15,4 13,8 13,8 13,8

Distrikt 8 14,2 15,0 15,0 15,0 15,0

Distrikt 1-8 fælles + ledelse 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Ejendomsservice i alt:            105,0          106,8            105,2 105,0 105,0
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+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Området har fra 2018 overtaget driften af Rådhusbetjente, Kantinerne og en del af administrationen i 
CETS 
Der arbejdes kontinuerligt på at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme ud fra de 
krav der er på effektivisering og nye udbud. 
Der vil i 2018 blive systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten. 
 

 

Tabeller og nøgletal  

Benchmarking vil fortsat være et fokusområde for Ejendomsservice i 2018 og de kommende år. 

 

Ældreboliger samt Teknisk servicepersonale på Distrikt 8 under 
henholdsvis Ejendomsadministration og Ejendomsservice:  
 

(mio.kr.) 

Politikområde 

Huslejeindtægter samt Teknisk 

servicepersonale

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019          

2018-priser

 Budget      

2020           

2018-priser

 Budget       

2021            

2018-priser

Indkomsoverførsler 

Ældreboliger -11,1 -11,3 -11,6 -11,8 -12,0

Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7

Indkomsoverførsler i alt: -9,7 -9,6 -9,9 -10,1 -10,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
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 og renter og afdrag. 
 
Området skal hvile i sig selv, så grunden til at budgettet for området under MKT viser et nettodriftsbudget 
på -11,3 mio. kr. skyldes, at udgifter til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område. 
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Anlæg 

Økonomisk oversigt  

(Mio. kr.) 

 

Anlæg  Budget      2018     
 Budget      

2019      

 Budget      

2020

 Budget       

2021

Køb og Salg -21,3 -5,2 0,3 0,3

Veje og Trafiksikkerhed 25,4 25,3 21,7 21,1

Havne og Færger 20,0 26,4 25,8 5,8
Kultur, Fritid og Idræt 1,3 1,3 1,3 1,3
Natur, Miljø og Klima 1,6 1,6 1,6 1,6
Borgernære Serviceområder 45,5 36,3 32,9 32,9
Energi 10,4 10,4 0,0 0,0
Byudvikling 3,4 3,4 3,4 3,4
Administration 0,5 0,2 0,2 0,0
Anlæg i alt 86,8 99,7 87,2 66,4

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2018 er en samlet nettoanlægsramme på 86,8 mio. kr., 
indeholdende primært innovativt energispareprojekt, kapacitetstilpasning på børneområdet, 
arealeffektivisering, naturpleje, investeringer i havnen, 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 forhold til kommunens øvrige anlæg og bygninger er der i budget 2018-21 ekstraordinært en årlig 
anlægsramme på 15 mio. kr. til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelsen, hvorefter den 
samlede ramme for bygningsvedligeholdelse i perioden 2018-21 udgør 120 mio. kr. Fortsættes denne takt 
i perioden efter 2021, vil efterslæbet være indhentet i omkring 2024, og endnu hurtigere såfremt det 
gennem arealeffektivisering lykkes, at nedbringe arealforbruget og afhænde ledigblevne bygninger. 

På dagtilbudsområdet er der afsat 10,0 mio. kr., fordelt over 2018 og 2019 til kapacitetsudvidelse. 

Der er i 2018 afsat 2,9 mio. kr. til arealeffektiviseringsprojektet vedr. Tåsingeskolen, afdeling Lundby og 
0,4 mio. til klimasikring under Beredskab Fyn. 

Endvidere er fra og med 2018 afsat årlige puljer på: 1 mio. kr. til Natur – primært skovrejsning, 0,2 mio. 
kr. til forsamlingshuse og 0,2 mio. til bredbånd (til og med 2020). 

Udvidelserne er bl.a. finansieret ved at afsætte et salgsbudget på -7,0 mio. kr. vedr. almene 
familieboliger, udskydelse af Tankefuld etape 2 og reduktion af anlægspuljer til cykelstier og 
trafiksikkerhed. 

Udover de anlægsprojekter der nævnes i budgetforliget (budget 2018-21) har Svendborg Kommune en 
række andre større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2018 til 2021. Her af kan 
nævnes: 

Anlægsprojekter 
Beløb indarbejdet i 

investeringsoversigten for 2018 – 21 

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

Veje og trafiksikkerhed  93,5 mio. kr. 

Havn og færge projekter, samlet set  78,0 mio. kr. 

Innovativt Energispareprojekt  20,8 mio. kr. 
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Af nedenstående skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2018 til 2021. 

 

Netto - 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Køb og salg: -21.343 -5.156 329 329

Almene familieboliger - grundsalg -7.000

Tankefuld - salg etape 1 -14.675 -5.485

Tankefuld - Rådgivning 332 329 329 329

Jordforsyning i landistrikter  +/- 5 mio. kr./år 0 0 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 25.387 25.335 21.664 21.066

Betalingsparkering - Balanceordning 1.073 1.073

Trafiksikkerhed og cykelfremme 2.243 2.237 2.237 2.237

Renovering af signalanlæg 606 604 604 604

Trafiksikkerhed Cykelstier 3.757 3.763 1.763 1.763

Garageleje, Arriva 1.200 1.196 598

Veje - funktionsudbud og partnering 15.653 15.609 15.609 15.609

Elmaster 855 853 853 853

Havne og Færger 19.963 26.358 25.838 5.832

Rådighedsramme 2.373 2.367 2.367 2.367

Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på 

Frederiksøen)
827 827 827

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 6.506 6.915 6.915

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   2.044 2.044 2.044

Klimatilpasning Svendborg Havn 4.219 10.220 10.220

Havneudvikling 1.283 1.280 1.280 1.280

Svendborg Havn, analyse m.v. 2.191 2.185 2.185 2.185

Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling 520 520 0

Kultur, Fritid og Idræt 1.252 1.252 1.252 1.252

Pulje til lokale initiativer 1.000 1.000 1.000 1.000

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 52 52 52 52

Forsamlingshuse - aktiviteter 200 200 200 200

Natur, Miljø og Klima 1.613 1.613 1.613 1.613

Naturpleje - Primært skovrejsning 1.000 1.000 1.000 1.000

Natura 2000-indsatsen 613 613 613 613

Borgernære Serviceområder 45.547 36.305 32.865 32.865

Skoler - Faglokaler 2.086

Idrætsfaciliteter - rådighedsramme 307 307 307 307

Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 399 398 398 398

Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.210 2.204 2.204 2.204

Brand og Kaldeanlæg 522 520

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 30.002 29.956 29.956 29.956

Arealeffektivisering - Tåsinge 2.941

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 7.080 2.920

Energi 10.404 10.404 0 0

Innovativt Enerigispareprojekt 10.404 10.404

Byudvikling 3.373 3.364 3.364 3.364

Byfornyelse 3.373 3.364 3.364 3.364

Administration 550 200 200 0

Pulje til bredbånd 200 200 200 0

Beredskab - klimamateriel 350

Samlet anlægsramme - udgifter 106.511 110.250 92.215 71.411

Samlet anlægsramme - indtægter -19.765 -10.575 -5.090 -5.090

Samlet anlægsramme - netto 86.746 99.675 87.125 66.321
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Generelt

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets ansvarsområde 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter, Kultur og Udvik-
ling herunder Folkebiblioteket, Musikskolen samt Ungdomsskolen. 

Området omfatter desuden Erhverv, Bolig og Natur, herunder Fremtidsfabrikken l og ll samt indkomstoverførselsområ-
derne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge samt Forsikrede ledige.  

Jobcenter 

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigel-
sesindsats i Svendborg Kommune. Beskæftigelsesindsat-
sen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet 
indsats. 
Indsatsen er beskrevet i beskæftigelsesplan 2018. 

Borgerservice og helhedsorienteret 
sagsbehandling 

Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens 
administrative borgerbetjening i Borgerservicebutik-
ken. 

Kultur, Fritid og Udvikling 

Området Kultur og Udvikling, inklusiv Biblioteket, 
Musikskolen og Ungdomsskolen arbejder for at skabe 
og understøtte dannelse, oplevelser og attraktion 
inden for rammerne af Fantastiske Fornemmelser og 
Citta Slow.  

Byg, Plan og Erhverv 

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgiv-
ning. Opgaven er at opbygge et godt lokalt erhvervskli-
ma samt være indgang til kommunen for erhvervslivet. 
Derudover håndteres iværksætteri samt drift af de to 
Iværksætterhuse Fremtidsfabrikken I og II. 

Beskæftigelsesindsats 

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som 
gives med det formål at få de ledige og sygemeldte 
tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Sociale ydelser 

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

Forsikrede ledige 

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter 
til arbejdsløshedsdagpenge, befordring, hjælpemidler, 
personlig assistance samt løntilskud til forsikrede ledige. 

Sygedagpenge 

Kommunens forsørgelsesudgifter til sygedagpengemod-
tagere. 

Side 59



Budget 2018 Service og Økonomi
Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

 

Økonomisk oversigt for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kul-
turudvalget

(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter  
Budgettet for serviceudgifterne for 2018 udgør 193,4 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mindre end vedtaget 
budget 2017. 

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutnin-
ger, prisfremskrivning, overførsler samt retvisende budgetter (uomgængelige budgetbehov) og endelige 
tekniske flytninger. 

Budgettet på Kultur og Udviklingsområdet øges i 2021 med 20,5 mio. kr. på grund af ekstraordinær udgift 
afledt af afvikling af Landsstævne. 

Budgettet indeholder overførsler fra tidligere regnskabsår på 3,3 mio. kr. Udover at budgettet er prisfrem-
skrevet, er der tilført budget vedr. Unesco Geopark, byggesagsbehandling, Fremtidsfabrikken, BaggårdTe-
atret samt pulje til erhvervsfremmende aktiviteter. Dette modsvares af en endnu ikke udmøntet besparel-
sespulje samt en direkte besparelse på vækst og erhvervsstrategi. Desuden er der er flyttet opgaver over 
i andre udvalg i forbindelse med omorganiseringer, hvilket har medført budgetflyt på samlet 3,9 mio. kr. 
De nærmere specifikationer af ændringer i budgettet fremgår i tabellen nedenfor.

Erhvervs- Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget

Vedtaget 
budget 2017 
2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Borgerservice og helhedsorienteret 
sagsbehandling 20,9 21,0 21,0 21,0 21,0

Jobcenter 51,7 51,1 50,6 50,6 50,6

Jobcenter, løntilskudsjob 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Kultur og Udvikling 56,2 56,6 54,2 54,9 75,4

Institutioner 37,1 36,9 36,8 36,8 36,8

Byg, Plan og Erhverv 28,6 26,8 25,7 25,7 25,7

Serviceudgifter i alt 196,6 193,4 189,2 189,9 210,3

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats 21,9 32,6 36,9 35,9 35,4

Sociale ydelser 330,2 350,6 352,0 350,4 352,9

Sygedagpenge 71,3 73,6 72,0 72,0 72,0

Forsikrede ledige 116,3 120,6 120,6 120,6 120,6

Overførselsudgifter i alt 539,7 577,4 581,5 578,9 580,9

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt 
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Budgetændringer 

 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2018 2019 2020 2021
Serviceudgifter: 193,3 189,2 189,9 210,3

Tekniske budgetændringer
Løntilskudjob - retvisende budget -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Lov- og Cirkulære program, BBR-opgave med ejendomsvurd. 0,3 0,3 0,3 0,3
Landsstævne fra anlæg til drift 0,6 0,6 1,6 22,1

Prisfremskrivning 1,8 1,7 1,7 1,7

Overførsler 
Overført fra 2016 3,3

Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg
GIS flyttes fra EBK til ØKU -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Idrætsskoler, ½ stilling til UBU -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Industrimiljø flyttes til Natur og Miljø (MKT) -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
Fremtidsfabrikken - overført fra rentepulje 0,4 0,4 0,4 0,4

Budgetforlig
Besparelsespulje -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Tema: Geopark 0,3 0,3
Fremtidsfabrikken 0,6 0,6 0,6 0,6
Pulje til erhvervsfremmende aktiviteter 0,5
Byggesagsbehandler 0,3
Vækst- og Erhvervsstrategi -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Baggårdteatret 0,2

Overførselsudgifter: 577,4 581,6 579,0 581,0
Gl. fleksjobpulje, fra B&U vedr. stoppet medarbejder 0,2 0,2 0,2 0,2
Prisfremskrivning til 2018 niveau 8,9 9,1 9,4 9,4
Skøn for overførselsudgifter 2018 20,7 16,0 1,6 3,6

Budgetrammen drift i alt 770,8 770,7 768,9 791,3

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion 
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Overførselsudgifter 
Budgettet for overførselsudgifterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området 
samt forventningerne til udviklingen i budgetåret. Ved budgettering af budgetår 2018 tages udgangspunkt 
i lokale forhold og indsatser vurderet i sammenhæng med kommuneaftalens forudsætninger.  

Budget 2018 er tredje år efter den gennemgribende omlægning af statsrefusionerne. Tidligere var områ-
det præget af mange forskellige refusionssatser afhængig af borgerens ydelsestype og deltagelse i aktivi-
teter. Refusionsreformen betød, at reglerne for refusion og medfinansiering af de kommunale udgifter til 
offentlig forsørgelse blev harmoniseret og forenklet på tværs af ydelser. 
Den aftrappende refusion kan illustreres ved nedenstående trappe, hvor refusionen falder i takt med den 
tid, borgeren har modtaget hjælp til forsørgelse.  

Varighed på offentlig forsørgelse 

Samtidig med refusionsomlægningen ændredes der i udligningssystemet for at modvirke en geografisk 
slagside, som refusionsomlægningen ellers ville medføre. Udligningssystemet tilpasses derfor for at redu-
cere de fordelingsmæssige konsekvenser. I 2016, 2017 og 2018 er der endvidere midlertidige kompensa-
tionsordninger, der begrænser kommunernes tab/gevinst. Fra 2019 forventes yderligere tilpasning af ud-
ligningssystemet. 

Beregning og tildeling af statsrefusioner foregår nu centralt i staten. Kommunerne har begrænset mulig-
hed for at skønne deres refusioner. Refusionerne i budget 2018 er beregnet ud fra de faktiske erfaringer 
om refusionsprocenternes størrelse siden 2016. 
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Beskrivelse af Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling
Rammebetingelser 

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, hvilket foregår i 
Borgerservicebutikken.  
Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere - sekundært andre kommuners borgere. 

Opgaverne i Borgerservice er blandt andet: 

• Hjælp til digital selvbetjening

• Råd og vejledning

• Sundhedskort

• Folkeregister

• Pas

• Kørekort

Hvad vil vi i 2018: 
Tema:  
Det overordnede tema for Borgerservice i 2018 er fortsat øget digitalisering og medbetjening af borgere. 
Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke samar-
bejdet med Udbetaling Danmark.  

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

Veje til målet:  
Implementering af selvbetjeningsløsninger i henhold til lovbestemt digitalisering. 
Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser. 

Økonomisk oversigt for Borgerservice

Borgerservice

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Sekretariat og forvaltninger 20,9 21,0 21,0 21,0 21,0

Drift i alt 20,9 21,0 21,0 21,0 21,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budget til Borgerservice administration er i 2018 21,0 mio. kr., hvilket er er på niveau med 2017. 
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Beskrivelse af Jobcenter 

Rammebetingelser 
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. 

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. 

Økonomisk oversigt for Jobcenter 

Politikområde Jobcenter

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Jobcenter 51,7 51,1 50,6 50,6 50,6

Løntilskudsjob 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jobcenter i alt 53,7 52,1 51,6 51,6 51,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budgettet til jobcenterets administration udgør 51,1 mio. kr. i 2018, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end 
budget 2017. Forskellen skyldes overførsler af uforbrugte midler til budgetår 2017 (1,4 mio. kr.) og 2018 
(0,5 mio. kr.) samt almindelig pris- og lønfremskrivning. 

Øvrige serviceudgifter omfatter nettoudgiften til forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskudsjob. Bud-
gettet er skønnet til at udgøre 1,0 mio. kr. svarende til 10 helårspersoner. 

Beskrivelse af Kultur og Fritid 

Rammebetingelser 

Kultur og Fritid er pr. 1. oktober 2017 en ny organisatorisk enhed under direktørområdet Børn, Unge, 
Kultur og Fritid. Missionen er at understøtte dannelse, oplevelser og attraktioner inden for rammerne af 
Fantastiske Fornemmelser, Citta Slow og sektorspecifik lovgivning.  

Hvad vil vi i 2018:

Synlighed, samarbejde og udvikling 

Som ny organisatorisk enhed er det overordnede mål at være den fortrukne samarbejdspartner, ven eller 
legekammerat på Kultur- og Fritidsområdet. Det gælder både internt i kommunens forvaltning og i forhold 
til de eksterne aktører og mange frivillige. 
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Kultur og Fritid vil have stor fokus på at identificere de organisatoriske potentialer og udnytte synergier 
ved at være placeret sammen med børn- og ungeområdet, ligesom snitflader og samarbejder på tværs af 
kommunens forvaltning er i højsædet.   

Administrationen er generelt understøttende for udvikling, drift, projekter og events inden for kultur-, 
fritids- og idrætsområdet. 

Folkeoplysningspolitikken og idrætspolitikken realiseres i et tæt samarbejde med de lokale folkeoplysende 
organer, foreninger og de store landsdækkende hovedorganisationer DIF og DGI. Der vil i 2018 være fo-
kus på målet om at være visionskommune i projektet ”Bevæg dig for livet”, og på organiseringen og plan-
lægningen af Landsstævne 2021. 

Kulturløftet prioriteres efter værdierne om fællesskaber, kunst og kultur mellem bygninger, og børn og 
unges bidrag til kulturen. Administrationen understøtter frivillige og professionelle kulturaktører i realise-
ringen af kulturløftet.  

Biblioteket fremmer kultur, dannelse og læring ved at være et attraktivt forum for børn og voksne. Inden-
for bibliotekets rammer er målet at være den foretrukne samarbejdspartner. For at opnå målet leverer 
biblioteket høj faglighed, inspiration, engagement og nytænkning, når brugerne henvender sig og går aktivt 

ind i samarbejdsprojekter med foreninger, institutioner og virksomheder. 

Musikskolen tilbyder musik og musisk dannelse til børn og unge fra 0-25 år. Med udgangspunkt i den en-
kelte og med fokus på såvel bredde som talentudvikling tilbydes musisk læring på højeste niveau. Musik-
skolen faciliterer og udvikler nye samarbejdsformer om musik og læring i samarbejde med folkeskolen, 
dagtilbud og øvrige samarbejdspartnere. Musikskolen er en synlig og aktiv deltager i det øvrige musik- og 
kulturliv i Svendborg. 

Ungdomsskolen arbejder for at bevare den høje brugerprocent inden for målgruppen og vil især øge deres 
fokus på udsatte unge. Der arbejdes de kommende år især med tilbud til ensomme unge og til de ikke-
uddannelsesparate. 

Vejen til målet 

Først og fremmest er der fokus på, at dannelse, oplevelser og attraktion bedst opnås ved, at mennesker i 
alle aldre og med forskellige forudsætninger har reel indflydelse på udviklingen og skabelsen. Derfor er de 
frivillige foreninger, grupper, løst koblede organisationer og netværk af afgørende betydning for Kultur og 
Fritids målopfyldelse. Kultur og Fritid skal være interessant og vedkommende for de forskellige aktører, 
således at vi kan tilbyde vores understøttelse i udviklingen af og gennemførelsen af deres ideer og projek-
ter. 

Økonomisk oversigt for Kultur, Fritid og Udvikling 

Kultur og Udvikling

Vedtaget 
budget 2017 
2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Kultur og fritid 45,6 40,0 38,5 39,5 60,0

Udvikling 10,6 16,6 15,7 15,4 15,4

Kultur og Udvikling i alt 56,2 56,6 54,2 54,9 75,4

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Driftsbudgettet på området for Kultur og Udvikling udgør i budget 2018 56,6 mio. kr. Budgettet er dermed 
øget med 0,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2017. I budgetforliget for 2018 blev der til planlægning 
og proces om at blive Unesco Geopark certificeret afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og i 2019. Det blev desuden 
besluttet at reducere budgettet til vækst og erhvervsstrategi med 0,3 mio. kr. Under budgettet til udvik-
ling ligger tillige ikke udmøntet besparelsespulje på 0,4 mio. kr., som vedrører alle områder under Er-
hvervs- Beskæftigelses-, og Kulturudvalget. Netto budgetstigning skyldes primært prisfremskrivning samt 
overførsler fra tidligere regnskabsår.  

Tabeller og nøgletal 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2016 
Budget 
2017 

Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 434 448 

Museer kr. pr. indbygger 130 130 

Teatre kr. pr. indbygger 78 77 
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 118 135 

Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 128 131 

Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 1910 1.934 
Note: Løbende priser. 

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2016 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 434 404 423 442 

Museer kr. pr. indbygger 130 102 150 112 

Teatre kr. pr. indbygger 78 49 33 50 
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 118 128 128 126 

Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 128 213 178 194 

Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 1.910 4.310 3.571 4.277 
Note: Der indgår 17 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af 
kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. 
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Beskrivelse af Institutioner under Kultur, Fritid og Udvikling 

Rammebetingelser 

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.

Musikskole  
Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om mu-
sik, kapitel 2. Musikskolen vil således styrke den musiske og almene kulturelle dannelse blandt fortrinsvis 
børn og unge 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 ak-
tiviteterne målrettes med henblik på at tilføre den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-
25 år, herunder tilbud til unge mødre, daginstitutioner, skoler m.m. Derudover er musikskolen en aktiv og 
synlig bidragsyder til Svendborgs mangfoldige kulturliv 

Ungdomsskole 
Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven. 

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge for-
ståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens tilbud 
spænder fra almene skolefag, friluftsliv, kreative fag, studieture etc. Derudover er der tilknyttet 3 Ung-
domsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, 
at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start. 

Økonomisk oversigt for Institutioner 

Institutioner

Vedtaget 
budget 2017 
2017 priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Bibliotek 24,4 24,2 24,2 24,2 24,2

Musikskole 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8

Ungdomsskole 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8

Institutioner i alt 37,1 36,9 36,8 36,8 36,8

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2018 udgør 36,9 mio. kr. for politikområdet Institutioner, som består af Bibliotek, Musikskole og 
Ungdomsskole. Vedtaget budget 2018 indeholder overførsler fra 2016 på 0,2 mio. kr. svarende til over-
førsler indeholdt i vedtaget budget 2017. I budget 2018 er der desuden fuldt gennemslag af besparelse på 
ledelse, som blev besluttet i 2017 med budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2018. 
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Tabeller og nøgletal 

Bibliotek  

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016

Besøgstal 408.715 420.935 376.291

Udlån af bøger 553.842 547.637 543.106

Udlån af musik 58.142 55.874 43.563

Udlån af lydbøger og andre mat. 28.189 25.658 23.971

Udlån af spil og multimedier 16.696 13.834 12.257

Udlån af film 79.911 74.303 65.974

Downlån af musik og noder 124.951 -

Downlån af e-bøger 14.367 18.172 13.814

Downlån af net-lydbøger 9.129 19.410 20.019

Downlån af spil og medier - -

Downlån via Filmstriben 12.959 16.357 19.629

Digital artikelsesrvice - - 1.306

Note:  BibZoom findes ikke mere - derfor kan tal vedr. download af musik og noder samt download 
af spil og medier for 2015 ikke findes. Digital artikelservice er et nyt tiltag fra 2016. 

Ungdomsskole 

År Elever i målgruppen Brugere Brugere i pct

År 13/14 4424 1152 26

År 14/15 4652 1407 30

År 15/16 5112 1537 30

År 16/17* 4051 1490 37

I skoleåret 16/17 defineres målgruppen som halvdelen af de 13-årige samt de 14-18 årige pr. den første januar 2017. 
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Beskrivelse af Byg, Plan og Erhverv 

Rammebetingelser 

• Planlægning, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, by- og områdefornyelse
• Vej, myndighedsopgaver og trafikplanlægning
• Vækst og Bosætning: Erhvervsudvikling, iværksætteri, herunder Fremtidsfabrikkerne I og II
• Turisme, Fremtidens havn, områdeplaner og fælles fynsk samarbejde

Politikområdet Byg, Plan og Erhverv samler byggesagsbehandling, vejmyndigheden, industrimiljø, lokal-
plan, områdeplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning i en enhed, hvor det primære fokus er at 
kunne give en målrettet, imødekommende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder. 

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. Derudover håndteres iværksæt-
teri samt drift af de to iværksætterhuse Fremtidsfabrik I og II. 

Hvad vil vi i 2018: 

Tema: Det overordnede tema på området for Byg, Plan og Erhverv vil i 2018 være at arbejde med kerne-
opgaven, som er at understøtte virksomheder og borgeres mulighed for vækst og udvikling. Det betyder, 
at der fortsat arbejdes med bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Servicekultur”, og at der fortsat arbej-
des på en kortere sagsbehandlingstid samt øget digitalisering, således vi også opleves som den ”Digitale 
erhvervskontakt”. Derudover starter myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landsstævnet. 

Mål: Målet i 2018 er fortsat at arbejde med driftsoptimering for at opnå så korte sagsbehandlingstider 
som muligt. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst, til der meddeles 
tilladelse.  

Veje til målet: Konsolidering af LEAN projektet på Byggesagsområdet, som er gennemført i 2017. Der 
skal derudover arbejdes med implementering af erhvervshandleplanerne, som tager afsæt i de styrker og 
muligheder administrationen har. Handleplaner er fremadrettede initiativer, målrettet og afstemt de en-
kelte brancher. I første runde er der udarbejdet handleplaner for Landbrug, Fremstilling og Produktion, 
Bygge og Anlæg inkl. Rådgivere, Handel, Turismeerhverv. Handleplanerne differentieres i forhold til de 
enkelte branchers karakteristika. Handleplanernes indhold aftales med brancherne – dvs., hvad er de vig-
tigste indsatsområder, hvad er målene for disse indsatsområder, og hvad er opgavefordelingen mellem 
kommune og virksomheder. 

Det forventes, at dialogmøder og opsøgende virksomhedsbesøg vil være fællestræk. Administrationen 
udmelder servicemål for de enkelte sagsområder, på baggrund af drøftelser med de enkelte brancher og 
politiske godkendelser. 

Erhvervshandleplanerne skal være med til at skabe nemme og smidige relationer til erhvervslivet og gen-
nem dette være med til at skabe et erhvervsklima i topklasse. Vi vil være opsøgende, se muligheder og 
komme forhindringer i møde, så der hele tiden spejdes efter løsninger.  

Der skal arbejdes med en tværfaglig opgaveløsning, således at der opleves en reel helhed i opgaveløsnin-
gen. Der skal udarbejdes procedurer for arbejdsgange, således at der opnås kortere sagsbehandlingstider 
samt øget kvalitet, for på den måde, at udvikle en samarbejdskultur, der får opgaverne til at glide nem-
mere og give bedre resultater med positiv respons for erhvervslivet og borgere. 

Tema: Tidligt begyndes arbejdet med planstrategi, så en ny kan vedtages i 2018. Der skal tillige gennem-
føres en stor opgave med at lave tre tematiske tillæg til kommuneplanen. Det drejer sig om tillæg for a) 
producerende erhverv, b) detailhandel og c) energiplanlægning for vindmøller og solenergianlæg. Derud-
over skal der arbejdes med en række planopgaver i forbindelse med udviklingen af havnen. Der skal såle-
des bruges en del ressourcer på planarbejdet omkring den tidligere købmandsgård i Kullinggade, ligesom 
der er en del arbejde i vente omkring et nyt SIMAC på havnefronten.  
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Mål: Målet er i 2018 fortsat at arbejde med driftsoptimering for lokalplanprocedurer således de fremstår 
smidige og optimerede. Derudover skal der pågå en indkøring af de to iværksætterhuse, således at der 
opnås en synergi husene imellem. 

Veje til målet: Planstrategi fremlægges til politisk beslutning inden årets udgang. Processen og resultatet 
vil skabe fælles opbakning til den politiske retning for udviklingen af Svendborg Kommune. Kommune-
plantillæggene vil også blive fremlagt til politisk beslutning i dette år. Navnlig for temaet vedr. energiplan-
lægning er der en række politiske beslutninger undervejs, som giver mulighed for at finjustere tillægget, 
så det nøje passer i indhold og omfang til de politiske ønsker. Alle tillæg bliver udarbejdet i tæt dialog med 
interesserede aktører. Der præsenteres et forslag til et nyt opfølgnings- og prioriteringsoverblik for det 
politiske udvalg, så der til stadighed er en tydelig status på lokalplaner. 

I 2018 findes en vinder på arkitektkonkurrencen om Den blå Kant. Der sker en fortsat afprøvning af de tre 
spor på Frederiksø, ligesom der til politisk beslutning fremlægges et beslutningsoplæg vedr. et vækstspor 
for erhvervsudvikling på havnen. Der arbejdes på tværs af direktørområder og fagligheder med kvalifice-
ret at understøtte SMUC-fonden i dens arbejde med at bygge et nyt SIMAC. De samme fagligheder under-
støtter borgmesteren i dennes arbejde i dommerkomiteen for et nyt SIMAC.  
På de mindre synlige linjer arbejdes med fortsat at styrke det fælles fynske samarbejde ift. turisme, er-
hvervsudvikling og fynske trafikplanlægning.  

Fremtidsfabrikken I og II 

2018 bruges til at skabe et overblik og tilrette drift og organisering i overensstemmelse med den faktiske 
søgning til husenes produkter og de nye økonomiske vilkår. Dertil vil en allerede igangsatte projekter med 
EU-finansiering blive gennemført i overensstemmelse med bevillingerne. 

Økonomisk oversigt for Byg, Plan og Erhverv 

Erhverv, Bolig og Natur

Vedtaget 
budget 2017 
2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021  2018-

priser

Drift

Plan, Byggesagsbehandling og 
Virksomhedsmiljø 20,9 17,4 16,9 16,9 16,9

Erhverv 10,1 10,1 9,6 9,6 9,6

Fremtidsfabrikken l og ll -2,4 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Erhverv, Bolig og Natur i alt 28,6 26,8 25,7 25,7 25,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Vedtaget budget 2018 på området Byg, Plan og Erhverv udgør 26,8 mio. kr. Budgettet er dermed 1,8 mio. 
kr. mindre end vedtaget budget 2017, hvilket primært skyldes omorganisering med budgettilpasninger 
mellem udvalgene. Der er ændringer på såvel Plan, Byggesagsbehandling og Virksomhedsmiljø samt 
Fremtidsfabrikkerne. 

Budgettet til Plan, Byggesagsbehandling og Virksomhedsmiljø blev fra 2017 til 2018 reduceret med 3,4 
mio. kr. på grund af organisationstilpasninger. I budgetforliget for 2018 er der meddelt en eengangsbevil-
ling på 0,3 mio. kr. til byggesagsbehandling. Der er tillige tilført budgettet 0,3 mio. kr. fremadrettet ved-
rørende arbejdet med at tilrette BBR i forhold til SKATS ejendomsvurderinger. 

Vedtaget budget for 2017 vedrørende Fremtidsfabrikken indeholdt underskud fra 2015 på 0,8 mio. kr. Ved 
budgetforliget for 2018 er budgettet øget med 0,6 mio. kr. årligt for at tilstræbe balance på driften. Bud-
gettet er desuden tilført 0,4 mio. kr. som led i salg af Forskerparken, hvor provenu herfra var besluttet at 
skulle medfinansiere Fremtidsfabrikken Jessens Mole. 
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Tabeller og nøgletal 

Statistik for sagsbehandlingstider periode: 1. halvår 2017 

Sagstype Servicemål 

Antal dage 
pr. sag 

Sagsbe-
handling 
Antal dage 
pr. sag 

Visitation 

Simple kon-
struktioner 

40 54 2,63 

Enfamilieshuse 40 62 2,00 

Industri og 
lagerbygning 

50 30 3,36 

Etagebyggeri, 
Erhverv 

55 27 1,56 

Etagebyggeri, 
boliger 

60 42 1,25 

Beskrivelse af 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 bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål.  

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. 

Borgere, som ikke umiddelbart forlader jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse eller uddannelse, 
har mulighed for at få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) § 22:  

Jobcenteret kan give følgende tilbud: 

1) ansættelse med løntilskud.

2) virksomhedspraktik eller nytteindsats

3) vejledning og opkvalificering,

4) Mentorstøtte

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. Omdrejningspunktet i 2018 vil være CV’et og muligheden for 
ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. 

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens be-
skæftigelsesplan, der godkendes politisk. 

Som et supplement til beskæftigelsesplanen har Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget godkendt 
understøttende strategier for indsatsen overfor flere af jobcentrets målgrupper, f.eks. uddannelses-
hjælpsmodtagere, jobparate og aktivitetsparate og virksomhederne.  
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Hvad vil vi i 2018:  

Tema 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 

Mål: 
• Jobcenter Svendborgs mål er at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse (a-

dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsfor-
løb, ressourceforløb og ledighedsydelse) fra de nuværende 10,6 procent af befolkningen

Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af befolkningen 

Svendborg 

2. kvt 2016 2. kvt 2017

Antal fuldtids-
personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

Antal fuldtids-
personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

A-dagpenge 766 2,1 769 2,1 

Kontanthjælp 1.263 3,4 910 2,5 

Uddannelseshjælp 551 1,5 508 1,4 

Integrationsydelse 98 0,3 348 0,9 

Sygedagpenge 721 1,9 682 1,8 

Jobafklaringsforløb 177 0,5 239 0,6 

Ressourceforløb 229 0,6 294 0,8 

Ledighedsydelse 198 0,5 190 0,5 

Samlet 4.003 10,8 3.940 10,6 

Mål: 
• Jobcenter Svendborgs mål er at øge andelen af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, res-

sourceforløb og integrationsydelse, der opnår ordinære løntimer

Antal og andel personer med ordinære løntimer 

Antal 
personer Andel personer 

Kontanthjælp 2. kvt 2017 136 13,3 

Uddannelseshjælp 2. kvt 2017 36 6,1 

Integrationsydelse 2. kvt 2017 14 3,8 

Ressourceforløb 2. kvt 2017 4 1,3 

Veje til målet:  
Jobcentret har siden 2015 arbejdet målrettet på at omlægge beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper, 
således at den virksomhedsrettede indsats bliver omdrejningspunktet for alle målgrupper. Hvis man ser 
på udviklingen fra 2016 til 2017 er det lykkedes at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere og ud-
dannelseshjælpsmodtagere. 
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Fokus i 2018 vil være at fortsætte udviklingen, og arbejde for at alle målgrupper opnår en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Centrale elementer i tilgangen til borgerne vil være anvendelse af borgerens CV i dialo-
gen om borgerens muligheder og jobmål. 

Udover fokus på virksomhedsrettet indsats vil et af de centrale elementer i 2018 være fokus på mulighe-
den for ordinære timer for alle målgrupper. Såfremt en borger via en optræning bliver i stand til at løfte 
enkelte arbejdsopgaver på lige fod med ordinært ansatte, skal der arbejdes med muligheden for ansættel-
se i det antal timer, der matcher opgaven. Dette kan ske sideløbende med, at der fortsat optrænes andre 
færdigheder. 

Jobcentret deltager i flere projekter, der understøtte dette fokus, men vil arbejde for at tilgangen integre-
res udover de afgrænsede projekter. 

Tema 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Mål: Målet er at øge samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcenteret 

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder 

Svendborg 

Jan-jun 
16 

Jan-jun 
17 

Samarbejdsgrad mellem jobcentre 
og virksomheder 

Antal virksomheder 1.760 1.734 

Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i 
kommunen, pct. 32,4 32,1 

Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i 
kommunen, pct. 11,4 11,9 

Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i 
kommunen, pct. (Ministermålet) 37,2 36,7 

Kilde: Amfora, Resultatdata, Amanda, Jobplanmodulet, DJO (din jobplan online), DetailCOR, CVR-registeret 

Veje til målet: 

Jobcentrets arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har 
behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering, 
og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere.  
Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrenes 
kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.  

God virksomhedsservice er også en tværkommunal opgave, hvor jobcentrene igennem et effektivt og 
systematisk samarbejde med hinanden understøtter virksomhedernes rekruttering på tværs af kommune-
grænserne. Svendborg arbejder tæt sammen med de øvrige fynske kommuner i regi af Rekrutteringsser-
vice Fyn. 

De fynske kommuner arbejder desuden sammen om en årlig jobmesse, hvor virksomheder og ledige får 
mulighed for at præsentere sig for hinanden. 

Tema 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
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Mål: Målet er at øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned. 

Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

Svendborg 

I alt 
Over 18 år ved ankomst 

til landet 
Under 18 år ved ankomst til 

landet 

Andel beskæft. flygtninge og fam. 
til flygtninge i måneden, pct. (mini-

stermål) 

Andel beskæft. flygtnin-
ge og fam. til flygtninge i 

måneden, pct. (mini-
stermål) 

Andel beskæft. flygtninge og 
fam. til flygtninge i måneden, 

pct. (ministermål) 

Gns. 2016 11,8 10,1 36,9 

Gns. 1. 
halvår 2017 14,7 13,5 28,6 

Kilde: Jobindsats.dk 

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 skal i lighed med andre målgrupper være fokus på opnåelse af ordinære timer.  

Tema 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver 
jobparate eller kommer i beskæftigelse 

Mål: Målet er at nedbringe det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, men samtidig at fastholde eller 
forbedre andelen af jobparate. 

Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner. 

Jobparat Aktivitetsparat Samlet 

Antal fuldtids-
personer 

Antal fuldtids-
personer 

Antal Fuldtids-
personer 

Andel Jobparate 

2. kvt 2016 312 908 1.220 25,6 procent 

2. kvt 2017 292 579 871 33,5 procent 

Kilde: Jobindsats.dk 

Veje til målet: Der arbejdes målrettet med indsatsen også overfor de borgere, der har været længst tid 
væk fra arbejdsmarkedet. I forbindelse med satspuljemidler for 2017 er der sat fokus på indsatsen for 
borgere med mere end 5 års anciennitet. Indsatsen er ud over det virksomhedsrettede muligheden for at 
få en personlig jobformidler, der kan hjælpe med at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
I det omfang indsatsen ikke i første omgang fører til varig beskæftigelse, vil et delmål være at gøre bor-
gerne mere jobparate.  

Samtidig er der fokus på at afklare de borgere, der ikke kan opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarke-
det, men som måske har behov for skånehensyn i et fleksjob eller varig forsørgelse i form af førtidspensi-
on. Disse borgere, skal ikke være passive på kontanthjælp, men afklares til den rette forsørgelsestype. 
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Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats 

Politikområde 
Beskæftigelsesindsats

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift
Integrationsprogram og 
introduktionsforløb -5,9 2,3 6,6 5,6 5,1

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 26,5 28,6 28,6 28,6 28,6

Beskæftigelsesordninger 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7

Beskæftigelsesindsats i alt 21,9 32,6 36,9 35,9 35,4

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2018 er 10,7 mio. kr. højere end budget 2017. Den væsentligste årsag vedrører integrationspro-
gram og introduktionsforløb. I budget 2017 samt overslagsår blev der indregnet et stort antal flygtninge 
som følge af ministeriets skøn for, hvor mange personer kommunerne kunne forvente at modtage. Den 
faktiske udvikling viste sig at blive et langt mindre antal. Der regnes derfor i budget 2018 samt overslags-
år med væsentligt færre personer på området. På grund af indtægten fra det forhøjede grundtilskud i 
2017 og 2018, medvirker færre flygtninge også til at nettoindtægten i 2017 ændres til en nettoudgift i 
2018. 
Endvidere skyldes nettoudgiftsstigningen danskuddannelsesreformen, som medfører at kommunens mu-
lighed for at modtage statsrefusion af udgifterne til danskuddannelse og aktive tilbud reduceres markant. 

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

Antal personer under Integrationspro-
gram/Introduktionsforløb 262 348 553 287 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

Udvalgte satser 
2016 2017 2018 

Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet) 2.640 2.692/4.040 2.745/4.120 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år 49.118 76.500 78.030 

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

Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 
1.-3. år 49.118 76.500 78.030 
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 
4.-5. år - 51.000 52.020 

Resultattilskud for bestået danskuddannelse 36.840 32.640 33.290 
Note: Løbende priser 
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ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 634 869 

Note: Løbende priser 

ECO Nøgletal  regnskab 2016 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 869 936 876 1.013 

Note: Løbende priser

Beskrivelse af 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 godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.

• Borgere som er i jobtræning

• Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser 

Politikområde Sociale ydelser

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Integrationsydelse 39,3 31,3 35,1 37,5 40,0

Kontant- og uddannelseshjælp 148,5 143,9 142,3 142,3 142,3

Kontantydelsesordning m.v. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Revalidering 7,5 7,8 7,8 7,8 7,8

Løntilskud til fleksjob 45,4 50,3 51,4 51,5 51,5

Ressourceforløb 36,6 47,2 47,2 43,0 43,0

Jobafklaringsforløb 19,8 39,0 40,9 40,9 40,9

Ledighedsydelse 32,1 31,0 31,0 31,0 31,0

Nye tiltag på besk.området -3,7 -3,7 -3,7

Sociale ydelser i alt 330,2 350,5 352,0 350,3 352,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse 

Budgettet til sociale ydelser stiger med 20,3 mio. kr. fra 2017 til 2018.  

På udlændingeområdet budgetteres der i overensstemmelse med regeringens skøn fra foråret 2017 om en 
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årlig flygtningekvote på landsplan på 3.000 personer fra 2018, hvilket svarer til en kvote på 36 for Svend-
borg. Herudover skønnes det lokalt at der modtages 20 familiesammenførte (voksne). 
Tilsammen med det nuværende antal samt det forventede antal nye i 2017 giver det 247 personer på 
integrationsydelse under integrationsprogrammet i 2018. Derudover er der budgetteret med 245 personer 
i 2018 som modtagere af integrationsydelse til personer, der ikke længere er omfattet af integrationslo-
ven, men som ikke har opholdt sig i landet i 7 af de sidste 8 år.  

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 911. Uddannelseshjælp nedjusteres fra 525 i budget 
2017 til 474 i 2018 faldende til 452 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, dvs. typisk 20% refusion.   

Ledighedsydelse fastholdes på niveauet for 2017 på 215. 

Antal ressourceforløb forventes at toppe i 2018-19 med 356 personer, bl.a. som følge af forventet resultat 
af den øgede virksomhedsrettede indsats i projekt Bedre ressourceforløb og projekt Særligt tilrettelagt 
virksomhedsforløb. Udviklingen i antal ressourceforløb hænger sammen med et lavere antal tilkendelser af 
førtidspension. Mange på ressourceforløb ville før indførelsen af ressourceforløb være blevet tilkendt pen-
sion. 

For jobafklaringsforløb har udviklingen på landsplan været af et noget større omfang end forudsat ved 
indførelsen af ordningen. Det skyldes blandt andet at varighedsbegrænsningen på sygedagpengesager 
reelt blev afskaffet med sygedagpengereformen i 2013. Med sygedagpengereformen træder jobafklarings-
forløbet nu ind efter 22 uger og uden tidsbegrænsning i sager, der tidligere var faldet for varighedsbe-
grænsningen efter 52 uger. På landsplan vurderes sygedagpengereformen at have kostet 0,8 mia. kr. 
mere end forventet og Beskæftigelsesministeriet har indledt en analyse af området. 

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår nedenfor. 

Ved budgetlægningen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om for-
ventet fald i overførselsindkomsterne på 5,8 mio. kr. i 2017 stigende til 17,3 mio. kr. Der resterer stadig 
udmøntning af 3,7 mio. kr. fra 2019. 

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

Integrationsydelse 216 298 528 247 

Integrationsydelse uden for integrationsprogram - 67 167 245 

Kontanthjælpsmodtagere 
Uddannelseshjælpsmodtagere 

1.044 
552 

992 
519 

945 
525 

911 
474 

Revalidering 80 60 50 50 

Antal fleksjob 
Fleksløntilskud 

447 
234 

390 
284 

340 
284 

256 
378 

Antal personer på ledighedsydelse 199 213 200 215 

Ressourceforløb 161 234 288 356 

Jobafklaringsforløb 106 197 176 309 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 
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Udvalgte satser 
2016 2017 2018 

Kontanthjælp forsørger pr. måned 14.575 14.808 14.993 

Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned 10.968 11.143 11.282 

Uddannelseshjælp udeboende pr. måned 6.010 6.106 6.182 

Uddannelseshjælp enlig forsørger pr. måned 12.019 12.211 12.364 

Revalideringsydelse fyldt 30 år pr. måned 18.125 18.415 18.645 

Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge 3.720 3.780 3.827 

Ressourceforløbsydelse, forsørger pr. måned 14.575 14.808 14.993 
Note: Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 

Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 3.077 *4.421

Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 220 243 

Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 
årig 

- 1.358 

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

- 1.575 

Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig - 845 

Nettodriftsudgift Integrationsydelse pr. indb. 279 *454
Note: Løbende priser 
*Refusionsreformen har virkning fra 2016, derfor kan nettoudgiftsniveauet i 2015 ikke umiddelbart sammenlignes med
2016. 

ECO Nøgletal – regnskab 2016 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 4.421 3.422 3.636 3.868 

Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 243 231 319 269 

Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 
årig 

1.358 1.697 1.817 1.358 

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

1.575 1.441 1.350 1.201 

Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig 
845 669 724 595 

Nettodriftsudgift Integrationsydelse pr. indb. 454 438 460 321 
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Beskrivelse af Sygedagpenge 

Rammebetingelser 

Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. 
Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere.  

Indsatsen overfor sygemeldte skal understøtte den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er 
fokus på et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, hvilket understøttes af deres mulighed for at anmode om 
en fast track løsning, hvor jobcentret går tidligere ind i de sager, der har øget risiko for at blive en længe-
revarende sygemelding. 

Økonomisk oversigt for Sygedagpenge 

Politikområde Sygedagpenge

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Sygedagpenge 71,3 73,6 72,0 72,0 72,0

Sygedagpenge i alt 71,3 73,6 72,0 72,0 72,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse 

Der budgetteres med 776 sygedagpengeforløb i 2018 og 759 i overslagsårene, svarende til en nettoudgift 
på 73,6 mio. kr. i 2018.  

Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

Antal sygedagpengeforløb 815 808 784 776 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år. 

Udvalgte satser 
2016 2017 2018 

Højeste dagpengebeløb pr. uge 4.180 4.245 4.300 

Højeste dagpengebeløb pr. time 112,97 114,73 116,22 
Note: Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 

Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 2.037 2.087 
Note: Løbende priser

ECO Nøgletal  regnskab 2016 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 2.087 2.164 2.252 2.009 
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Beskrivelse af 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, med 6 samtaler i løbet af det første 
halve års ledighed. Heraf skal flere af samtalerne være sammen med a-kasserne. Borgeren har ret til ét 
tilbud, men jobcentret har mulighed for at give flere tilbud efter behov. Tilbuddet skal have en minimums-
varighed på 2 uger. 

Der kan anvendes forskellige typer af tilbud, men der er fokus på virksomhedsrettede tilbud eller ordinær 
uddannelse. 

De ledige har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvor ledige får mulighed for deltagelse i uddannelse 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

Målrettet uddannelse af ledige indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder understøttes af pul-
jer.  

Jobcenter Svendborg har sammen med Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommune ansat en uddannelsesam-
bassadør, der er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Uddannelsesambassadøren 
har fokus på at hjælpe ufaglærte ledige med at opnå en faglært uddannelse på kortest mulig tid ved hjælp 
af realkompetencevurdering og sammensætning af individuelle forløb. 

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige 

Politikområde Forsikrede ledige

 Budget 
2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 106,0 112,3 112,3 112,3 112,3
Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 10,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Forsikrede ledige i alt 116,3 120,6 120,6 120,6 120,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Svendborg Kommune modtager i 2018 et beskæftigelsestilskud på 120,6 mio. kr., og der budgetteres 
med udgifter svarende til tilskuddet. Tilskuddet skal finansiere kommunens bidrag til dagpenge til forsik-
rede ledige, som er budgetteret til 112,3 mio. kr. Endvidere er udgifterne til løntilskud, personlig assi-
stance mv. til de forsikrede ledige budgetlagt til 8,3 mio. kr. netto.  
Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under generelle tilskud på Økonomiudvalgets område. 

Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2018 og efterreguleres i 2019, når kommunernes faktiske 
udgifter samt ledigheden for 2018 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2018 
fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver 
landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2016. Hvis en 
kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2018) i forhold til året to år før tilskudsåret (2016) 
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. 
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Tabeller og nøgletal 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 340 205 

ECO Nøgletal  regnskab 2016 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 205 129 165 168 
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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. De kommunale dagtilbudsområder består af seks dagtilbud. Det 
ene dagtilbudsområde består af Dagplejen. De øvrige fem dagtilbudsområder består af 4-6 børnehuse. 
Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk 
Fyrtårnet, ti private dagtilbud samt private 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. 

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 14 
til 25 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 

• Digitalisering i folkeskolen

• Kompetenceløft af pædagogisk personale

• Progressionsrapport

• Program for læringsledelse

• Etablering af kompetencenetværk på specialområdet

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser 

• Program for Læringsledelse

• FOKUS – Det Sammenhængende Børneliv

• Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud

• Kapacitetsudbygning af 0-2 årspladser

Familie og Uddannelse – Væsentligste indsatser 

• Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen

• Task Force forløb i Familieafdelingen

• Bedre datagrundlag til ressourcestyring

• Overgangsarbejdet i fokus

• Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og
CBUF

• Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

• Ny analyse af arealeffektivisering for Svendborg heldagsskole
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Økonomisk oversigt – samlet for Børn og Unge 
 (Mio. kr.) 

 

 

 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2018 2019 2020 2021

Idrætsskoler (½ stilling) - fra EBK 247 247 247 247

Ændring ifølge prisfremskrivning 9.601 9.432 9.405 9.405

Familieafdelingen 7.000 7.000 7.000 7.000

Demografi skoleområdet -3.319 -3.262 -1.969 -8.943

Demografi dagtilbudsområdet 5.375 6.684 7.409 11.094

Lov- og cirkulæreprogram 373 560 560 560

Ejendomsudgifter dagtilbudspladser - tilpasning 500 500 500 500

Reduceret besparelsespulje (5,5-2,65 mio. kr.) 1.023 1.023 1.023 1.023

Tilbageførsel af ekstra midler jf. B2017 (BU) -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Dagtilbud, garantitildeling - reduktion -250 -250 -250 -250

Forebyggelse af skilsmisse - reduktion -100 -100 -100 -100

Øvrige ændringer -15 -15 -15 -15

Resterende effektiviseringspulje 2016 - Udvalgsfordelt -1.051

Uomgængelige - produktionsskole 800

Uomgængelige - Tilskud til EGU 300

Overførsler fra regnskab 2016 12.108

Budgetændringer drift i alt 30.892 20.119 22.110 18.821

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Udvalg for Børn og Unge

Vedtaget 

budget 2017 
2017-priser

 Budget 

2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
2018-priser

 Budget 

2020  2018-
priser

 Budget 

2021  2018-
priser

Drift

Skoleområdet 513,6 512,4 495,9 493,1 486,1

Dagtilbud 210,5 227,4 227,9 229,8 233,5

Familie og Uddannelse 221,3 215,2 213,9 213,9 213,9

Serviceudgifter i alt 945,4 955,0 937,7 936,8 933,5

Indkomstoverførsler

Familie og Uddannelse 4,7 5,0 4,7 4,7 4,7

Indkomstoverførsler i alt 4,7 5,0 4,7 4,7 4,7

Udvalget for Børn og Unge i alt 950,1 960,0 942,5 941,5 938,2
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Økonomisk redegørelse 

Den samlede ramme for budget 2018 og frem er ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte 
år. Ændringen er sket i de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2017 og kan således ikke direkte 
udledes af økonomioversigten. 

Drift  
Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2018 udgør 960 mio. kr. inkl. 
ovennævnte ændringer. 

Serviceudgifter 
Budgettet til serviceudgifter er på 955 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på 12,1 mio. kr. samt øvrige 
ændringer i ovennævnte tabel. 
Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skoleområdet med 512,4 mio. kr. udgør over 
halvdelen af udgifterne. 

Indkomstoverførsler 
Budget til indkomstoverførsler udgør netto 5,0 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 1,0 mio. kr., 
udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 4,0 mio. kr. 
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Beskrivelse af politikområde: 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.  

Under skoleområdet henhører 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. 

Skolevæsenets egenudviklede Progressionsrapport med delrapporter erstatter den hidtidige 
kvalitetsrapport jf. beslutning herom i udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2017.  
Progressionsrapporten fremlægges i Byrådet hvert andet år i lige år. 

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret, så 
den afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen. 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. 

Hvad vil vi i 2018: 

Tema: Digitalisering i folkeskolen 
Brugerportalsinitiativet, som primært består af en samarbejdsplatform (AULA) og en læringsplatform jf. 
aftale mellem KL og regeringen fra 2014, er styrende for skolernes arbejde med digitalisering. 
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Mål: 
Samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart august 2019. 
Læringsplatformen skal være anskaffet og sikret udbredelse til alle skoler ultimo 2017 

Veje til målet: 
Læringsplatformen MinUddannelse er indkøbt til skolerne 1.9.2015 og implementeringsarbejdet er i gang 
på skolerne.  
Samarbejdsplatformen AULA skal afløse Skoleintra som kommunikationsplatform og en fælles indgang til 
skolernes digitale værktøjer. Der er etableret en kommunal projektorganisering der skal sikre projektets 
fremdrift og håndtere afledte opgaver frem mod 2019. 

Tema: Kompetenceløft af pædagogisk personale 
Folkeskolereformen i 2014 fokuserede blandt andet på kompetenceudvikling i folkeskolens fag og generel 
kompetenceudvikling af pædagogisk personale på skolerne. 

Mål: 
I 2020 skal 95 % af undervisningstiden i folkeskolerne udføres af lærere med undervisningskompetence i 
faget. 

Veje til målet: 
Fra skoleårene 2014/15 og frem mod 2020 gennemføres centralt organiserede 
kompetenceudviklingsforløb i en bred række af folkeskolens fag. Primært i fagene dansk og matematik, 
men også kristendom, samfundsfag, håndværk & design, natur & teknologi samt engelsk.  
Herud over deltager pædagoger fra 4 skoler i et A P Møller finansieret kompetenceudviklingsprojekt for at 
øge samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolerne. 

Tema: Progressionsrapport 
Progressionsrapporten er et oversigtsværktøj, der frem mod 2020 sammenfatter skolernes status, 
udviklingsmål og målsætninger indenfor 16 politisk vedtagne målområder. Der er to delrapporter til 
Progressionsrapporten: Unge- og Faktarapporten. 

Mål: Målet med Progressionsrapporten er at skabe et overblik og retning for Svendborg Kommunes 16 
politisk vedtagne målområder på tre niveauer, skole-, forvaltning- og politisk niveau frem mod 2020.  

Veje til målet: 
Der er udarbejdet en procesplan for Progressionsrapporten med delrapporter, så det sikres at de tre 
niveauer bliver inddraget i processen frem mod målet.   

Progressionsrapporten skabes i en kontinuerlig proces begyndende hvert år den 1. april og afsluttes 
senest den 31. marts efterfølgende år. I lige år skal Progressionsrapporten godkendes i Byrådet. Forud for 
godkendelsen har udvalgte temaer fra Progressionsrapporten været behandlet på et dialogmøde for 
skoleområdet samt et temamøde for Byrådet. I ulige år er det Ungerapporten, som er i fokus på et 
dialogmøde for skoleområdet, her indbydes de samarbejdspartnere, der har særlig interesse i de udvalgte 
temaer. Herefter sendes den samlede Progressionsrapport til orientering i Udvalget for Børn og Unge. 

Tema: Program for Læringsledelse 
Program for Læringsledelse er fortsat i 2018 et tværgående udviklingsfokus for både skole- og 
dagtilbudsområdet, hvor indsatser synkroniseres og bygger på systemomfattende kapacitetsopbygning 
indenfor professionelle læringsfællesskaber samt elev/børnecentreret, datainformeret ledelse.  

Mål: Målet i 2018 er at fortsætte den igangsatte synkroniseringsproces mellem skole- og dagtilbud for at 
skabe et stadig bedre sprog og retning i Program for Læringsledelse samt arbejde med 
kortlægningsresultaterne fra programmets anden kortlægning. 

Veje til målet: 
Fortsat øget samarbejde på forvaltningsniveau og distriktsniveau og kvalitetsudvikling herunder med 
inddragelse af kortlægningsresultaterne fra programmets anden kortlægning. 
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Tema: Etablering af kompetencenetværk på specialområdet 
I forbindelse med den ændrede struktur for specialtilbud skal der etableres tre kompetencenetværk pr. 1. 
august 2018, hvorfra der er tildelt økonomi til driften. 
I andet halvår af 2017 er der iværksat pilotforløb med henblik på at opsamle erfaringer til brug for 
etableringen af netværkene.  

Mål: 

Kompetencenetværkene skal understøtte almenområdet og inklusion i praksis, medvirke til progression i 
inklusion samt bevare, udvikle og formidle viden på området. 

Veje til målet: 

Kompetencenetværkenes opgaver vil blandt andet være praksisnær rådgivning, fx i form af 
vejledningsforløb på almenskolerne, kompetenceudviklingsforløb for almenskoler, deltage i 
udslusningsforløb fra specialtilbud til almenklasse og rådgive teams på almenskoler. 

Økonomisk oversigt for skoleområdet
Mio.kr. 

Skoleområdet

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Folkeskoler 336,2 339,7 324,6 321,7 314,8

Fællesudgifter 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

Skolefritidsordninger 16,4 15,6 15,8 15,8 15,8

Befordring af skoleelever 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8

Komm.spec.skoler/ml.komm. 18,4 17,5 17,5 17,5 17,5

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

Bidrag vedr. frie grundskoler 56,5 57,3 57,3 57,3 57,3

Bidrag vedr. efterskoler 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3

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

Fritidsaktiviteter udenf. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Klubber (Svendborg Juniorklub) 4,0 3,8 3,5 3,5 3,5

Adm. idrætsskoler m.v. 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt: 455,7 456,3 440,9 438,1 431,1
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PPR

Vedtaget 
budget 2017 

2017-priser

 Budget 
2018 

2018-priser

 Budget 
2019 

2018-priser

 Budget 
2020 

2018-priser

 Budget 
2021 

2018-priser

Drift

Pæd/psyk rådgivning 14,6 14,4 13,4 13,4 13,4

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

Befordring 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4

Spec.uv. i regionale tilbud 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Spec.uv. i kommunale tilbud 40,9 40,4 40,4 40,4 40,4

Spec.pæd.bistand i førskole 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Særlige dagtilbud 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9

Ergo/Fys-ordningen 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0

Serviceudgifter i alt: 69,5 67,8 66,7 66,7 66,7

Takstinstitutioner under 

rammeaftalen

Vedtaget 

budget 2017 
2017-priser

 Budget 

2018 
2018-priser

 Budget 

2019 
2018-priser

 Budget 

2020 
2018-priser

 Budget 

2021 
2018-priser

Drift

Indtægt Centerafdelingen -32,4 -29,2 -29,2 -29,2 -29,2

Tåsinge Centerafd. (institutionen) 28,2 25,1 25,1 25,1 25,1

Indtægt Byhaveskolen -32,0 -32,1 -32,1 -32,1 -32,1

Byhaveskolen (institutionen) 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8

Indtægt Kolibrien -10,6 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1

Kolibrien (institutionen) 8,5 8,9 8,9 8,9 8,9

Serviceudgifter i alt -11,5 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 

Serviceudgifter 

Vedtaget budget 2018 udgør netto 512,4 mio. kr. I budgettet er indeholdt overførsler fra 2015 på 12,3 
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 2017, hvilket kan ses af den reducerede 
økonomiske ramme i 2018-2021 i økonomitabellen ovenfor under ”Folkeskoler”. 

Tabeller og nøgletal 

Elevtal pr. 5. september 2014-2017 
Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen). 
Folkeskolerne er incl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever. 

Folkeskoler i 
kommunen 

2014 2015 2016 2017 
Frie grundskoler i 
kommunen 

2014 2015 2016 2017 

Issø-skolen 433 429 415 409 Egebjerg Friskole* 

Nymarkskolen 714 742 731 717 Haahrs Skole 473 494 495 493 
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Rantzausminde 
Skole 

550 561 562 543 Ida Holsts Skole 219 231 234 239 

Skårup Skole 418 397 402 403 Ollerup Friskole 172 167 180 188 

Stokkebækskolen 510 477 498 471 Oure Friskole 93 99 87 89 

Thurø Skole 302 299 294 278 Vester Skerninge Friskole 199 201 207 204 

Tved Skole 327 351 354 375 Øster Åby Friskole 201 192 200 202 

Tåsingeskolen 707 698 666 669 Svendborg Friskole* 

Vestermarkskolen 356 345 349 345 Svendborg Steinerskole** 19 25 25 

Vestre Skole 329 327 332 331 

Ørkildskolen 674 715 722 694 

Skolerne i alt 5320 5341 5325 5235 Frie grundskoler i alt 1376 1409 1428 1415 

*) Egebjerg Friskole og Svendborg Friskole er ophørt fra skoleåret 2014/15. 
**) Svendborg Steinerskole lukkede 27. januar 2016.  

Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2015/16, 2016/17 og 2017/18. 

 
*) Elevtal og antal indskrevne i de anførte skoleår fremgår af nedenstående tabel. 

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Antal folkeskoleelever (almen) 5.108 5.144 5.116 5.107 5.032 

Antal elever i frie grundskoler 1.497 1.428 1.480 1.495 1.504 

Antal elever i efterskoler 423 409 418 446 446 

I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler 7.028 6.981 7.014 7.048 6.982 

Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 1.732 1.755 1.748 1.765 1.686 

Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler 517 494 501 495 511 

I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler 2.249 2.249 2.249 2.260 2.197 

De anførte elev/indskrivningstal er pr. 5.9. før budgetåret. 

Der er fra budget 2016 indført ny demografimodel på skoleområdet, der omfatter samtlige elever (incl. bl.a. 
specialelever), hvor der reguleres udelukkende på baggrund af ændringer i forventet antal af 6-16 årige jf. 
befolkningsprognosen, se næste tabel.  

Antal 6-16 årige 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(skoleår 
2015/16) 

(skoleår 
2016/17) 

(skoleår 
2017/18) 

(skoleår 
2018/19) 

 (skoleår 
20119/20) 

 (skoleår 
20119/20) 

Faktisk 
1.1.2016 

Faktisk 
1.1.2017 

Befolkningsprognose fra 2016 7.547 7.573 7.544 7.460 7.386 

Befolkningsprognose fra 2017 7.540 7.485 7.402 7.351 7.227 

Løbende priser 

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 * 51.613 2.712 54.325 51.883 2.695 54.578 52.956 2.732 55.688
SFO ** 16.147 1.173 17.320 15.941 1.149 17.090 16.306 1.161 17.467

Resursetildeling 2017/18

(i 2017-pris)

Resursetildeling 2015/16

(i 2015-pris)

Resursetildeling 2016/17

(i 2016-pris)
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Forældrebetaling SFO og 
kommunale juniorklub (kr. pr. 
måned i 11 måneder pr. år) 

2014 2014 

2015 2016 

2017 2017 

2018 
Jan-juli Aug-dec Jan-juli Aug-dec 

SFO heldagsplads 1.255 1.355 1.422 1.410 1.432 1.532 1.555 

SFO kun morgen 541 584 613 608 617 661 671 

Svendborg Juniorklub 669 569 461 493 444 444 343 

ECO Nøgletal 

ECO Nøgletal – udvikling Svb. Kommune. Udvalgte 
områder. Kroner pr. 6-16 årig 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

3.22.01 Folkeskoler 44.047 46.369 46.703 47.736 

3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 125 120 196 122 

3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 8.071 8.455 8.046 7.663 

3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 7.150 7.052 6.829 6.965 

3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 3.212 3.733 3.724 3.770 
Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

ECO Nøgletal. Regnskab 2016. Udvalgte 
områder. Kroner pr. 6-16 årig. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

3.22.01 Folkeskoler 47.736 46.643 48.856 47.884 

3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 122 164 644 773 

3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 7.663 5.207 6.081 6.805 

3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 6.965 6.067 5.331 5.563 

3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 3.770 3.930 3.512 2.855 
Kilde: ECO nøgletal (2016-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 og udvikling og dannelse. Hvert 
dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring 
indenfor temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og 
bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt arbejdet med børn i 
udsatte positioner.  

Med afsæt i lovgivningen er der i Svendborg Kommune udarbejdet Vision for Læring og Dannelse frem 
mod 2018. På dagtilbudsområdet er Vision for Læring og Dannelse udmøntet i 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 omfatter seks kommunale dagtilbud: 

• Egebjerg
• Østerdalen
• Vesterlunden
• Børnebyøster
• Sundet
• Dagplejen

Dagtilbudsområdet består desuden af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk 
Fyrtårnet, ti private dagtilbud og 76 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 sprogvurdere 
alle flersprogede børn. 

Hvad vil vi i 2018: 

Tema: Læringsledelse 

Mål: 
Udfordre og understøtte alle børn og mindske læringsuligheden. 

Veje til målet:  
Alle dagtilbud kortlægges i 2015, 2017 og 2019 ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 4-
6-årige, forældre, kontaktpædagoger, pædagogiske medarbejdere og ledelse. På baggrund af resultatet 
og i samarbejde med Århus Universitet gennemføres der teambaseret kompetenceløft i alle 
dagplejegrupper og børnehuse. Kortlægningens resultat danner sammen med øvrige data på 
dagtilbudsområdet udgangspunkt for arbejdet med kvalitet i dagtilbud. I 2018 er der fokus på det 
distriktsvise samarbejde med skolerne (som også indgår i læringsledelse), for herigennem at skabe større 
sammenhæng i børnenes hverdag.  
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Tema: FOKUS – det sammenhængende børneliv 

Mål:  
Styrke medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at reagere tidligt og kvalificeret samt skabe gode 
sammenhænge for børn.  

Veje til målet:  
Der laves to årlige trivselsvurderinger af alle børn og indføres fælles systematikker og metoder som afsæt 
for indsatserne i dagtilbud og det tværfaglige samarbejde. Forældresamarbejdet styrkes ved inddragelse, 
og der fokuseres på forældrenes og barnets ressourcer og styrkesider. Der er fokus på procedure og 
samarbejde om børns overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til 
skole. Formålet med samarbejdet er at give børnene de bedste betingelser for overgange, at skabe større 
sammenhæng i børnenes hverdag og at understøtte børnenes lærings- og udviklingsbetingelser. 

Tema: Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud 

Mål:  
Udvikle læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skaber mere bevægelse, styrker børnenes motoriske 
færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt børnene. Dette gøres gennem fysisk aktivitet af høj 
kvalitet. 

Veje til målet:  
Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene blev igangsat i efteråret 2016, og 
de første GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse blev færdiguddannet i 2017. Kompetenceudviklingen af 
pædagogiske medarbejdere fortsætter i 2018. I 2018 etableres der et netværk for koordinatorer, hvor der 
er fokus på gensidig inspiration og videndeling. 

Tema: Kapacitetsudbygning af 0-2 års pladser 

Mål:  
Tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser. 

Veje til målet: 
Antallet af 0-2-årige og dermed efterspørgslen efter dagtilbudspladser er stigende. For at tilvejebringe det 
nødvendige antal 0-2 års pladser er der i 2017 etableret 61 nye vuggestuepladser i børnehuse i 
Svendborg by og på Tåsinge. 28 af disse vuggestuepladser er etableret i to pavilloner i tilknytning til 
børnehuse og 6 vuggestuepladser blev besluttet etableret i Østerdalen Oure Børnehus. Ifølge 
Befolkningsprognose 2017 – 2030 for Svendborg Kommune forventes antallet af 0-2-årige at stige frem 
mod 2027. I 2018 arbejdes der på at skabe mere langsigtede løsninger, og efterspørgslen efter 0-2 års 
pladser følges fortsat tæt.  
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Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Fælles formål 31,4 33,4 34,5 37,0 41,7

Dagpleje 34,1 36,1 36,9 36,9 36,9

Dagtilbud i børnehuse 111,3 111,1 110,0 109,5 108,4

Særlige dagtilbud 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Tilskud til private dagtilbud 31,0 32,2 32,2 32,2 32,2

Administration 0,0 11,9 11,5 11,5 11,5

Serviceudgifter i alt: 210,5 227,4 227,9 229,8 233,5

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

Serviceudgifter 

Vedtaget budget 2018 udgør netto 227,4 mio. kr. I vedtaget budget er indeholdt negative overførsler fra 
2016 på 0,5 mio. kr., mod en positiv overførsel på 0,4 mio. kr. i budget 2017. 

Der forventes en stigning i børnetal fra 2017 til 2018 på 53 flere børn i dagtilbud, dette er indarbejdet i 
demografipuljen på dagtilbudsområdet.  

I budgettet for 2018 er der desuden tilført midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. ændring af 
dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning) 
på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet besparelser fra Budget 2017 på 1,3 mio. kr. samt indarbejdet 
besparelser fra Budget 2018 på 0,3 mio. kr. 

Herudover er administration vedr. stabe flyttet fra Familie og Uddannelse til Dagtilbudsområdet med 11,9 
mio. kr.  

Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal 0 – 2 årige i dagtilbud 1054 1015 959 987 

Antal 3 – 5 årige i dagtilbud 1917 1864 1786 1722 

Antal af 0 – 5 årige i dagtilbud i alt 2971 2879 2745 2709 
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Løbende priser 

Takster 
2015 2016 2017 

Dagpleje 2560 2721 2698 

Vuggestue 3111 3223 3381 

Børnehave 1835 1866 1860 

Frokost 686 690 621 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 

Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5 årige 66.051 kr. 68.288 kr. 

ECO Nøgletal 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Nettodriftsudgifter 0 – 5 årige (ekskl. udgifter 
til særlige dagtilbud) 

68.288 kr. 62.750 kr. 63.631 kr. 67.755 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. 

Specialundervisning for voksne: 

Specialundervisning for unge voksne udbydes på CSV Sydfyn, der dels omfatter den 3 årige særlige 
tilrettelagte ungdomsuddannelse for 16-25-årige, den såkaldte STU samt VSU, der dækker 
voksenspecialundervisning. Udover STU på CSV Sydfyn benytter Svendborg Kommune en række andre 
eksterne private eller offentlige STU godkendte tilbud. 

CSV Sydfyn skal som udgangspunkt kunne rumme alle elever i STU uden nedre grænse for elevens 
funktionsnedsættelse. Det stiller særlige krav til lokaler. 

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 og specialskole.  

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 (specialundervisning for unge og voksne):

• Voksenspecialundervisning (VSU)
• Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU)
• CSV Kollegierne
• CSV Café
• Klubtilbud til STU-elever

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)
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• SSP - Skole Social Politi
• Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge)
• Børnehuset og Hus 53 (døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge)

Ungdommens Uddannelsesvejledning: 

Lovbekendtgørelse nr. 995 af 12.09.2014 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. og Bekendtgørelserne nr. 839, 838, 840, af 30.06.14 og 876 af 
07.07.2010 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn. Vejledningsopgaven omfatter 
alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og indtil de fylder 25 år. 
UU Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Faaborg/Midtfyn trækker sig ud af samarbejdet pr. 01.08.2017. UU Sydfyn vil fremadrettet bestå af 3 
kommuner, Langeland, Ærø og Svendborg. 

Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men indsatsen fokuseres på unge der vurderes ikke - 
uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Fokuseret 
vejledningsindsats for unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, tæt samarbejde med grundskolerne i 
forhold til faget ”uddannelse og job”, de 15 – 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller 
erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og samarbejdet med jobcentrene i 
ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. 

Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.2010 om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke 
umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et 
erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I 
Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i 
Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. 

Lovbekendtgørelse nr. 1031af 23.08.13 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrund-
uddannelse har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU Sydfyn 
ansvaret for, at den unge indstilles til den 3-årige ungdomsuddannelse, og at der udarbejdes en 
indstillingsplan. Herefter udarbejder UU Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og 
den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers 
nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på 
den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor uddannelsen skal foregå. 

Lovbekendtgørelse nr. 779n af15.06.2015 Om kombineret ungdomsuddannelse (KUU) giver unge, som 
ikke har forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse en mulighed 
for at gennemføre en KUU. KUU er en 2 årig uddannelse, der gør unge klar til at tage et arbejde, eller 
påbegynde en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse udbydes af "Kombineret 
ungdomsuddannelse Syd og Midtfyn", der er et samarbejde mellem Sydfyns Erhvervsforskole, Faaborg 
Midtfyn produktionsskole, SOSU Svendborg, Dalum Landbrugsskole Korinth, Svendborg Erhvervsskole. UU 
Sydfyn visiterer til KUU. 

Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU Sydfyn opfylder 
intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 
kommuner skal sammen med UU Sydfyns daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. 
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Hvad vil vi i 2018: 

Tema: Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen  

Mål: Familieafdelingens serviceniveau tilpasses i højere grad budgettet 

Veje til målet:  
Sammenlignet med andre kommuner har Familieafdelingen sager på en væsentlig større andel af alle børn 
og unge i kommunen, end kommunerne har på landsplan. Dette er udtryk for, at Familieafdelingen har 
brug for at blive mere præcis på, hvilke problematikker der hører under formålsparagraffen holdt op mod, 
hvad familierne og det almene område selv skal kunne håndtere. Familieafdelingen vil derfor gå i mere 
tæt og understøttende dialog med skoler og daginstitutioner og almenområdet generelt.  
Det skal understreges, at de børn og unge, der har brug for hjælp fra Familieafdelingen, naturligvis fortsat 
skal få det.  

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.  

Veje til målet:  
I efteråret 2017 er Svendborg Kommune blevet godkendt som pilotkommune i et forløb med 
Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force.  Task Forcen vil gennem et længere analyseforløb give et 
fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for 
udsatte børn og unge samt komme med konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere 
indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.  
Gennem kompetenceudvikling, sparring og viden med Task Forcen vil der efterfølgende blive arbejdet med 
at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Der vil blive arbejdet med lovmedholdelighed, strukturer og 
arbejdsgange i sagsbehandlingen og opkvalificering af medarbejdere, som skal understøtte en mere 
målrettet indsats.  

Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring 

Mål: Implementering af bedre datagrundlag til ressourcestyring via indsatsmodulet i DUBU 

Veje til målet:  
I januar 2018 vil Familieafdelingen påbegynde brugen af indsatsmodulet i fagsystemet DUBU. Dette 
muliggør bedre overblik over igangværende udgiftsdrivende indsatser hos den enkelte sagsbehandler og i 
afdelingen som et hele, og der skabes derigennem mulighed for en mere kvalificeret ressourcestyring.  
Implementeringen af indsatsmodulet påbegyndes i januar, og det forventes først, at der efter et 
længerevarende controllingforløb kan trækkes valide data ud af systemet.  
Brugen af indsatsmodulet medfører også mere smidige arbejdsgange i forbindelse med indberetning til 
Anbringelses- og Forebyggelsesstatistikkerne.  

Tema: Overgangsarbejdet i fokus 

Mål: Mere sikker overgang fra barn til voksen 

Veje til målet:  
Direktionen har i 2017 igangsat et analysearbejde af den nuværende praksis for overgangsarbejdet ”fra 
Barn til Voksen”. Som afledt heraf har en arbejdsgruppe haft fokus på samarbejdet mellem 
Familieafdelingen og Socialafdelingen Myndighed. Arbejdsgruppen er kommet med en række anbefalinger 
til ændrede arbejdsgange mellem de to afdelinger og nye initiativer, der kan forbedre og optimere 
overgangsarbejdet. Familieafdelingen vil fremover have overgangsarbejdet i fokus og en mere sikker og 
tryg overgang for den unge til voksenområdet skal understøttes af et tættere samarbejde og ændrede 
mødestrukturer, hvor den unge selv inddrages i forberedelsen af overgangen på et tidligere tidspunkt.   
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Tema: Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og CBUF 

Mål: Mere fokuseret indsats og bedre koordinering mellem myndighed og udfører  

Veje til målet:  
Fra 1. januar 2018 vil Center for Børn, Unge og Familier(CBUF) blive rammefinansieret, hvilket vil medføre 
en ny samarbejdsform mellem Familieafdelingen som myndighed og CBUF som den kommunale udfører.  
Afdelingerne vil således påbegynde et meget tættere samarbejde omkring prioritering og koordinering af 
indsatser i de enkelte sager. Målet er mere målrettede indsatser og en strammere økonomisk styring.  

Tema: Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) 

Mål: At Svendborg Kommune er klar til opstart af den nye FGU i sommeren 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. 

Den ny forberedende grunduddannelse har opstart i sommeren 2019. Processen med etablering af de nye 
selvejende FGU institutioner vil løbe i hele 2018. Der vil ligeledes blive igangsat en analyse af Svendborg 
Kommunes ungeindsats, sådan at det sikres, at Svendborg Kommune har den rette sammenhængende 
ungeindsats, som kan imødekomme kravet om det fulde myndighedsansvar for alle unge under 25 år. 

Tema: Analyse af Svendborg Heldagsskole 

Mål: At udarbejde modeller for hvorledes de opgaver, der i dag løses af Svendborg Heldagsskole, 
alternativt kan håndteres 

Veje til målet: 
Politisk er det blevet besluttet, at der skal udarbejdes modeller for, hvorledes de opgaver, der i dag løses 
af Svendborg Heldagsskole, alternativt kan håndteres. Derfor vil der blive igangsat en analyse, der skal 
danne baggrund for den endelige beslutning i forhold til arealeffektiviseringsprojektet vedr. Svendborg 
Heldagsskole.    
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Økonomisk oversigt for Familie og Uddannelse 

Familie og Uddannelse

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Familieafdelingen 152,1 152,2 152,5 152,5 152,5

Specialundervisning for voksne 22,0 21,7 21,7 21,7 21,7

Specialinstitutioner 6,8 8,8 7,5 7,5 7,5

Rammeinstitutioner -5,2 -6,6 -5,7 -5,7 -5,7

Administrative afdelinger 35,1 28,2 28,0 28,0 28,0

UU Vejledning 10,5 10,7 9,9 9,9 9,9

Serviceudgifter i alt: 221,3 215,1 213,9 213,9 213,9

Indkomstoverførsler

Familieafdelingen (sociale formål) 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

EGU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7

Indkomstoverførsler i alt: 4,6 5,0 4,7 4,7 4,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 
Økonomien i forhold til uddannelsesområdet er endnu uafklaret for 2019 og frem. 

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen 

Familieafdelingen

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Opholdssteder m.v. 19,8 18,6 17,8 17,8 17,8

Forebyggende foranstaltninger 55,8 52,1 52,1 52,1 52,1

Familiepleje 48,8 53,6 54,6 54,6 54,6

Døgninstitutioner 24,1 24,3 24,3 24,3 24,3

Sikrede institutioner 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Særlige dag- og klubtilbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Serviceudgifter i alt: 152,1 152,2 152,5 152,5 152,5

Indkomstoverførsler

Statsrefusion -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Kontante ydelser 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4

Indkomstoverførsler i alt: 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Familieafdelingen i alt 156,1 156,3 156,5 156,5 156,5

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Serviceudgifter 
Familieafdelingens budget til serviceudgifter udgør 152,2 mio. kr.  
Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 96,5 mio. kr., hvilket 
udgør 63 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 34 % af det samlede 
budget. 

Indkomstoverførsler 
Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler udgør 4,0 mio. kr., bestående af kontante ydelser på 7,4 
mio. kr. samt refusion på 3,4 mio. kr. 

Tabeller og nøgletal 

Forebyggende foranstaltninger 

Nøgletal vedr. 
forebyggelse 

Regnskab 
2016 

Måltal årligt jf. 
strategiplanen 

Afviklede 
familierådslagninger 

36 120 

Afholdte netværksmøder 
inkl. vækstmøder 

254 180 

§11,3 Forløb (1) 391 234 

Helårsanbragte børn og unge 

Aktivitetsforudsætninger 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Forventet 
regnskab 

2017 

Socialpædagogiske opholdssteder 25 23 25 

Familiepleje 111 110 118 

Netværksplejefamilie 8 8 7 

Døgninstitutioner 22 15 17 

Døgninstitutioner, handicappede 6 5 3 

Eget værelse, Kost- og efterskoler 6 5 9 

Anbringelser i alt 178 165 179 

ECO nøgletal: 

Sammenligningsgruppen består af følgende 18 kommuner: Ikast-Brande, Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, 
Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers, 
Faaborg-Midtfyn. 

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. 
Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er moderat. 
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ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. 
pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion  
fordelt på anbringelsestype - 
Svendborg 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Plejefamilier og opholdssteder 4.561 4.557 4.712 

Forebyggende foranstaltninger 2.884 3.477 4.185 

Døgninstitutioner 1.490 1.457 1.097 

Sikrede døgninstitutioner 119 68 157 

I alt 9.054 9.559 10.151 

(2) Budget 2017-tallet er baseret på vedtaget budget 2017 

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. 
pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Regnskab 2014 9.054 8.539 9.124 8.703 

Regnskab 2015 9.559 8.848 9.344 8.992 

Regnskab 2016 10.151 10.385 9.259 9.070 

Budget 2017 (2) 10.143 10.172 9.200 8.879 
(2) Budget 2017-tallet er baseret på vedtaget budget 2017 

ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og 
unge anbragt uden for eget hjem i 
promille af 0-17 årige 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

Regnskab 2012 14,6 11,6 12,4 10,1 

Regnskab 2013 14,5 11,6 12,0 9,8 

Regnskab 2014 13,4 11,6 11,1 9,5 

Regnskab 2015 13,4 12,1 11,4 9,4 

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne 

Børn og Unge med særlige behov

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021  2018-

priser

Drift

Eget VSU tilbud på CSV 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Andre VSU tilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Eget STU (3 årig) tilbud på CSV 10,7 10,3 10,3 10,3 10,3

Andre STU (3 årig) tilbud 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6

Efterværn og Tilsyn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Serviceudgifter i alt 21,9 21,7 21,7 21,7 21,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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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 skolers tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever. 

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. 

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

 Specialinstitutioner

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget  2018 

2018-priser

 Budget 

2019 

2018-priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

 2018-priser

Specialinstitutioner 6,8 8,8 7,5 7,5 7,5

Heldagsskolen 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0

SSP 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

Forbyggende foranstaltninger 5,1 7,0 6,4 6,4 6,4

Forebyggelse af skilsmisser 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Døgninst. For børn og unge 0,0 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

Rammeinstitutioner: -5,2 -6,6 -5,7 -5,7 -5,7

Specialpædagogisk bistand til voksne 
(CSV)

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

Særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (CSV)

-2,6 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Bykollegier og klub (CSV) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Døgninst. For børn og Unge -2,0 -2,4 -1,5 -1,5 -1,5

Institutionernes udviklingsmidler 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt: 1,6 2,2 1,8 1,8 1,8

+ 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. 
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Tabeller og nøgletal 

Afd. for Børn og Unge med særlige behov Budget 2017 Budget 2018 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2017 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2018 

CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 38 560 38 550 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed 
10 658 10 645 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed med ekstra 
støtte 

6 960 6 938 

CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) 64.518 59,74 64.687 66,42 

Døgninstitution Børnehuset 6 3.301 6 3.650 

Aflastningsinstitution Hus 53 7,22 2.953 8 3.060 

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 

Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(mio. kr.)

Ungdommens Udd.vejledning

Vedtaget 

budget 2017
2017-priser

 Budget 

2018
2018-priser

 Budget 

2019
2018-priser

 Budget 

2020
2018-priser

 Budget 

2021
2018-priser

Drift - serviceudgifter

UU-Center Sydfyn 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Svendborg tilskud til UU-Center 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7

Sygetransport 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt åben virksomhed 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Produktionsskoler 6,0 6,9 6,1 6,1 6,1

Serviceudgifter i alt: 10,5 10,7 9,9 9,9 9,9

Indkomstoverførsler:

EGU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7

Indkomstoverførsler i alt: 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7

I alt 11,3 11,7 10,6 10,6 10,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

Serviceudgifter 
Budget 2017 for UU-Center Sydfyn indeholder en positiv overførsel på 0,7 mio. kr. fra regnskab 2015. 
Taksten for 2018 efter Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn er ikke forhandlet endelig på 
plads i Centerrådet.  

Side 104



Budget 2018 Service og Økonomi 

Udvalget for Børn og Unge 

Indkomstoverførsler 
Budget til EGU udgør 1,0 mio. kr. 

Tabeller og nøgletal 

(Løbende priser) 

Tilskud 
2016 2017 2018 

Tilskud pr. indbygger i kr. 70,80 72,59 73,29 
Samlet indbyggertal,  
Faaborg/Midtfyn indgår m/ 51.236 indbyggere 
i 2017. 127.864 128,301 77.265 
Samlet tilskud 
Tilskuddet fra Faaborg/Midtfyn i 2017 er 
beregnet for 7 måneder 9.052.771 7.763.956 5.662.456 

Taksten for 2018 efter Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn er ikke forhandlet endelig på plads i 
Centerrådet.  

ECO Nøgletal – udvikling Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 

Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser 1.221 1.175 1.195 
Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2010 (1.225) = 
100 100 96 98 

ECO Nøgletal 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2014 1.221 1.440 1.527 1.758 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2015 1.175 1.350 1.372 1.678 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2016 1.195 1.410 1.398 1.727 

Sammenligningsgruppen består af følgende 9 kommuner: Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, 
Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er højt.

Aktivitetsforudsætninger 
Svendborg Kommune 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Antal unge mellem 15-24 år 7.179 7.265 7.353 

Antal EGU elever 42 47 63 
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Generelt 

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde 

Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundheds- og 
forebyggelsesområdet.  

• Ældreområdet omfatter visitation, hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentre og madservice.

• Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.

• Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning. Herudover
varetager udvalget udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med visioner og indsatsområder for Social- og 
Sundhedsudvalget for perioden 2014-18. Visionerne er: 

• At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune
• At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune
• At de grupper af borgere, der har færre ressourcer, gives de bedste muligheder for at klare sig i

deres eget liv
• At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen med eksterne parter
• At arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Visionerne blev godkendt i udvalget i januar 2015, idet der i de opfølgende politikker rettes fokus på den 
sociale dimension. 

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

� Bolighandlingsplan

� Gode rammer for fremtidens ældreliv

Socialområdet – væsentligste indsatsområder 

� Bolighandlingsplan på det sociale område

� Udmøntning af Handicappolitik

� Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere

� Implementering af revideret servicelov

� Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)

� Langsigtet økonomisk fokus

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder 

� Udvælgelse af nye nøgletal på sundhedsområdet

� Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme

� Udmøntning af frivilligpolitikkens handleplan

� Øget brugerinddragelse på tværs af alle driftsområderne

� Styrket ammerådgivning

� Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen

� Opfølgning på udviklingen i den kommunale tandpleje

� Opfølgning på måltal og genoptræningsplaner på træningsområdet
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Økonomisk oversigt 
 (Mio. kr.) 

Social og Sundhedsudvalget

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019  2018-

priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Ældreområdet 550,6 559,9 565,7 569,3 573,6

Socialområdet exl. takstinstitutioner 321,7 328,3 333,8 337,9 343,7

Socialområdet incl. takstinstitutioner 304,9 304,9 309,4 313,5 319,3

Sundhedsområdet 77,0 82,9 82,9 83,0 83,0

Serviceudgifter i alt: 932,5 947,6 958,0 965,7 975,9

Indkomstoverførsler

Socialområdet -5,2 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 208,4 225,0 225,0 225,0 225,0

Indkomstoverførsler i alt: 203,2 219,7 219,7 219,7 219,7

Social og Sundhedsudvalget  i 

alt 1.135,7 1.167,4 1.177,7 1.185,5 1.195,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Social- og sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2018 er øget med ca. 9,8 mio. kr. i forhold til den 
oprindelige 2018 ramme. 

Som det fremgår af nedenstående oversigt ”budgetændringer”, skyldes stigningen bl.a. pris- og 
lønfremskrivning, overførsler fra 2016 og budgetreguleringer grundet uomgængelige merudgifter, 
demografi og mængdeudvikling. Desuden er der indlagt besparelsespuljer i forbindelse med budgetforliget 
for 2018. 

Jf. budgetforlig 2018 udgør Social- og Sundhedsudvalgets spareramme 4,7 mio. kr., hvortil kommer 
effektiviseringer og administrative besparelser.  Besparelserne er midlertidigt placeret som en negativ 
pulje under Myndighedsafdelingen på ældreområdet, indtil endelig udmøntning er besluttet i de nye 
politiske udvalg i foråret 2018.  

Indkomstoverførsler: 
Indkomstoverførselsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt 
aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.  
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Budgetændringer 

 1.000 kr. 

Budgetændringer - Drift 2018 2019 2020 2021

Overførsel 2016 2.485 0 0 0

Pris- og lønfremskrivning 9.277 9.319 9.339 9.339

Sydbo, flytn.til CETS samt konto 7 og 8 -4.677 -4.677 -4.677 -4.677

SOSU elevrefusion, finans. af refus.tab -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

Sundhedshus, driftsbudget til CETS -1.547 -1.547 -1.547 -1.547

Puljer ensomhed og sundh. - til CETS -100 -100 -100 -100

Sundhedshus, rengøring til CETS -23 -23 -23 -23

Sammenlægning af områdekontorer -69 -69 -69 -69

Effektiviseringspulje -1.037 -1.037 -1.037 -1.037

Uomgængelige, demografi m.v.

Takstmodel plejecenterområdet 9.900 9.900 9.900 9.900
Hospice, tilpasning af budget 2.400 2.400 2.400 2.400

SOSU-uddannelse, tilpasn. Af budget -3.200 0 0 0
Fra barn til voksen (handicap) 100 2.400 6.500 12.300

Demografi, ældreområdet (fritvalg) -1.045 -1.207 403 4.260

Demografi, hjælpemidler -47 -11 119 596

Lov- og cirkulæremidler

Lov- og cirkulære + andre regul. 935 1.307 1.155 1.155

Budgetforlig:

Besparelsespulje -1.010 -1.010 -1.010 -1.010

Tilbageførsel af midler fra budgetforlig 2017 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Reduktion puljer forebyg. ensomhed, sundh. -135 -135 -135 -135

Budgetændringer drift i alt 9.607 12.910 18.618 28.752

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Beskrivelse af ældreområdet 

Rammebetingelser 

Ældreafdelingen er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social og Sundhed: 
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. 
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Økonomisk oversigt for ældreområdet 

Ældreområdet

Vedtaget 

budget 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019  2018-

priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Myndighedsafdelingen* 206,2 216,9 222,7 226,3 230,6

Hjemmepleje Øst* 21,6 21,5 21,5 21,5 21,5

Hjemmepleje Vest* 26,2 26,1 26,1 26,1 26,1

Plejecenter Øst 140,7 126,5 126,5 126,5 126,5

Plejecenter Vest 125,8 138,6 138,6 138,6 138,6

Selvejende plejecentre 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

Serviceudgifter i alt: 550,6 559,9 565,7 569,3 573,6

+ 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 2018 stiger med ca. 9,3 mio. kr. ift. vedtaget budget 2017. Udover pris- 
og lønfremskrivninger er der tilført budget til demografi på fritvalgsområdet og hjælpemiddelområdet, 
ligesom der er tilført midler til dækning af uomgængelige merudgifter. Desuden er besparelsespuljer for 
hele Social- og Sundhedsudvalgets område midlertidigt placeret som negativ pulje under 
myndighedsafdelingen på ældreområdet. 

Sammenlignes budget 2018 med vedtaget budget 2017, ses et fald i budgettet til Plejecenter Øst og en 
stigning i budgettet til Plejecenter Vest. Den primære forklaring til dette er, at lønbudgettet er fordelt 
mellem øst og vest jf. intern fordelingsmodel fra 2018 og frem.  

Myndighedsafdelingen: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen 
(til private leverandører) 

2016 2017 

Praktisk bistand 323 323 

Pleje dag 371 371 

Weekend dag 465 467 

Pleje aften 527 524 

Pleje nat 828 831 
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Køkkener og madservice: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen 
(til private leverandører) 

2016 2017 

Hovedret 46,00 46,50 

Lille hovedret 41,50 42,00 

Biret 14,00 14,00 

Madpriserne 2018 beregnes ultimo 2017, hvorfor det ikke er muligt at angive dem på nuværende 
tidspunkt.  Fritvalgstaksterne for 2018 beregnes på baggrund af regnskab 2017, og foreligger derfor først 
primo 2018. 

Hjemmeplejen: 

Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen 

Regnskab 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Antal borgere over 67 år i kommunen1 11.143 11.525 11.777 

Antal sektioner (inkl. sygeplejersker) 15 15 15 

Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 1.347 1.386 1.424 

Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 5.739 5.905 6.066 

Plejecentrene: 

I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 2 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk 
inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: 

• Plejecenter Øst
• Plejecenter Vest

I løbet af sommer 2018 etableres der et Friplejehjem i Svendborg Kommune med 40 
plejeboliger.  

Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 
Borgernes egenbetaling 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Kørsel til dagcenter tur/retur 34,50 kr. 35 kr. 35,50 kr. 36 kr. 

Husleje i pleje- og 
ældreboliger 

3.009-6.831 kr. 3.075.-6.980 kr. 3.075.-6.980 kr. 3.068 -6.962 kr. 

Servicepakker 1.050-1.400 kr. 1.050-1.400 kr. 1.050-1.400 kr. 1.100-1.450 kr. 

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov. 
Løbende priser 

1 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune i 2018 jf. kommunens befolkningsprognose udarbejdet i 2017. 
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Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene 
2016 2017 2018 

Antal sektioner 17 17 17 

Antal dagcentre 8 8 8 

Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger) 579 579 5782 

Antal ældreboliger med centerfaciliteter 306 306 309 

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. 

Ovenstående ECO nøgletal viser, at Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgift i alt pr. 65-årige til 
pleje- og omsorg (hjemmeplejen og plejecentre) er 7,8% lavere end landsgennemsnittet, 1,9% lavere end 
Region Syddanmark og 4,0% ift. sammenligningsgruppen.  

Sammenlignes kommunens gennemsnitlige udgifter pr. 65- årige til forebyggende indsatser, ligger 
Svendborg ca. 13,9% under landsgennemsnittet og 12,3% under Regions Syddanmark, og 2,6% under 
sammenligningsgruppen.   

Svendborg Kommunes udgifter til ledelse og administration ligger ca. 18% lavere end landsgennemsnittet 
sammenligningsgruppen og knap 26% under Region Syddanmark.  

Hvad vil vi i 2018: 

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. 1.300 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.  

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.
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• 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

• Implementere erfaringer fra Demensbyen til øvrige demensenheder
• Sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet,

herunder kompetenceudvikling via projektet praksisnær læring
• Sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet

Der sker kvartalsvis afrapportering af status på ovenstående for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse 
med budgetkontrollen. 

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 alle kommunens plejecentre.

For at følge udviklingen og måle på effekten laves ugentlige registreringer af antallet af akutte 
indlæggelser blandt ældreområdets borgere.  

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
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• 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

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

Status i forhold til ovenstående rapporteres kvartalsvist til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med 
budgetkontrollen. 

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. 1. januar 2018 har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer: 
Plejeboliger 371 

Demensboliger 160 

Ældreboliger med center 306 

Ældreboliger uden center 205 

Gæsteboliger 48 

I forbindelse med etableringen forventet august 2018 af Svendborg Friplejehjem vil antallet af plejeboliger 
stige med 40. Efter endt ombygning af Gudbjerg Plejecenter vil der her være en nedgang på en plejebolig 
og en tilgang på tre ældreboliger 

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes 
dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr. 01.01.2009 har Svendborg Kommune kunnet 
leve op til denne ventelistegaranti. 

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.

Der vil ske kvartalsvis afrapportering af status på boligventelisten for Social- og Sundhedsudvalget i 
forbindelse med budgetkontrollen. 

Tema: Gode rammer for fremtidens ældreliv 

Mål:  
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i oktober 2017, at der i 2018 skal udarbejdes en masterplan for 
ældreområdet. For at skabe gode rammer for fremtidens ældreliv, er det vigtigt at få 
viden om: 
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- Hvad kendetegner et godt ældreliv? 
- Hvad skal vi fokusere på i fremtiden? 
- Hvad skal der til, for at vi kan nå vores fælles mål? 

Veje til målet: 
• Ældrekonference i 2018 for Svendborg Kommunes interessenter på ældreområdet: Formålet er at

belyse og give mulighed for at drøfte fremtidens behov og muligheder for at skabe rammer for det 
gode liv. Alle interessenter skal inviteres, herunder de ældre, Ældrerådet, frivillige, pårørende og 
medarbejdere samt politikerne. 

• Masterplan: Med baggrund i viden fra konferencen og fremadrettet dialog med interessenterne
igangsættes udarbejdelse af en masterplan for udvikling af ældreområdet. Gennem dialogen med
interessenter og brugere om hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det
gode liv for alle – hele livet.

Der vil ske kvartalsvis afrapportering i forhold til status på arbejdet med at skabe gode rammer for 
fremtidens ældreliv. 
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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 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019  2018-

priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Socialafdelingens myndighed 294,1 301,9 307,4 311,5 317,3

Døgntilbud 5,5 3,1 3,1 3,1 3,1

Dagtilbud 22,0 23,3 23,3 23,3 23,3

Takstinstitutioner -16,7 -23,4 -24,4 -24,4 -24,4

Serviceudgifter i alt: 304,9 304,9 309,4 313,5 319,3

Indkomstoverførsler

Central refusionsordning -9,0 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

Kontante ydelser 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Indkomstoverførsler i alt: -5,2 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
Socialområdets samlede driftsbudget udgør 304,9 mio. kr. i 2018, og er uændret fra 2017 til 2018. Det 
uændrede driftsbudget dækker over øget budget til socialafdelingens myndighedsområde med 7,8 mio. kr. 
som primært skyldes pris- og lønfremskrivning, overførsel fra 2016 samt intern omplacering fra 
døgntilbudsområdet. På området med takstinstitutioner er indtægtsbudgettet øget 6,7 mio. kr., hvoraf 
hovedparten skyldes, at Svendborg Kommune har overtaget et længerevarende botilbud ”Sydbo” fra 
Region Syddanmark. På døgntilbudsområdet er budgettet reduceret med 2,4 mio. kr. grundet intern 
omplacering til Socialafdelingens myndighed. 
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Indkomstoverførsler: 
Indtægt fra Central refusionsordning udgør i alt 9,2 mio. kr. og er inkl. refusion af dyre enkeltsager på 
ældreområdet. Yderligere er der udgifter til kontante ydelser for 3,9 mio. kr.  

Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig) Regnskab 2015 Regnskab 2016 

Botilbud til borgere med særlige sociale problemer 73  80 

Borgerstyret personlig Assistance (BPA) samt privat 
antaget hjemmehjælper /ældreområdet) 

440  588 

Socialpædagogisk støtte 369  513 

Alkoholbehandling 80  118 

Behandling af stofmisbrugere 325  413 

Botilbud til længerevarende ophold 2228  3.260 

Botilbud til midlertidig ophold 1236  1.818 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 97  141 

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 922  1.359

Samlet 5.770 7.189 

ECO Nøgletal - regnskab 2016 i kr. pr. 18+ 
årige  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Botilbud til borgere med særlige sociale 
problemer 80 132 108 149 

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)  588  588  575  600 

Socialpædagogisk støtte  513  2.040  1.399  1.859 

Alkoholbehandling 
118 78 95 97 

Behandling af stofmisbrugere 
413 216 199 272 

Botilbud til længerevarende ophold 
3.260 1.647 2.508 2.087 

Botilbud til midlertidig ophold 
1.818 1.717 1.611 1.286 

Kontakt- og ledsagerordninger 
141 136 116 125 

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet 
beskæftigelse 1.359 1.116 1.074 1.015 

Samlet 7.189 5.042 5.711 5.031 

*Sammenligningsgruppen: Bornholm, Odder, Skanderborg, Brønderslev, Herning, Skive, Kolding, Viborg, Stevns,
Billund, Ikast-Brande 
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For at eliminere konteringsforskelle skal nøgletal for Socialpædagogisk støtte, Botilbud til længerevarende 
ophold og Botilbud til midlertidig ophold ses under èt. 

Hvad vil vi i 2018: 

Tema: Bolighandlingsplan på det sociale område 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2016 en ny bolighandlingsplan på det sociale område. 
Bolighandlingsplanen kortlægger behovet for boliger i de kommende år.  
Boligbehovet skal ses i sammenhæng med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi. Det øgede fokus på 
rehabilitering medfører ændringer i borgernes behov og ønsker for fremtiden. Sikring af de rette boliger vil 
understøtte denne udvikling og medvirke til, at borgerne kan leve et liv på egne præmisser.  

Mål: 

Socialafdelingen vil arbejde for, at der er det relevante antal boliger til rådighed for handicappede, 
sindslidende og socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune herunder:  

� Ældre- og handicapboliger efter Lov om Almene Boliger
� Midlertidigt botilbud efter § 107 i Serviceloven
� Længerevarende botilbud efter § 108 i Serviceloven
� Husvilde og akutboliger efter § 80 i Serviceloven

Veje til målet:  

I løbet af 2018 vil Socialafdelingen: 

- Udarbejde et oplæg til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget 

- Løbende have fokus på boligudbuddet samt borgernes boligbehov og de forandringer, der sker i 
behovet, som følge af det rehabiliterende arbejde. 

- Være i dialog med de almene boligforeninger omkring udviklingen på almenboligområdet, herunder 
anvisningsretten til små, billige boliger. 

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.  

Side 118



Budget 2018 Service og Økonomi 

Social og Sundhedsudvalget 

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

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: 

Punkterne i handleplanen skal konkretiseres yderligere og derefter udmøntes. Mange af punkterne skal 
løses via tværfagligt arbejde mellem Socialafdelingen og kommunens øvrige afdelinger.  
Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere vil blive inddraget i udmøntningen af handleplanen, 
ligesom Frivilligrådet og Handicaprådet vil blive inddraget, når det er relevant. 

Tema: Implementering af revideret Servicelov 

Folketinget har vedtaget en revideret lov om socialservice (Serviceloven), der træder i kraft den 1. januar 
2018. Dette vil få betydning for Socialafdelingen, idet serviceloven er én af de lovgivninger, som 
Socialafdelingen primært arbejder efter.  

Servicelovens generelle formålsbestemmelse samt formålsbestemmelsen for voksenområdet er blevet 
ændret. I formålsbestemmelserne lægges der vægt på rehabilitering, fremme af inklusion samt den 
enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer  

Der er kommet en række obligatoriske administrative ændringer i Servicelovens voksenparagraffer, som 
socialafdelingen implementer jf. lovgivningen. Det drejer sig eksempelvis om Forenkling af 
udmålingssystemet for merudgifter efter § 100.  

Der er desuden kommet en række valgfrie ydelser i Serviceloven. Der indføres et helt nyt kapitel i loven, 
hvor der er fokus på forebyggelse, og hvor der gives hjemmel til nye typer af tilbud og metoder i det 
forebyggende arbejde. Målgruppen for tidlig, forebyggende indsats er borgere med let nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer og borgere, som er i risiko for at udvikle 
funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det nye kapitel i serviceloven giver også hjemmel for 
kommunerne til at etablere sociale akutilbud til personer med psykiske lidelser i egen bolig 
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Mål:  

Socialafdelingen skal forvalte i henhold til den nye lovgivning. 

Veje til målet: 

- De obligatoriske ændringer i loven vil blive indarbejdet i Socialafdelingens eksisterende procedurer og 
borgerrettede information. 

- Socialafdelingen vil lave oplæg til politisk beslutning vedr. implementering af Servicelovens valgfrie 
ydelser. 

Tema: Langsigtet økonomisk fokus 

Budgettet for 2018 viser, at Socialafdelingen vil stå over for økonomiske udfordringer i 2018 og frem. 
Prognosen viser en ubalance i budget 2018 grundet dyre enkeltsager. Socialafdelingen vil 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. 
Desuden skal Myndighed anvende interne tilbud der dækker målgruppens behov, således at eksterne 
tilbud i videst muligt omfang undgås.  

Socialafdelingen vil have et særligt fokus på udgiftsanalyser, hvor udgifter i Svendborg Kommune inden 
for voksenområdet er højere end i sammenligningskommuner.  

De kommunale tilbud skal fortsætte arbejdet med den rehabiliterende arbejdsgang og finde nye og smarte 
måder at hjælpe borgerne mod selvstændighed.  

Mål:  

Socialafdelingen vil arbejde strategisk med at sikre langsigtet økonomisk balance i hele afdelingen. 

Veje til målet: 

Administrationen vil i 2018: 

- Sætte stort fokus på prisforhandling med eksterne leverandører 

- Have fokus på borgernes overgang fra børneområdet til voksenområdet 

- Foretage løbende analyse af boligudbud og -efterspørgsel for at kunne justere på relevante 
parametre.  

Tema: Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)  

Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi - Fælles Afsæt – blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 
den 2. juni 2014.  
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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 2018.  

Mål: 

Det overordnede mål med rehabiliteringsstrategien er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og 
meningsfuldt liv som muligt.  

Veje til målet: 

Implementering af nyt fælles fagsystem i Myndighed og Udfører  
I oktober 2017 overgik Socialafdelingen sammen med Ældre- og Sundhedsafdelingen til nyt fagsystem 
Nexus. Det er første gang, at alle medarbejdere i Socialafdelingen arbejder i dét samme fagsystem.  

Nexus skal bidrage til at understøtte arbejdet med rehabilitering og sikre et tættere tværfagligt 
samarbejde – både internt i Socialafdelingen, men også på tværs af afdelingerne i direktørområdet. 

Implementering af Nexus vil være et højt prioriteret område i 2018. 

Implementering af dokumentationsredskabet ”Faglige kvalitetsoplysninger” (FKO) 
Sideløbende med implementering af Nexus, implementeres dokumentationsredskabet ”Faglige 
kvalitetsoplysninger” (FKO). 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.  

For at understøtte arbejdet med FKO har Socialafdelingen udarbejdet en fælles mål- og FKO-guide. 
Hensigten med mål- og FKO-guiden er at skabe et fælles fagsprog på tværs af Myndighed og Udfører. 
Guiden skal således skabe en fælles forståelse og retning for Socialafdelingens arbejde med mål og 
dokumentation.  

I 2018 vil der arbejdes målrettet med at implementere FKO og principperne i Socialafdelingens mål- og 
FKO-guide.  

Arbejdet med fleksibel/forebyggende indsatser 
Arbejdet med at sikre fleksible overgange og forebyggende indsats prioriteres fortsat. Helt konkret vil der i 
løbet af 2018 arbejdes med, at: 

- lave oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af forebyggende indsats (ny lovgivning fra 1. 
januar 2018).  

- 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. 
- 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. 

Hele afdelingen samles primo marts 2018 
I marts 2018 præsenteres de 15 lokale projekter, som tilbuddene i Socialafdelingen har arbejdet med i 
løbet af 2017, på et stort møde om Fælles Afsæt. Formålet med at samle hele afdelingen er at dele viden 
om de gode rehabiliterende initiativer og holde fokus på rehabilitering i hele organisationen. Sidst 
Socialafdelingen var samlet om Fælles Afsæt var ved opstart af rehabiliteringsstrategien i 2014. 
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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 
�  KL’s udspil for Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
�  8 nationale mål for sundhedsvæsenet 
�  Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2016) 
�  Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne 

Svendborg Kommunes mål indenfor sundhed - og forebyggelsesområdet er at have indsatser, der på 
forskellig vis understøtter arbejdet med KL’s visioner for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 
samt sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 

Dette med det hovedformål 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 2017 

2017-priser

 Budget 

2018 

2018-priser

 Budget 

2019  2018-

priser

 Budget 

2020 

2018-priser

 Budget 

2021 

2018-priser

Drift

Sundhedsafdelingen  14,0  17,9  17,9  18,0  18,0 

Træningsafdelingen  16,1  15,2  15,2  15,2  15,2 

Tandplejen  22,3  22,4  22,4  22,4  22,4 

Sundhedsplejen  8,0  8,5  8,5  8,5  8,5 

Fuldfinansieret medfinansiering  16,6  19,1  19,1  19,1  19,1 

Serviceudgifter i alt:  77,0  83,1  83,1  83,2  83,2 

Indkomstoverførsler

Aktivitetsbestemt medfinansiering  208,4  225,0  225,0  225,0  225,0 

Indkomstoverførsler i alt:  208,4  225,0  225,0  225,0  225,0 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

i alt  285,4  308,1  308,1  308,2  308,2 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 

Stigningen i sundhedsafdelingens serviceudgifter i 2018 i forhold til 2017 skyldes, at §18 midler, tolke- og 
konsulentbistand til flygtninge samt løn til en brobygger (budgetforlig 2017) er flyttet fra socialafdelingen 
til sundhedsafdelingen i alt 2,5 mio. kr. Her ud over er rehabiliteringsteamet flyttet fra Træningsafdelingen 
til Sundhedshuset i alt 1,1 mio. kr.  
Budgettet til udgifter til hospice under Fuldfinansieret medfinansiering er tilpasset til udgiftsniveauet med 
2,4 mio. kr. (uomgængelig til budget 2018). 
Sund Sex Skolen er budgetmæssigt flyttet fra Sundhedsafdelingen til Sundhedsplejen fra 2018, i alt 0,3 
mio. kr.  

Indkomstoverførsler: 
Indkomstoverførslerne vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering. Det fremskrevne vedtagne budget 
2018 for aktivitetsbestemt medfinansiering er tilpasset med 14,7 mio. kr. til 2018, og 15,7 mio. kr. til 
2019 og frem, herunder skyldes forskellen 1 mio. kr. til praksisplan som bortfalder i 2019. Tilpasningen 
skyldes en omlægning af modellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering til 2018. 

Sundhedsafdelingen 

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, 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, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og 
udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om 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 2014 
99 105 126 131 

Regnskab 2015 
125 133 155 152 

Regnskab 2016** 
197 182 181 167 

Budget 2017 
154 196 212 215 

*Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 
** Forskel på regnskab og budget skyldes udgifter til statsfinansierede projekter. 

Træningsafdelingen 
I træningsafdelingen tilbydes: 

• Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra
sygehus.

• 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.
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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 2014 
258 353 337 339 

Regnskab 2015 
275 365 350 349 

Regnskab 2016 
278 364 399 385 

Budget 2017 
277 367 394 365 

*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 2014 
2.016 1.731 1.802 1.759 

Regnskab 2015 
2.042 1.828 1.847 1.758 

Regnskab 2016 
2.104 1.974 1.902 1.782 

Budget 2017 
2.114 2.000 1.916 1.804 

* 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 blev der udarbejdet en analyse af ECO nøgletallene for den kommunale tandpleje i Svendborg 
kommune. Rapporten 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 111 kr., hvor Sundhedsplejen i Svendborg 
Kommune til sammenligning ikke har en husleje, da lokalerne ejes af Svendborg Kommune.  

ECO nøgletallene viser at Svendborg fortsat ligger højt, men at den relative stigning i udgiften pr. barn er 
lavere end i sammenligningsgruppen og samlet for Region Syddanmark.  

Der er indarbejdet en rammebesparelse på tandplejen på 125.000 kr. fra 2016 og frem. Fra 2017 er der 
endvidere effektiviseringstiltag på 150.000 kr. 

Side 124



Budget 2018 Service og Økonomi 

Social og Sundhedsudvalget 

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 2014 
674 714 732 823 

Regnskab 2015 
653 751 747 852 

Regnskab 2016 
644 723 751 880 

Budget 2017 
699 726 768 889 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, Faaborg-
Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

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 2014 
3.630 3.525 3.675 3.564 

Regnskab 2015 
3.496 3.491 3.622 3.541 

Regnskab 2016 
3.555 3.590 3.615 3.450 

Budget 2017 
3.562 3.692 3.706 3.603 

Ambulant specialiseret 
genoptræning 

Regnskab 2014 
38 30 30 31 

Regnskab 2015 
36 29 26 34 

Regnskab 2016 
36 33 28 34 
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Budget 2017 
46 34 34 36 

Vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut 

Regnskab 2014 
190 173 160 161 

Regnskab 2015 
208 184 175 170 

Regnskab 2016 
203 208 181 174 

Budget 2017 
212 205 170 166 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg,
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

Hvad vil vi i 2018: 

Tema 1: Udvælgelse af nye nøgletal på sundhedsområdet 

Mål: 
• Det er målet at understøtte sundhedsområdet med nøgletal der enten direkte eller indirekte kan

måle på lighed/ulighed i sundhed eller øge mulighederne for at skabe mere lighed i sundhed.

Veje til målet: 
• I 2018 arbejdes der med at finde de gode nøgletal, som bedst understøtter de forskellige

driftsområder. 

Tema 2: Udmøntning af handleplan til Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet 

I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med 
tilhørende handleplan. Handleplanen skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg 
Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige. Handleplanens initiativer strækker sig over 
årene 2017 og 2018.  

Mål: 
• At udvikle og udbygge samarbejdet og samspillet mellem de frivillige og Svendborg Kommune.

Veje til målet: 
Arbejdet med at udmønte Frivilligpolitikken handleplan er løbet i gang i 2017 med ansættelse af en 
brobygger og fortsætter i 2018. I processen arbejdes der bl.a. med at: 

1) Understøtte relationerne mellem foreningerne og mellem foreningerne og kommunen ved at afholde
fælles tematiserede møder.

2) Understøtte udvikling af samarbejde mellem kommunale tilbud og frivillige foreninger.
3) Skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers tilbud og muligheder.
4) Skabe synlighed omkring det frivillige sociale arbejde i forhold til ”integration og flygtninge”.
5) Arbejde for, at flere flygtninge skal introduceres for frivilligområdet med henblik på selv at blive

frivillige.

Tema 3: Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme (sundhedshus) 
I 2017 åbnede Sundhedshus Svendborg. Kommunens aktiviteter i sundhedshuset har et samlet formål, 
der handler om at øge sundhedstilstanden blandt borgerne i Svendborg Kommune ved at arbejde både 
forebyggende og sundhedsfremmende. Indsatser i sundhedshuset er bl.a.: rygestop for unge og voksne, 
overvægtsindsats, indsats til borgere med kronisk sygdom, indsats målrettet mænd der foregår i naturen. 
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Mål: 
• Med etableringen af sundhedshuset samledes medarbejdere fra flere afdelinger. Det er målet at få

skabt en stabil afdeling, der kan håndtere de mange nye tiltag, der kommer på sundhedsområdet i
disse år. Herunder at få skabt de nødvendige samarbejder med relevante aktører herunder
sygehus og patientforeninger.

• I 2018 skal afdelingen arbejde på at styrke aktiviteterne ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
kommunernes tilbud til borgere med kronisk sygdom. Desuden skal sundhedshuset udvikle og
implementere de aktiviteter der affødes af de regionale forløbsprogrammer for bl.a. KOL og
Diabetes.

• Der skal derudover arbejdes på at få skabt en mere systematisk opfølgning på aktiviteterne i
sundhedshuset. Herunder at følge udviklingen i genoptræningsplaner og henvisninger fra sygehus
og praktiserende læge.

Veje til målet: 
• Der arbejdes i 2017 og 2018 med at få skabt indhold og kultur i et nyt sundhedshus. Det er et

løbende og vigtigt arbejde, fordi det er medvirkende til at skabe nogle gode rammer for de 
borgere, der kommer i sundhedshuset.   

• Der arbejdes i sundhedshuset med en mere borgerinddragende tilgang og en ny samlet struktur
for, hvordan borgerne vil opleve at være tilknyttet huset og dets aktiviteter. 

• I 2017 implementeres et nyt dokumentationssystem, som i højere grad giver mulighed for at lave
systematisk opfølgning på sundhedsaktiviteter. 

• Forløbsprogrammerne udvikles løbende, og sundhedshuset følger dette tæt. Forløbsprogrammerne
skal godkendes i kommunernes politiske fagudvalg, og vil i nogen grad pege på nye opgaver for 
kommunerne. Forløbsprogrammerne er et led i Sundhedsaftalerne og udviklingen af Det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen. 

Tema 4: Øget brugerinddragelse på tværs af alle driftsområderne 
Et af målene for 2018 er, at der systematisk gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser i 
sundhedsplejen, tandplejen og på træningsområdet. Det er tiltænkt, at der på sigt ligeledes skal 
gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser i sundhedshuset. 

Mål: 
• Et af målene for 2018 er at følge borgernes tilfredshed med vores driftsområde, således at nye

indsatser og tiltag kan tilrettelægges og udføres under hensyntagen til borgernes ønsker og
behov.

Veje til målet: 
• En af vejene til målet er netop at følge borgernes/brugernes tilfredshed via gennemførelse af

årlige brugertilfredshedsundersøgelser. 
• På træningsområdet er der allerede gennemført undersøgelser i 2014 og 2016. Der laves i 2017

en opfølgende brugerundersøgelse, som følger den nye skabelon fra KL og KORA. Fra november 
2017 vil det således være muligt at lade resultaterne fra undersøgelsen indgå i den nationale 
benchmarking på området.  

• I tandplejen og sundhedsplejen er der udviklet nye spørgeskemaer, og de første undersøgelser er
sendt ud i november 2017. 

• Der laves årlig opfølgning på resultaterne.

Tema 5: Styrket ammerådgivning 

Mål: 
• Et af målene for 2018 er at opnå en øget ammefrekvens.

Veje til målet: 
• Ammefrekvensen er dalende. Sundhedsplejen ønsker at styrke indsatsen omkring

ammerådgivning til mødre. Dette skal gøres ved at styrke sundhedsplejerskernes kompetencer 
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Social og Sundhedsudvalget 

samt sikre sammenhæng mellem den rådgivning mødre får fra forskellige fagområder (jordemødre 
og barselssygeplejersker). 

Tema 6: Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen 

Mål: 
• At fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen.

Veje til målet: 
• Sætte fokus på at fædre i langt højere grad tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter. I forhold

til brugerinddragelse, så spørges der i brugertilfredshedsundersøgelsen også ind til, i hvor høj grad 
fædrene følger sig inddraget i tilbud og indsatser.  

Tema 7: Opfølgning på udviklingen i den kommunale tandpleje 

Mål:  
• Målet er at der i 2018 videre følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet i

kommunen.

Veje til målet: 

• Træk af data på cariesforekomst samt antal behandlingsaftaler og udeblivelser,
• Tandplejen i Svendborg udarbejdede i efteråret 2016 en målrettet Tandplejeplan gældende på

individniveau med tilhørende vejledninger for behandlinger, forebyggende og sundhedsfremmende
indsatser. Samtidig iværksættes der løbende efteruddannelse og supervision af personale for at nå
vores mål.

Tema 8: Opfølgning på måltal og genoptræningsplaner på træningsområdet 

Mål:  
• Implementering af kliniske retningslinjer på området.
• Forbedret indsigt i udviklingen på genoptræningsområdet (i henhold til Sundhedsloven og

Serviceloven).

Veje til målet: 
• Løbende implementering af nye retningslinjer.
• Udviklingen i økonomi og aktivitet med hensyn til genoptræningsplaner følges.
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Drift og Anlæg 

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 

Budget 2018 
Drift 

Svendborg Kommune i alt 3.567.022 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 253.319 

Serviceudgifter: 262.897

Natur og Klima 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 

14.015 

241.921 

- Beredskab og indsatsledelse 

- Trafik og infrastruktur 

- Ejendomsservice 

- Kommunale ejendomme 

Havn og Færger 

Indkomstoverførsler: 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 

- Ejendomsservice 

- Kommunale bygninger 

9.338 

88.241 

113.292 

31.050 

6.961 

-9.578

-9.578 

1.710 

-11.287 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 770.732 

Serviceudgifter: 

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 

Jobcentret 

Kultur og Udvikling 

Institutioner (Bibliotek, musikskole, ungdomsskole ) 

Byg, Plan og Erhverv 

Indkomstoverførsler: 

Beskæftigelsesindsats 

Sociale ydelser 

Sygedagpenge  

Forsikrede ledige 

193.352 

20.972 

52.078 

56.604 

36.943 

26.755 

577.381 

32.578 

350.564 

73.614 

120.624 

Udvalget for Børn og Unge 960.035 

Serviceudgifter: 

Skoleområdet 

954.989 

512.423 

Dagtilbud 227.399 

Familie og Uddannelse 215.168 

- Familie 

- Specialundervisning for voksne 
- Ungdommens udd. Vejledning 

- Specialinstitutioner 

- Rammeinstitutioner 

- Administration 

152.221 

21.726 

10.676 

8.881 

-6.582 

28.245 
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Indkomstoverførsler: 5.045 

Familieafdelingen 

Ungdommens uddannelsevejledning 

4.013 

1.032 

Social- og Sundhedsudvalget 1.167.368 

Serviceudgifter 

Ældreområdet 

947.646 

559.872 

Socialområdet 304.856 

Sundhedsfremme- og Forebyggelse 82.916 

Indkomstoverførsler 

Socialområdet 

219.722 

-5.277 

Sundhedsfremme og forebyggelse 225.000 

Økonomiudvalget 497.835 

Serviceudgifter: 135.253 

Administration 

It 

Indkomstoverførsler: 

83.153 

52.099 

362.583 

Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. 362.583 

Budget 2018 

Økonomiudvalget 

 - Køb og Salg 

 - Veje og Trafiksikkerhed 

 - Havne og Færger 

 - Kultur, Fritid og Idræt 

 - Natur, Miljø og Klima 

 - Borgernære Serviceområder 

 - Energi 

 - Byudvikling 

 - Administration 

Det bemærkes, at oversigten er bygget op efter den udvalgsstruktur, som 

er gældende til og med 2017 velvidende, at der fra 2018 vil være en ny 

udvalgsstruktur og dermed en ny inddeling af politikområder. 

Anlæg 

86.747 

-21.342 

25.387 

19.963 

1.252 

1.613 

45.546 

10.404 

3.373 

550 
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Indledning 

I 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 2018 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 har i de senere år været under pres, 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 2018 er effektiviseringskravet fastholdt uændret i hele 

perioden. I 2018 har det dog været nødvendigt at gennemføre besparelser på ca. 18. mio. kr. for at 

fastholde målet om økonomisk balance. Fra og med 2019 er indarbejdet yderligere besparelsespuljer 

på godt 47 mio. kr., som skal medvirke til at fastholde målet om økonomisk balance. 

For 2018 fastholdes målet om et driftsoverskud på mindst 100 mio. kr., men fra 2019 er der behov 

for at øge kravet til driftsoverskuddet til 130 mio. kr. Målet om en gennemsnitlig likviditet på 80 – 

100 mio. kr. indfries ikke fuldt ud i perioden 2018-20.  

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 

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld
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resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller 

underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes. 

Drifts- og anlægsudgifter 2018-21 er opgjort i faste 2018-priser, så det er muligt umiddelbart at 

vurdere realudviklingen på de enkelte poster. Forventet regnskab 2017 er opgjort pr. 30. juni 2017 

og i 2017-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. 

Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021

Indtægter i alt -3.689.400 -3.788.098 -3.837.521 -3.914.286 -4.010.733

Serviceudgifter i alt 2.514.500 2.494.142 2.446.531 2.450.343 2.475.855

Overførselsudgifter 1.094.400 1.155.154 1.158.716 1.153.918 1.155.757

Pris- og lønreserver 0 0 64.687 130.818 200.185

Driftsudgifter i alt 3.608.900 3.649.296 3.669.934 3.735.079 3.831.797

Renteudgifter 18.700 24.354 28.346 29.322 29.113

Resultat af ordinær virksomhed -61.800 -114.448 -139.241 -149.885 -149.823

Anlægsudgifter i alt 155.000 86.746 99.675 87.124 66.320

Pris- og lønreserver 0 0 2.392 4.232 4.891

Anlæg i alt 155.000 86.746 102.067 91.356 71.211

Resultat af skattefinansieret område 93.200 -27.702 -37.174 -58.529 -78.613

Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021

Resultat af skattefinansieret område 93.200 -27.702 -37.174 -58.529 -78.613

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 106.600 87.739 106.756 96.718 102.710

Lånoptagelse -121.000 -66.571 -72.958 -53.224 -33.218

Finansforskydninger -1.800 4.371 6.467 4.050 2.175

Ændring af likvide aktiver 77.000 -2.163 3.091 -10.985 -6.946

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 110.000 72.582 72.118 76.065 85.030

+ = udgift, - = indtægt

Budgetforlig 2018 - K17 og A, F, T. 2. behandling inkl. tekniske ændringer

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2018-21 

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE. 

Indtægter. 
Indtægter opgøres som skatter og generelle tilskud. Det fremgår af kommuneaftalen for 2018, at 
kommunerne under ét ikke må hæve skatten. I 2018 har 13 kommuner valgt at sætte skatten ned, 
og 4 kommuner har valgt at hæve skatten. Samlet set kan der konstateres en marginal stigning i 
skatten på 82 mio. kr. Det svarer til 0,3 promille af kommunernes skatteindtægt. 

I 13 kommuner vil skatten falde i 2018 med samlet ca. 92 mio. kr. Omvendt vil kommuneskatten 
stige i 4 kommuner med samlet ca. 174 mio. kr. Det betyder en skattestigning på i alt ca. 82 mio. kr. 
I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for at nedsætte 
skatten med samlet 250 mio. kr.  
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I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i statens bloktilskud til kommunerne. 
Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner. Det er fordi, de fire kommuner, der 
hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation. Derfor bliver de 4 kommuner ikke individuelt 
sanktioneret. 

Kommunens skatteindtægter er i 2018 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2019-21 er baseret på det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag i 2018 tillagt KL’s seneste vækstskøn for landsudviklingen.  

De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2018 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er 
tillagt KL’s seneste vækstskøn. 

Udskrivningsprocenten for indkomstskat er uændret 26,8 og grundskyldspromillen er ligeledes 
uændret 23,32. Den kirkelige udskrivningsprocent er nedsat fra 1,03 pct. til 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 2018, at der for kommunerne under ét er skabt 
finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2017. 
Regeringen vil også i 2018 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved 
budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse.  

Kommunernes samlede serviceramme for 2018 ligger under det aftalte niveau, hvorfor der ikke 
iværksættes nogen sanktion. Svendborg Kommunes serviceramme i budget 2018 ligger ca. 14,5 mio. 
kr. under den udmeldte serviceramme. 

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 2018 forventes en netto renteudgift på godt 24 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 i 
vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Byrådet fastlagt, 
at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr. I 2018 udgør overskuddet 114,4 mio. kr. 
og med stigende overskud i overslagsårene. 

Anlægsudgifter. 
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2018 udgør 17,0 mia. Kr. 1 mia. kr. af kommunernes 
samlede bloktilskud er betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes i budgetsituationen. 

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 
2018. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men der forventes ikke en overskridelse 
af den aftalte tamme. 

De samlede anlægsudgifter udgør i 2018 netto 86,7 mio. kr. Budget 2018 har som tidligere nævnt 
fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning.   
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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 2018-21 er der afsat 120 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 87,7 106,8 96,7 102,7 
Optagelse af lån -66,6 -73,0 -53,2 -33,2 
Netto 21,1 33,8 43,5 69,5 

Jf. ovenstående tabel sker der en mindre forøgelse af kommunens gæld i 2018 med 2,1 mio. kr. 
Fra og med 2019 nedbringes kommunens gæld, hvilket blandt andet kan henføres til et lavere 
anlægsbudget. Set over hele perioden reduceres gælden med knap 168 mio. kr., og 
aftaleparterne bag budgetforliget erkender, at der fra 2019 er behov for at øge kravet til 
driftsoverskuddet, som skal finansiere kommende års nettoafdrag på gælden. Forligsparterne agter 
dog at afsøge muligheden for at refinansiere en del af gælden for at lette afdragsbyrden. 

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. 145 mio. kr., til investeringer, og fik dispensation for i alt 33,0 
mio. kr. Det skal bemærkes, at dispensation kun gælder for 2018. De budgetlagte lån i 2019-21 er 
foretaget ud fra en forventet låneandel svarende til tilsagnet for 2018. 

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.  

 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 
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har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2018 forventes en forøgelse af 
kassebeholdningen på 2,1 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 2018 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 72,5 mio. kr. 
mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2017 vil påvirke dette skøn. 
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Udvalgte takster 2018 

Enhed Enhedstakst 

2018 

Pensionister betaling for hovedret 
Hovedret portion 46,50 

Skolefritidsordning 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke 

Heldagsmodul mdr. 1.555,00 

Morgenmodul mdr. 6715,00 

Forældrebetaling i daginstitutioner: 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke) 
Dagplejen 
     Indtil 48 t. pleje 2.738,00 

Vuggestuer - heldags 3.357,00 

Børnehaver – heldags 1.849,00 

Integrerede institutioner 
Vuggestuebørn 3.357,00 

3 år indtil 14 år 1.849,00 

Fritidsklub 343,00 

Frokostordninger 5855,00 

Borgerservice 
Folkeregisteroplysning 75,00 

Lægeskift 195,00 

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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