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Forord 

 
 

Da vi før sommerferien startede op med budgetlægningen for 2013 var der udsigt til et budget i ba-

lance, hvor vi ikke skulle ud i en proces med driftsbesparelser. Vi kunne konstatere, at de senere 

års indsats med omfattende effektivisering og tilpasning af strukturer har virket efter planen. 

 

Udgangspunktet for budgetlægningen var også, at vi efter års ihærdighed kunne notere, at indsat-

sen i forhold til at ændre på udligningssystemet havde givet et positivt udbytte for Svendborg 

Kommune på 20 mio. kr. årligt. Et politisk flertal i Folketinget havde indgået en aftale om dette i 

maj måned. 

 

Men aftalen holdt ikke hvad den lovede, for i stedet for en gevinst på 20 mio. kr. endte det med et 

samlet netto-tab på 30 mio. kr., da datagrundlaget for beregning af udligning og tilskud var gjort 

endeligt op af Økonomi- og Indenrigsministeriet.  Så udgangspunktet for budgetforhandlingerne 

kom desværre igen til at handle om besparelser. 

 

Men når nøden er størst er hjælpen som bekendt nærmest. Lige midt i de afsluttende lokale for-

handlinger kom KL med en prognose for udgifterne til de forsikrede ledige med en pæn gevinst for 

kommunen i 2013 på knap 16 mio. kr. Denne økonomiske håndsrækning løste bestemt ikke hele 

problemet, men det var en kærkommen hjælp, som fik den samlede budget-kabale til at gå op. Be-

sparelser på driften undgik vi ikke. 

 

Jeg bliver aldrig færdig med at undre mig over den åbenlyse vilkårlighed, der ligger i de kommunale 

finansierings- og udligningssystemer.  

 

Hævet over en hver tvivl er det dog, at det er fortsat er nødvendigt at fastholde en meget stram 

styring af økonomien i Svendborg Kommune. Og vi må indstille os på, at der ikke er vækstmulighe-

der i de kommunale budgetter i de kommende år. Risikoen for, at regeringen skærer yderligere af 

servicerammen til kommunerne - som vi så det for 2013 – er ikke usandsynlig.    

 

Når de ubehagelige dele af budgetforliget er fordøjet, er der grund til at glæde sig over de dele, der 

trods alt peger fremad. Her tænker jeg især på den positive beskæftigelsesvirkning, som de årlige 

anlægsinvesteringer på over 100 mio. kr. vil have i 2013 og 2014. 

 

Der er lagt an til en omdannelse torvet i bymidten og parallelt hermed forberedes udviklingen af 

den maritime byhavn. Det bliver spændende at følge. 

 

I den mindre skala er der en række tiltag, som bestemt ikke er uvæsentlige. Jeg vil ikke nævne det 

hele her, men budgetforliget rummer en række positive tiltag over hele det politiske spektrum. 

 

Der er ikke tale om de store beløb, men udvikling af kommunen og ansvaret for de svageste grup-

per er ikke blevet glemt. 

 

 

Curt Sørensen 

Borgmester 
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Udviklingstræk 

Generelle udviklingstendenser 

De afgørende forudsætninger for planlægningen af de bærende kommunale indsatsområder er med 

samfundets forandring og udvikling i et stadig stigende tempo blevet dynamiske. Erhvervsudvikling, 

branchesammensætning og krav til rammebetingelser er ikke længere stabile faktorer ligesom flytte-

mønstre og husstandsantal heller ikke er stabilt. Virksomheder kommer og går, trafikken øges, nye 

boligområder skyder op og andre nedslides. Indkøbsmønstre forandres, traditionelle jobs forsvinder, 

uddannelseskravene øges osv.  

Tendensen til globalisering, øget samhandel og udflytning af produktionsvirksomhed til østlandene og 

fjernøsten har sat sine spor i beskæftigelsessituationen. Samfundet er på vej ind i en udvikling, hvor 

produktion af varer får mindre betydning til fordel for produktion af viden og information. Samtidig vil 

behovet for oplevelser være stigende, og kravene til en attraktiv lokalisering for boliger og arbejds-

pladser i forhold til natur, bymiljø og transport vil blive større. Befolkningens sammensætning vil i en 

lang periode ændre sig med en stigende andel økonomisk velstillede seniorer og ældre, som vil stille 

krav til bl.a. boligen og et varieret udbud af kulturelle faciliteter. 

Øget regional konkurrence mellem byerne øger kravene til bykvalitet, boligkvalitet, erhvervsbetingel-

ser samt handels- og kulturtilbud. Oplevelsesmæssige kvaliteter i form af historiske omgivelser, god 

arkitektur, et levende handelsmiljø og attraktive byrum er efterspurgt. Et attraktivt og spændende 

bymiljø, der giver oplevelse, har stor betydning for bosætning og for den erhvervsmæssige udvikling, 

herunder turisme og muligheden for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. 

Svendborg og lokalområderne 

Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka halvdelen af kommu-

nens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i kommunens lokalbyer og landdistrikter. 

Set med lokalsamfundsbriller er der således tale om mange forskellige lokalområder - fra den tætteste 

bydel i Svendborg til det mest tyndtbefolkede område med stort set ingen bysamfund. For at være en 

attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv er det vigtigt, at kommunen kan tilbyde det, som 

efterspørges, hvad enten det er kultur, natur, handel, service, byggegrunde mv. Den enkelte by eller 

det enkelte område kan ikke tilbyde det hele, og derfor skal kommunens byer udvikles i tæt samspil 

med hinanden, så den samlede bystyrke og attraktivitet understøttes. 

Omdrejningspunktet for Svendborg Kommunes byudvikling er en grundlæggende tanke om, at en hel 

og sammenhængende kommune skal udvikles gennem alliancer mellem land og by. De tilbud indenfor 

specielt handel, kultur og uddannelse, der findes i Svendborg, skal fortsat udvikles der og være med 

til at styrke lokalbyer og landsbyer som levende samfund, hvor det er attraktivt at bo. 

Svendborg by er ”drivkraften” i kommunen og på Sydfyn med store herlighedsværdier at byde på: Et 

unikt sammenhængende købstadsmiljø ved sundet, tæt på skov og naturområder samt et oplevelses-

rigt gadenet præget af velbevarede bygninger og kulturmiljøer, herunder en enestående maritim kul-

turarv knyttet til havnemiljøet. Også byens tæthed, de mange mennesker, stadig omdannelse og for-

nyelse samt et levende og alsidigt handelsmiljø med mange specialbutikker og et aktivt kulturliv er i 

sig selv en attraktion og et stort potentiale for byens udvikling. 

 

I forhold til detailhandel har Svendborg tabt terræn til Odense. Derfor ligger der en særlig udfordring i 

at styrke detailhandlen, så Svendborg er det naturlige valg for indkøb for alle borgere på Sydfyn. Ud-

vikling af detailhandelen er imidlertid en kompliceret opgave. I såvel de mindre som større byer er 
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samspillet mellem butikker, servicefunktioner, bymiljø og oplevelser vigtigt for at kunne opretholde et 

butiksudbud i byen og klare sig i konkurrencen med øvrige byer af samme størrelse. Nogle ting kan 

Svendborg Kommune styre og aktivt være med til at udvikle, mens andre i højere grad er styret af 

markedskræfterne, forbrugertrends, men også i høj grad butikejernes engagement. 

Byliv og bykvalitet er centrale temaer i kommunens vækststrategi for Svendborg. Der er allerede gang 

i en række initiativer, som også får indflydelse på detailhandelen i Svendborg bymidte, bl.a. en udvik-

lingsstrategi for byrum, der skal sammenbinde bymidte og havn, parkeringsstrategi og omdannelse af 

Svendborg Havn. 

Svendborg har desuden en række ”forstæder”, der fungerer som bosætningsområder. Tankefuld vest 

for Svendborg vil i løbet af en årrække udvikle sig til en sådan kommende bydel. Der skal også frem-

over være mulighed for tilpasset vækst i kommunens mindre byer. De rummer bokvaliteter, som ef-

terspørges af en del borgere enten permanent eller i faser af deres liv.  

Derudover rummer kommunen en række lokalbyer med 500-1200 indbyggere, som er karakteriseret 

ved sædvanligvis at rumme dagligvareforsyning, lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder og ofte 

grundskole. Hertil kommer alle de gamle landsbyer, som præger det sydfynske. Landsbyerne er ho-

vedsageligt bosætningsbyer med op til et par hundrede indbyggere og oftest uden servicetilbud og 

dagligvarehandel, men med lokale samlingssteder og fællesskaber og nærheden til natur og landska-

ber. Hver by og landsby har sin historie og oprindelse. Disse identiteter og særpræg skal udvikles 

gennem dialog med borgerne. 

Nærdemokrati 

I 2012 blev "program for aktivt medborgerskab" samt "inspirationskatalog" besluttet. Det betyder, at 

der politisk vil blive arbejdet med aktivt medborgerskab. Derfor vil der i 2013 blive taget initiativer til 

dialog og inddragelse af borgerne og erhvervsliv bredt. De enkelte initiativer besluttes i de respektive 

fagudvalg. I foråret 2013 vil Økonomiudvalget evaluere på arbejdet med aktivt medborgerskab. 

Udvikling i bosætning 

Svendborg Kommune har haft en lang tradition for at have en lille, men fast befolkningstilvækst. Den-

ne udvikling er imidlertid vendt, således fraflytningen i dag er større end tilflytningen. I perioden 

2009-12 er befolkningstallet i Svendborg Kommune faldet med ca. 700 indbyggere til ca. 58.500.  

En del af forklaringen skal givetvis tilskrives den globale finanskrise, der har sat boligmarkedet i stå. 

Tilflytningen er således faldet markant, mens fraflytningen, bl.a. unge som skal tage en uddannelse, 

ikke er faldet i samme grad. 

Der er dog muligheder for øget bosætning i Svendborg by og kommunens lokalområder. Svendborg 

by skal videreudvikle sine bo- og bykvaliteter, og der satses på at udvikle den nye bydel Tankefuld. 

Bosætningen i byen og i landområderne kan øges ved en mangesidet indsats ved til stadighed at til-

byde attraktive boligområder og bymiljøer, der opfylder borgernes behov for gode bokvaliteter og 

nærhed til offentlig og privat service, ligesom de eksisterende boligområder gøres stadig mere attrak-

tive ved en planlægningsindsats og kvalitativ vækst i kultur- og fritidstilbud og nye initiativer for at 

forbedre bymiljøerne. 

Det tilstræbes, at mange af kommunens nye tilflyttere er familier, der kan bidrage til vækst i de er-

hvervsaktive aldersgrupper og bidrage til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv og den lokale kul-

tur. I Tankefuld planlægges bl.a. nye boligtilbud til de unge familier, der har gennemført uddannelse i 

Odense og måske fået deres første job på Fyn.  
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En anden stor målgruppe er de aktive seniorer, der ønsker at skifte til en attraktiv bolig i det sydfyn-

ske område. Der har tidligere været en stor bevægelse fra København og Hovedstadsområdet, som 

kan forstærkes med de rette tilbud. 

 

Kommunen har ingen sammenhængende, formuleret bosætnings- og boligpolitik. 

Erhvervsudvikling 

Svendborg har et potentiale for befolkningsudvikling, bosætning og uddannelse. Samlet står kommu-

nen stærkt inden for forretningsservice, undervisning, turisme, idræt, maritime erhverv, jern og me-

tal. Positionen er til gengæld svagere, når det gælder indkomst, erhvervsudvikling, beskæftigelse og 

erhvervsbyggeri.  

Udviklingen i beskæftigelsen og virksomheder i Svendborg Kommune har naturligt været påvirket af 

den generelle samfundsudvikling. Således har andelen af beskæftigede i Svendborg Kommune inden 

for ”fremstilling” været jævnt faldende i de sidste 10 år. I en undersøgelse fra CBS fra 2007 er Svend-

borg dog udpeget til at have en af Danmarks største koncentrationer af den såkaldte ”kreative klasse” 

set i forhold til antallet af indbyggere. Der ligger således et betydeligt kreativt potentiale, som kan ud-

nyttes i sammenhæng med erhvervsudviklingen i fremtiden. Kommunens erhvervsstrategi sætter fo-

kus på kreative erhverv og virksomheder og skal sammen med den fysiske planlægning understøtte 

og udvikle dette kreative potentiale.  

Svendborg Byråd har vedtaget en vækststrategi med overskriften: ”Flere og smartere – kursen er 

sat”. Målene for strategien er at tiltrække flere erhvervsaktive borgere og flere virksomheder indenfor 

især vidensindustri og kreative erhverv. Samtidigt skal uddannelsesniveauet i kommunen højnes og 

virksomhedernes værdiskabelse forbedres.  

Bymidten og havneområdet er i vækststrategien udpeget som helt centrale omdrejningspunkter for at 

skabe øget vækst i Svendborg. Bymidten og havnen skal være den kreative tiltrækningskraft overfor 

borgere, studerende og erhvervsliv. Samtidigt skal der fokuseres på de stærke erhvervsmiljøer inden 

for det maritime, sundhed-sport-uddannelse, kreative iværksættere og grøn teknologi, som Svend-

borg har i dag. Alliancer mellem virksomheder og kommune skal tage afsæt i disse styrker og udvikle 

dem. 

Svendborg Kommune har fået et ry for at have et dårligt lokalt erhvervsklima, bl.a. grundet dårlige 

placeringer i visse undersøgelser af kommunal erhvervsservice de sidste par år. Der er på den bag-

grund iværksat forskellige initiativer som der skal arbejdes videre med i 2013, bl.a.: 

• SvendborgAlliancen er en organisation for erhvervslivet i Svendborg, der skaber, opsamler og 
viderebringer ideer og projekter. SvendborgAlliancen skal skabe en åben og konstruktiv dialog 
mellem Svendborg Kommunes byråd og erhvervslivet i Svendborg. 

• Erhvervskontakten skal gentænke kommunens erhvervsservice og samarbejde. Relevante 
medarbejdere fra forskellige dele af forvaltninger samles, således der er én indgang for virk-
somheder. Det skal skabe bedre vejledning om tilladelser og mere nem og smidig sagsbe-
handling på planlægnings-, byggesags- og miljøområdet. 

Udfordringer og muligheder 

Svendborg Kommune har en række styrker og udviklingspotentialer, der kan bygges videre på i frem-

tiden. Men det står også klart, at kommunen står overfor udfordringer i forhold til at skabe vækst og 

bosætning i de kommende år. Mange af disse udfordringer er blevet skærpet som følge af finanskri-

sen.  
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Trusler (som kommunen ikke selv er herre over) 

• Økonomisk lavkonjunktur 
• Klimaudfordringer 
• Udfordringer med flere ældre og færre unge og erhvervsaktive – gælder bl.a. specielt Svend-

borg Kommune 
• Statslig centralisering af funktioner og arbejdspladser 
• Stigende konkurrence mellem byerne i Danmark om bosætning, arbejdspladser mv. 
• Stigende konkurrence fra bl.a. Odense og internethandel i forhold til detailhandel 
• Beliggende udenfor det primære vækstbånd i Danmark 

Svagheder (som kommunen skal/bør arbejde med) 

• Mangel på arbejdspladser, især til højtuddannede 
• Mangel på uddannelsesmuligheder, især lange videregående 
• ”Det åndelige klima” - selvtilstrækkelighed, manglende risikovillighed og manglende mod til at 

prøve nyt 
• Lavt indkomstniveau 
• Ringe kommunaløkonomisk grundlag for udvikling 
• Udfordringer i forhold til integration og ghettodannelse 
• Borgernes sundhedstilstand 

Muligheder (som kommunen kan/bør udvikle) 

• Mere bosætning – forudsætningerne er til stede 
• Mere viden og flere videnarbejdspladser 
• Fokusere på iværksættere 
• Fokusere på grøn teknologi 
• Fokusere på uddannelse og flere uddannelsesinstitutioner 
• Fokusere på oplevelsesøkonomi og turisme, især indenfor det maritime, naturmæssige, kuli-

narske, og cykel- og aktiv ferie 
• Udvikle nationalpark 
• Udvikle og nytænke Svendborg Havn og bymidte 
• Udvikle bydelen Tankefuld 
• Fokusere på fleksible hjemmearbejdspladser, både private og offentlige 
• Bygge videre på Svendborgprojektet 
• Styrke regional og tværkommunal samarbejde, f.eks. Udvikling Fyn 

Styrker (som kommunens skal/bør bygge videre på) 

• Naturen og Det Sydfynske Øhav omkring os 
• Levende uddannelsesmiljøer med fokus på det maritime, sundhed og idræt 
• Kreative borgere 
• Aktivt fællesskab, kulturliv og foreningsliv 
• Svendborg by er kraftcenter på Sydfyn 
• Stolthed over Svendborg by og Sydfyn 
• ”Svendborg” er et godt brand med en maritim identitet 
• Bosætningsmuligheder - gode tilbud til alle livsstile 
• Attraktiv og levende købstadsmiljø og aktive landsbyer 
• Stærk kulturarv og kulturhistorie 
• Deltagelse i Cittaslow-netværket 
• Direkte adgang til motorvej og togforbindelser 
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Planer 

Planstrategi, lokal Agenda 21 og lokalområdestrategi 

Byrådet har godkendt Strategi Svendborg Kommune 12. Centralt i strategien står de tre temaer: 

• Kreativt liv 
• Sundt liv 
• Maritimt liv 

De tre temaer er udvalgt med udgangspunkt i Svendborgs styrker. Temaerne er karakteriseret ved, at 

de indeholder en realistisk mulighed for at give Svendborg vækst og kan anvendes som inspiration til 

nye indsatser. Byrådet har besluttet, at de tre tværgående temaer skal indtænkes i den fremtidige 

planlægning i Svendborg Kommune.  

Kunsten i planlægningen er dog at fokusere. Hvis kræfterne bliver brugt for spredt, får indsatserne 

ringe effekt. Strategi Svendborg Kommune 12 rummer Byrådets bud på indsatser og handlinger, der 

kan gøre Svendborg Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder indenfor syv overskrifter: 

• Samarbejde og partnerskaber 
• Investering i byudvikling 
• SvendborgSUND 
• Rig på oplevelser - rig på natur 
• Kreativitet og viden som værdiskaber 
• Klima og energi 
• Medborgerskab og vækst i lokalområderne 

Byrådet kan kun være med til at sætte rammerne. Det er borgere, virksomheder, foreninger mv., der 

skal skabe udvikling og vækst i Svendborg Kommune. Derfor står samarbejde, partnerskaber og med-

borgerskab centralt i strategien. 

Strategi Svendborg Kommune 12 er både strategi for udviklingen af vores fysiske omgivelser, bære-

dygtig udvikling samt udvikling og vækst set med lokalområdebriller. Vores planstrategi, lokal Agenda 

21-strategi og lokalområdestrategi ser således skrevet sammen i én strategi. 

Hvad er en planstrategi? 

En planstrategi er et politisk dokument, hvor byrådet fremlægger sine overordnede mål og strategier 

med hensyn til kommunens fremtidige udvikling. Dokumentet er en forløber til kommuneplanen. I 

planstrategien udvælges de emner eller områder, der skal sættes særlig fokus på i den efterfølgende 

kommuneplan. 

Planstrategien er ikke en plan med konkrete bestemmelser og arealer. De konkrete planer angives i 

kommuneplanen. Alle kommuner skal udarbejde en planstrategi i første halvdel af valgperioden. 

Hvad er en lokal agenda 21-strategi? 

Agenda 21 betyder dagsorden for det 21- århundrede, og er en international aftale om bæredygtig 

udvikling. Det bærende princip bag Agenda 21 er, at de store mål skal nås gennem handling på lokalt 

niveau. 

Alle kommuner skal i første halvdel af valgperioden vedtage og offentliggøre en strategi for, hvordan 

bæredygtighed indarbejdes i kommunens fremtidige udvikling, og hvordan borgerne inddrages heri. 

Hvad er en lokalområdestrategi? 

Der findes ingen entydig definition på lokalområdestrategi. I Svendborg Kommune har vi en lokalom-

rådestrategi for at udnytte og sætte fokus på lokale kvaliteter og potentialer indenfor nogle sammen-
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hængende og bæredygtige lokalområder. Lokalområdernes indbyrdes forskelligheder kan dermed ind-

gå i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling i hele kommunen. 

Kommuneplan  

En kommuneplan sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kom-

munen. Her fastlægger byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen 

er en plan for HELE kommunen og giver et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i 

et helhedsperspektiv. Kommuneplanen skal bl.a. sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggel-

ser, bymiljøer og landskaber samt sikre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen. Endelig skal offent-

ligheden inddrages i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet. 

Kommuneplanen for vigtig, fordi den har en rolle som den bærende og oversigtlige plan, hvor borgere, 

virksomheder og interesseorganisationer kan orientere sig om kommunens mål, udviklingsplaner og 

reglerne for arealanvendelsen i kommunens byer og lokalområder.  

Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Byrådet har besluttet, at der gen-

nemføres en temarevision af kommuneplanen i forbindelse med Kommuneplan 2013-25. Følgende 

temaer revideres og sættes til debat: 

• Turisme 
• Kulturarv og bevaring 
• Landskab, kyst og geologi 
• Jordbrug 
• Udsatte boligområder 
• Klima 
• Detailhandel 
• Børn, unge og uddannelse 
• Social, ældre og handicap 
• Natur 

Arbejdet med at revidere kommuneplanen er i gang. Kommuneplan 2013-25 forventes politisk vedta-

get i løbet af 2013. 

Kommuneplanen er en digital plan, så det er muligt via kommunens hjemmeside at sætte sig ind i bå-

de overordnede linjer i planen og detaljerede fremtidige bestemmelser, der gælder for ens egen ejen-

dom og for naboområderne, hvor man bor eller driver virksomhed. 

Lokalplaner 

Lokalplaner er grundstenen i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens 

politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik 

over udviklingen i kommunen og udbygningen med boliger og arbejdspladser, trafik mv. samt beskyt-

telse af natur- og miljø i hele kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et 

mindre område.  

En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 

arealer inden for planens område. Den kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyggel-

sens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område. En lokalplan giver 

grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalplanens be-

stemmelser.  

Større bygge og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Begrebet ”større 

bygge og anlægsarbejder” er en relativ størrelse. Hvad der er småt i København kan være stort i en 

mindre by. Der er lokalplanpligt, hvis der skal ske væsentlige ændringer i det eksisterende miljø. Der 

skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge og anlægsarbejder. 
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I 2012 har Svendborg Byråd vedtaget følgende lokalplaner: 

 

Nr. Titel Vedtaget 

557 Boligområde Niels Hansens Vej 21 Jan-12 

548 Detailhandel, lokalcenter, Tvedvej April-12 

549 Plejecenter ved Stationsvej, Stenstrup Mar-12 

553 Boligområde i Brændskov Juni- 12 

563 Bolig- og erhvervsområde, Elleruphus, Mullerup Hovvej 18, Ellerup Juni -12 

558 Boligområde Stenstrup Juni-12 

555 Boligområde Vestergårds Allé, Skårup, etape II Aug-12 

552 Grasten Camping Aug-12 

Derudover arbejdes der med følgende prioriterede lokalplaner: 

 

Nr. Titel 
Forventet 

vedtagelse 

547  Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedvænget - Stella Maris  Jan-13 

556 Detailhandel, Mølmarksvej Jan-13 

566 Boligområde, Grønnedal, Badstuen, Troense April-13 

551 Boligområde Vest for Væderen Juni-13 

568 Boligområde, Lakkendrupvej , Gudbjerg Aug-13 

565 Bolig, Fiskopvej Okt-13 

562 Boligområde, Tved Kirkevej Nov-13 

531 Transportcenter med liberale erhverv ved motorvejen  

569 Off. og privat service, gl. sygeplejerskole Nov-13 

571 Blandet bolig erhversområde, Sct. Michaels Skole, Hammesbrovej   

567 Boligområde, Walkendorfsvej/Ørbækvej Dec-13 

570 Detailhandel, Eriks Holmsvej Dec-13 

572 Offentlig service, retsbygning, Christiansvej  

573 Blandet bolig og erhverv, Nordre Skole  

559  Erhvervsområde Vindmøllevingeproduktion  

560 Boligområde Assensvej, Stenstrup  

561 Boligområde ved Gambøt  

545 Detailhandel, Lerchesvej  

501 Blandet bolig og erhverv, Møllergade, Dronningemaen  

Alle lokalplaner skal først vedtages af Byrådet som forslag, der lægges frem til offentlig høring i 

mindst 8 uger. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt.  
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Miljøvurderinger 

Alle planer og programmer, hvori der fastsættes rammer for fremtidige anlægstilladelser, skal scree-

nes for miljøvurdering, dvs. om deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det 

gælder f.eks. kommune- og lokalplaner. På den baggrund vurderes det, hvorvidt der skal gennemfø-

res en egentlig miljøvurdering. De konkrete regler fremgår af ”Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer” og følger reglerne i et EU-direktiv. 

For enkeltanlæg kan der være tale om, at der skal laves en såkaldt VVM. VVM står for Vurderinger af 

Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM-reglerne er at vurdere de miljømæssige konsekvenser af an-

læg og projekter, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, - inden bygherren får tilladel-

se til at igangsætte projektet. En VVM er som regel mere detaljeret end en miljøvurdering. 

Eksempler på anlæg, der er VVM-pligtigt og altid skal miljøvurderes, er vindmølleparker, anlæg til af-

faldsdeponering, større detailhandelscentre, større fritidsanlæg og større veje. For mindre anlæg så-

som produktionsvirksomheder, rensningsanlæg og infrastrukturanlæg skal kommunalbestyrelsen på 

baggrund af en screening skønne, om et projekt kan antages at påvirke miljøet væsentlig. Hvis ja, 

skal der gennemføres en VVM. 

Der er ikke udarbejdet hverken miljøvurderinger eller VVM’er i Svendborg Kommune i 2012. Alle lo-

kalplaner er screenet. I 2013 skal der udarbejdes miljøvurdering af kommuneplanrevisionen. 

Byudvikling 

Cittaslow 

Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-

bevægelse. Centralt i Cittaslow-filosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstemmelse med 

grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet. Med afsæt i lokale særpræg, tradition og hi-

storie søges nye kreative løsninger og at skærpe opmærksomheden omkring de mere bløde værdier af 

vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet, eftertænksomhed, nærvær og fordybelse. 

Hovedindsatsområderne er: miljøpolitik, infrastrukturpolitik, kvalitet i byrummet, lokale særpræg og 

produkter, gæstfrihed samt borgernes bevidsthed og forståelse. 

Der er gang i flere store projekter i Svendborg Kommune. Herunder er lidt information om udvalgte 

projekter. 

Udvikling af Svendborg Havn 

Svendborg Byråd har besluttet, at Svendborg Havn gradvis skal omdannes til en maritim byhavn. Det-

te indebærer en åben Frederiksø uden boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til det 

maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum og aktiviteter 

for borgere og besøgende mv. På havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke mil-

jøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en således ændret 

erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre fremtidens jobs, og at boliger på havnen er nød-

vendige for at sikre finansiering og udvikling. 

I januar 2012 iværksatte Byrådet en større samlet indsats for at belyse fremtidige udviklingsmulighe-

der for Svendborg Havn. Baggrunden for den proces, der blev sat i gang, var, at en række investorer 

havde efterspurgt en samlet planlægning for Svendborg havn med det formål at opnå en sikkerhed for 

langsigtede investeringer i udvikling af havneområdet. 

Overskriften for arbejdet gennem foråret 2012 har været åbenhed, involvering, dialog og belysning af 

vilkår og udviklingsmuligheder. Borgerne i Svendborg, interessenter og virksomhedsrepræsentanter 

med interesse i og betydning for havnens fremtid har været inviteret til dialog og samarbejde via seks 
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temamøder vinter-forår 2012. I temamøderne har endvidere deltaget førende videnspersoner indenfor 

havne- og markedsudvikling. 

Gennem de månedlige temamøder har der været lagt op til at undersøgelser, analyser, debatindlæg 

og specialisternes særlige viden og erfaring har dannet grundlag for løbende dialog. 

Processen blev i juni 2012 afsluttet med at der blev fremlagt et oplæg til politisk behandling om to 

fremtidige principielt forskellige udviklingsveje for Svendborg Havn: enten en maritim erhvervshavn 

eller en maritim byhavn. Byrådet behandlede oplægget den 28. august 2012 og besluttede, at det sty-

rende udviklingsperspektiv for Svendborg havn er den maritime byhavn. Dette er nu grundlaget for 

udarbejdelsen af en udviklingsplan, som forventes fremlagt til politisk behandling i første halvår af 

2013.  

Byrådet har i forlængelse heraf tilkendegivet, at de generelt er interesseret i at afprøve midlertidige 

aktiviteter på havnen. Det vil dels kunne imødekomme ønsker om flere kultur- og fritidstilbud i områ-

det, dels vil det kunne være med til at øge havnens attraktivitet for nye investeringer. 

Ny trafikterminal 

I 2012 og frem til medio 2013 gennemføres anlægget af en ny kollektiv trafikterminal ved Toldbodvej. 

Med sin placering i området mellem bymidte og havn vil trafikterminalen komme til at spille en stor 

rolle i arbejdet på at forbedre sammenhængen mellem disse. Projektet for den nye kollektive trafik-

terminal er derfor koordineret med både byrums- og havneprojekt. Således bliver det nye terminal-

område gennemskåret af en ny hovedstiforbindelse mellem bymidte og havn. Projektet gennemføres i 

samarbejde med DSB, Banedanmark og Fynbus og sigter mod en betydelig forbedring af passagerser-

vice og -information. Projektet gennemføres derfor med støtte fra Transportministeriets fremkomme-

ligheds- og passagerpuljer. 

I projektet indgår en ombygning af Toldbodvej, hvilket er en forudsætning for anlæg af en ny trafik-

terminal. Ud over at profilet ombygges til en adskillelse ad cykler og biler, sikres der forbedret frem-

kommelighed ved signalregulering og svingbaner. På østsiden etableres en ny ankomstplads med faci-

liteter for bl.a. taxaer og kiss-and-ride. DSB har nedrevet den nordligste del af den gamle stations-

bygning og har i stedet opført et cykelparkeringsanlæg.  

Sammenbinding af bymidte og havn 

Bymidte og havn er nært forbundne og betinger hinandens udvikling. Nu hvor havnens bynære arealer 

er under omdannelse fra erhvervshavn til mere byorienteret anvendelse, er det oplagt at udnytte det 

store potentiale for Svendborgs udvikling, der ligger i at styrke forbindelsen mellem den historiske 

bymidte og havneområdet.  

I dag er bymidte og havn ikke velforbundet. Byen vender ”ryg” mod vandet og sammenhængen mel-

lem bymidten og havnearealerne er i dag langt fra optimal. Byen skal ”åbnes” mod vandet og havnens 

rekreative potentialer udnyttes. Centrale byrum skal omdannes fra overvejende trafikrum til aktive, 

rekreative rum, der skal indbyde til ophold, bevægelse og møder mellem mennesker.  

Partnerskabet Svendborg Kommune og Realdania udskrev i juni 2012 en arkitektkonkurrence. Fem 

teams gav i september højt kvalificerede bud på, hvordan Krøyers Have, Ramsherred, Torvet, Lille-

torv, Møllergade samt en ny forbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej kan omdannes til et mang-

foldigt og bæredygtigt forløb med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, hvor 

fodgængere og cyklisters færden prioriteres højest. 

Cittaslow-tankegangen har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en ind-

lysende måde at udmønte Cittaslow i et konkret projekt. Byens rum bliver et sted for særlige oplevel-

ser – et sted, der i sin foranderlighed, inddragelse og fleksibilitet, kan blive en destination og attrakti-
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on for alle, der bruger byen. På den måde opgraderes det eksisterende handelsliv i bymidten til et 

oplevelsesrigt bycenter. 

Med projektet: 

• udnyttes byens herlighedsværdier ved at skabe en stærk forbindelse mellem by og vand og 
ved at styrke byens topografi og historiske identitet 

• styrkes byen rekreativt ved nye funktioner og muligheder for at bruge byen som en gå- og cy-
kelby. 

Forud for udarbejdelsen af arkitektkonkurrenceprogrammet er der gennemført en borgerdialogproces 

for at informere borgerne om udviklingsprojektet og indsamle holdninger og ideer til konkurrencepro-

grammet. 

Resultatet af arkitektkonkurrencen offentliggøres primo december 2012, der afholdes et orienterings-

møde for alle interesserede og vinderforslaget offentliggøres til kommentering. 

Udviklingsprojektet forventes realiseret efter en etapeplan i perioden 2013-2015:  

2013-14 Torvet og Lille Torv  

2014  Den nye forbindelse 

2015  Krøyers Have, krydsningen ved Skolegade og Ramsherred. 

Indsatsen i bymidten er flerstrenget. Ved at sætte fokus på ”overgangszonen” mellem Møllergade og 

havnen - parallelt med byrumsprojektet - kan der skabes synergi og sammenhæng projekterne imel-

lem. Strategiplan for overgangszonen giver et bud på en fremtidig omdannelse af området fra ”in-

genmandsland” til et attraktivt bykvarter med veldefinerede forbindelser og aktivitetsspots. Målet er 

at styrke dette områdes særlige kvaliteter og udviklingsmuligheder ved at åbne og aktivere en række 

friarealer for passage, ophold og oplevelse og samtidig styrke sammenhængen mellem bymidtens 

funktioner og pulserende byliv. 

Byudvikling i Tankefuld 

Området vil i et langsigtet perspektiv blive omdannet til en ny bydel i Svendborg. Der er politisk enig-

hed om, at det er vigtigt at stille krav om høj kvalitet – i både planer og udførelse, bebyggelse, og 

landskab, kunst, arkitektur, bæredygtighed og trafik.  

Første etape af byggemodningen i Tankefuld er gennemført. Der er anlagt stamveje og boligveje til 

vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der er nedlagt kloakker og 

forsyningsledninger til den nye bebyggelse, ligesom de fælles grønne friarealer anlægges og beplan-

tes. Etablering af vejføringen til Tankefuld Torv er budgetmæssigt udsat til der kommer bedre salg af 

byggegrunde i området. 

For tiden bygger Fyns Almennyttige Boligselskab den første samlede bebyggelse med 67 lejligheder og 

fælleshus. Èn villa er under opførelse og yderligere 2 villagrunde er solgt. Kommunen arbejder sam-

men med en lokal håndværkergruppe om at opføre den første Cottaslow-bebyggelse. Kommunen har 

yderligere 16 villagrunde, 3 rækkehusgrunde og 3 storparceller og 20 Cottaslow-grunde til salg i om-

rådet. Kommunen kontakter mulige investorer og markedsfører byggegrundene. 

I lokalplanen for denne første etape af Tankefuld stilles krav om opførelse af lavenergibyggeri, grønne 

tage og lokal opsamling af regnvand. Tiltag som alle skal bidrage til en CO2-venlig byudvikling. Der 

gives i denne sammenhæng gode forhold for cyklister, ligesom bydelen er godt betjent med bybusser 

lige fra begyndelsen. 
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Udsatte boligområder og bygningsfornyelse 

I to almene boligområder i Svendborg Kommune er identificeret voksende udfordringer i forhold til at 

sikre veldrevne og attraktive boligområder, som rammen om det gode liv for borgerne. Boligorganisa-

tionerne, Landsbyggefonden og Svendborg Kommune har derfor indgået flere langsigtede helhedsori-

enterede aftaler.  

Hømarken med boligafdelingerne Byparken og Skovparken omfatter ca. 800 boliger og er beliggende i 

Svendborgs nordøstlige del. Her er en omfattende fysisk helhedsplan i gang med forventet afslutning 

ved årsskiftet 2013/14. Planen omfatter modernisering og fremtidssikring af boligerne, øget tryghed i 

boligområdet, forbedring af udearealer, sammenlægning af mindre boliger, tilgængelighed m.v. Bolig-

området har gennem en længere årrække også arbejdet med brede sociale helhedsplaner. Der arbej-

des nu på udvikling af en ny boligsocial helhedsplan, der sikrer inddragelse af beboerne, frivillige or-

ganisationer, kommune og boligorganisation.  

I Svendborg bys nordlige del er boligafdelingerne Jægermarken og Toftemarken/Klintemarken med i 

alt ca. 500 boliger beliggende. Om end boligafdelingerne ikke opleves udfordret i samme grad som 

Hømarken, så vurderes udviklingen som bekymrende. Det forventes derfor, at en gennemgribende fy-

sisk helhedsplan sættes i værk inden for de næste par år, og at en boligsocial helhedsplan iværksæt-

tes forinden for at sikre en god proces, netværk og aktiviteter for beboerne før og efter den fysiske 

renovering.  

Med disse omfattende og ambitiøse planer er det forventningen, at godt en fjerdedel af de almene bo-

liger i kommunen får et afgørende kvalitativt løft, som vil forbedre områdernes attraktionsværdi 
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Økonomiudvalgets ansvarsområde 

 

Serviceydelser (Administration) 

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

Ansvar for løn- og personaleforhold. 

 

Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 

Indkomstoverførsler omfatter udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner samt boligstøtte. 

 

Serviceudgifter (Administration) 

 

Serviceydelser Administration varetager områderne 
administrationsudgifter konto 6 under Økonomi-
udvalget. 
Udgifter til det politiske system, 
Udgifter til pensioner, forsikringer, risikostyring samt 
diverse rådighedskonti.  

 

 

Indkomstoverførsler (Økonomisk 
sikring, pensioner, boligstøtte mv) 

 

Økonomisk Sikring varetager områderne pensioner, 
personlige tillæg, boligstøtte mv. 
I forbindelse overdragelse af opgaver til Udbetaling 
Danmark,  skal kommunen ikke længere  foretage 
udbetalinger på pensioner, boligstøtte mv. 
Kommunen skal fortsat afholde den kommunale 
udgift. 
 

Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret 
service med udgangspunkt i den enkelte borgers 
situation og ønske. 
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Økonomisk oversigt  
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+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

Økonomiudvalget
Vedtaget 

budget 2012 

 Budget      

2013           

 Budget      

2014          

 Budget      

2015           

 Budget       

2016            

Drift

Serviceydelser (Administration) 137,6 123,0 122,1 119,5 118,7

Indkomstoverførsler (Økonomisk 
sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 340,9 334,4 332,8 331,7 330,3

Drift i alt 478,5 457,4 454,9 451,2 449,0

Anlæg:

Administration -14,4 2,0 0,1 14,4 30,7

Anlæg i alt -14,4 2,0 0,1 14,4 30,7

Økonomiudvalget i alt 464,1 459,4 455,0 465,6 479,7
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 
og det vedtagne budget 2013-16 

 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016
Prisfremskrivning 6,9 6,7 6,7 6,7
Overførsler fra 2011 3,5
Løn digitaliseringsskonsulen til UKP -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Ændring i indkøbsbesparelser  SU -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Ærøs udtræden af forpl. Samarbejde AU -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Besparelser vejbelysning UMT 0,2 0,2 0,2 0,2
Besparelser Telefoni IT 0,8 0,8 0,8 0,8
Organisationspulje 0,3% samt HK-grundlønsforbedr. -5,6 -5,6 -5,6 -5,6
Indkøbsbesparelser på GAS 0,9 0,9 0,9 0,9
Besparelse på mobile enheder 0,4 0,4 0,4 0,4
Besparelse på bankudbud 0,1 0,1 0,1 0,1
Udvikling Fyn - EU -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
Udbud buskørsel Svendborg KP 0,9 0,9 0,9 0,9
Udbud vejvedligeholdelse UMT 1,0 1,0 1,0 1,0
3-partsmidler til SU. Voksenelever SOSU -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Langelands udtræden af forpl. samarbejde AU -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Råderumspulje til EU, Udbetaling Danmark/KMD-aftale -3,5 -4,0 -4,1 -4,1
Garantiprovision flyttet til kt. 7 2,1 2,1 2,1 2,1
Nyt skøn indkømstoverførsler -0,3 0,4 1,0 -0,3
L&C program, digital post -1,1 -1,4 -2,5 -2,5
Flytning af budget Ø. Havnevej til Centrumpladsen 7 0,4 0,4 0,4 0,4
L&C pulje sygedagpenge -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Refusion ekstra elev- og praktikpladser -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tjenestemandspension -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Barselsudligningspuljen -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
Udbud buskørsel fra SU og BU 1,6 1,6 1,6 1,6
Konkurrendeudsættelse entreprenørafdelingen 1,1 1,1 1,1 1,1
Innovativt energispareprojekt 1,5 2,5 2,0 1,2
Administrativ besparelse - pulje ØK -4,0 -4,0 -4,0
Fælles arealadministration -1,0 -1,0 -1,0
Rammebesparelse ØKU -0,7 -1,0 -1,0
Udviklingspulje ØKU 2,0 2,0 2,0 2,0
Tilbageførsel GAS-udbud SU -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Prisafprøvning lønsystem KMD 0,9 0,9 0,9
Udbud fleksjobforløb 0,1 0,1 0,1 0,1
Besparelse på multimaskiner og leasingafgift 0,8 0,8 0,8 0,8
Overførsel fra 2013 -10,6
Budgetændringer drift i alt -13,4 -10,4 -11,8 -13,9

Budgetændringer - Anlæg 2013 2014 2015 2016
Pulje til lokale initiativer KP -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
LOMA og Science på Nymarkskolen BU -11,7 -0,4
Kvalitetsfondsmidler 16,0
Elektronisk Arkiv 2,0 0,1 0,1 0,1
Budgetændringer anlæg i alt 0,0 -13,6 -2,3 14,1
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Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Serviceudgifter  
Budgettet omfatter en række forskelligartede delområder, der omfatter administrationsudgifter til 
Direktionssekretariatet, HR-afdelingen, Økonomi og Indkøb. Udgifter til det politiske system, vederlag, 
valg mv. 
Udgifter til pensioner, pensionsforsikringer, risikostyring, forsikringspræmier samt udgifter til erstatninger 
i forbindelse med forsikringsdækkede skader, herunder arbejdsskader. 
Endvidere er der under udvalget en række rådighedskonti, der dækker mange forskellige udgiftstyper i 
kommunens regi. 
 
Indkomstoverførsler 
Budgettet for Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. er fastlagt på baggrund af den senest kendte 
udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. 
I forbindelse overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark  skal kommunen ikke længere  foretage 
udbetalinger på pensioner, boligstøtte mv. 
Kommunen skal fremover kun følge op på kommuneandelen. 
 
Anlæg 
Pulje til lokale initiativer er overført til K&P. 
Afsat pulje til kvalitetsfondsmidler i budget 2014 er overført til B&U til Nymarkskolen. 

 

Beskrivelse af politikområde: Serviceudgifter (Administration) 

 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Nyt lønsystem  
 
Der skal indføres et nyt lønsystem, KMD Opus i 2013 og det overordnede mål for lønsystemets 
implementering er, at det er afprøvet og klar til implementering så lønproduktionen bliver korrekt. Det er 
også et mål, at systemets nye faciliteter implementeres i et godt samarbejde med brugerne og at 
systemets muligheder udnyttes til gavn for opgaveløsningen både centralt i HR-afdelingen og hos de 
decentrale brugere.  
 
Mål: 
 
1. organisatorisk 
Lønsystemet indeholder nye muligheder for at indberetning af data kan ske "ved kilden", hvilket 
indebærer, at indberetning af data til lønsystemet kan ske fra den enkelte institution og senere også fra 
den enkelte medarbejder. Det er målet at indberetningsmulighederne ved  fravær, ferie, engangsydelser 
og nyansættelser (faktiske oplysninger) anvendes af 90% af de decentrale enheder inden udgangen af  
2013 og at indberetning fra den enkelte medarbejder er påbegyndt implementeret  inden udgangen af 
2013. 
 
Lønsystemet indeholder også selvbetjeningsmuligheder for lederne vedr. oplysninger om saldi vedr. 
sygefravær og ferie samt lønoplysninger m.v. for det ansatte personale. Det er målet at 90% af lederne 
betjener sig selv inden udgangen af 2013.  
 
2. effektivisering 
Det forventes at det nye lønsystem vil kunne effektivisere arbejdsgangene vedr. indberetning af data, 
men det vil først kunne beskrives og målsættes når arbejdsgangene er vurderet og fastlagt. Tilsvarende 
vedr. selvbetjeningsmulighederne. 
 
Veje til målet: 
 
Der er nedsat en projektorganisation sammen med KMD. HR-afdelingen er projektleder og i 
organisationen indgår IT-afdelingen og økonomi og Indkøb. Herudover er der udpeget ledere og 
administrative medarbejdere fra afdelinger/institutioner indenfor de enkelte områder til at forestå 
implementeringen decentralt i tæt samarbejde med HR-afdelingen. 
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Tema: Ejendomsadministration 
 
Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle direktørområder, som har fået til 
opgave at skabe et overblik over kommunens ejendomme, anvendelse af ledige bygninger, salg af 
kommunens ejendomme og vurdering ved indgåelse af nye lejemål og/eller mulighed for at frigøre 
kommunen for eksisterende lejemål.  
 
Endvidere skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til strategi for arealeffektivisering og styring af 
kommunens ejendomme (fremtidige ejendomsadministration).  
 
Mål:  
 
Den overordnede målsætning er at skabe et overblik over kommunens ejendomme, som kan anvendes 
som strategisk styringsredskab til bedre arealforvaltning og optimering af driften. 
 
Veje til målet:  
 
1. Etablering af et ejendomssystem  
 

2. Bedre arealforvaltning  
• Areal udnyttelse  
• Indretninger  
• Flytninger  
• Benchmarking  

 

3. Bedre driftsforvaltning  
• Vedligehold  
• Forsyning  
• Renhold  
• Fælles drift  
• Energioptimering 

 
 
 
Tema:  Udbud af Svendborg Kommunes tjeneste- og vareydelser 
 
Mål:   
 
Det overordnede mål er at sikre de bedst mulige indkøbsaftaler for Svendborg Kommune og samtidig 
udbrede anvendelsen af indkøbssystemet både i forhold til antal brugere/enheder og også i forhold til 
antal ydelser, der kan e-handles. Ved at udnytte de indgåede aftaler sikrer enhederne bedst mulig 
anvendelse af deres budgetter. 
 
 
Veje til målet: 
 
I foråret 2012 blev Indkøbs- og Udbudspolitikken revideret og vedtaget.  
Svendborg Kommune indgår i Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 (KomUdbud). Der er udarbejdet en 
rullende udbudsplan for 2012-2015, som viser alle kendte igangværende og kommende udbudsområder. 
Udbud foregår enten i eget regi, KOMUDBUD, SKI eller i indkøbsfællesskab med Fælles Indkøb Fyn. 
En kontrakt- /aftaledatabase er etableret for at samle alle kommunens engagementer. Databasen er et 
dynamisk værktøj til at kortlægge udbudspligtige områder. 
 
Udbredelse og anvendelse af indkøbssystemet for at udnytte indgåede aftaler og enheders egne budgetter 
bedst mulig er igangsat og forventes gennemført ultimo 2012.  
Som led i procesoptimering vil der fortsat ske en udvikling og digitalisering af indkøbssystemet og 
indhentning og bearbejdning af data til indkøbsanalyser.  
I forbindelse med leverandørudvikling er der sat fokus på sociale klausuler i et samarbejde med 
Jobcenteret. Ligesom lokale projekter forankres med samarbejdspartnere i nærmiljøet. 
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Beskrivelse af politikområde: Serviceudgifter Administration 

Serviceudgifter

Administration

Vedtaget 

budget 2012 

 Budget      

2013          

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Faste ejendomme 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Andre sundhedsudgifter 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Politisk organisation 11,0 5,4 7,8 5,2 4,4

Administrativ organisation 68,3 68,1 64,8 64,8 64,8
Erhverveudvikling, turisme og 
landistrikter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Lønpuljer m.v. 51,4 42,5 42,5 42,5 42,5

Drift i alt 137,6 123,0 122,1 119,5 118,7

Anlæg:

Salg af ejendomme -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Salg af tandklinik i Tinghusgade -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Salg af Sundhøj tandklinik -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kvalitetsfondsmidler 0,0 0,0 0,0 14,3 30,6

Pulje til lokale initiativer 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elektronisk arkiv 0,0 2,0 0,1 0,1 0,1

Anlæg i alt -14,4 2,0 0,1 14,4 30,7

Serviceudgifter

Administration i alt 123,2 125,0 122,2 133,9 149,4
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift  
Kommentar til den økonomiske oversigt 
 

• Pulje til administrativ besparelse på -4,0 mio. kr. fra 2014. 
 

• Pulje til fælles arealadministration på -1,0 mio. kr. fra 2014. 
 

• Råderumspulje er nulstillet fra 2013 i forbindelse med udgifter til Udbetaling Danmark samt KMD-
aftale. 
 

• Afsat pulje i forbindelse med ændring af lov om sygedagpenge, primært til vikardækning, er 
nulstillet fra 2013, da puljen ikke er udmøntet. 
 

• Opskrevet indtægt på ekstra elev- og praktikpladser med -1,0 mio. kr. pga flere indtægter på 
praktikpladstilskud. 
 

• Nedskrevet udgift til tjenestemandspension med 2,0 mio. kr. ,faldende udgifter til 
genforsikringspræmie pga pension samt mindreudgift på udbetaling at tjenestemands-
pensioner. 
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• Nedskrevet udgift på barselsudligningspuljen pga færre på barsel. 
 

 
Anlæg 
 

• Afsat pulje vedrørende kvalitetsfondsmidler på 14,3 mio. kr. i 2015 samt 30,6 mio. kr. til endnu 
ikke kontretiserede anlæg. 
 

• Afsat pulje til elektronisk arkiv på 2,0 mio. kr. i 2013 samt 0,1 mio. i 2014-16. 
 

Tabeller og nøgletal  

Administration Budget Budget Budget Budget Budget
2012 2013 2014 2015 2016

Sygefravær 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
Fravær ved Barsel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Andet fravær 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Uansøgt afsked:
- Sygdom 100 100 100 100 100
- Nedsat tid 60 60 60 60 60
- Opsigelse vikarer
- Andet 100 100 100 100 100

Kursusdage arr. af L&P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Antal sager vedr. 
ansættelser 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Årsopgørelser vedr. løn 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200

Risikostyring 
Arbejdsskader (1.000 
kr.):
- Præmier

- Erstatninger og fonde 1.607 1.638 1.638 1.638 1.638
- Antal skader 300 250 240 230 220
- Skadesfrekvens - - -

Risikostyring Øvrige 
skader (1.000 kr.)
- Præmier 4.761 4.852 4.852 4.852 4.852

- Erstatninger og fonde 2.214 2.257 2.257 2.257 2.257
- Antal skader 450 300 280 250 230
- Skadesfrekvens - - - - -

Kan ikke opgøres
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Beskrivelse af politikområde:  Økonomisk Sikring, pensioner, 
boligstøtte mv.  

Økonomisk Sikring

pensionerm boligstøtte mv.

Vedtaget 

budget 2012 

 Budget      

2013          

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Personlige tillæg mv. 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9

Førtidspension med 50% ref. 33,4 27,9 24,4 20,9 17,5

Førtidspension med 35% ref. 60,2 54,6 51,3 48,7 47,0

Førtidspension med 35% ref. nye 182,9 185,5 190,7 195,7 199,4

Boligydelse til pensionister 30,0 30,5 30,5 30,5 30,5

Boligsikring 23,4 23,8 23,8 23,8 23,8

Seniorjobs til personer over 55 år 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tjenestemandspension
forsyningsvikrsomheder 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Drift i alt 340,9 334,4 332,8 331,7 330,3

Økonomisk Sikring i alt 340,9 334,4 332,8 331,7 330,3
 

 

Økonomisk redegørelse 

Kommentar til den Økonomiske oversigt. 

Drift 

• På førtidspensionsområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2012 samt 
prognoser fra Kommune Data. 
Større afgang på pensioner med 50% refusion end tidligere forventet samt færre nytilkendelser af 
førtidspension. 
 

• På boligstøtteområdet er der ikke foretaget nogen justering. Der har været en stigning i udgifterne 
til boligsikring pga finanskrisen, da flere har fået mulighed for boligsikring bl. a. på grund af lavere 
indkomst. Området blev opjusteret i 2011. 

 

• I forbindelse med overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark på pensionsområdet samt 
boligstøtteområdet, skal kommunen ikke længere foretage udbetalinger eller hjemtage refusioner. 
  

Kommunen skal fortsat afholde den kommunale udgift, som vil blive trukket den 1. i måneden, 
som dækker ydelser fra måneden før. 

 
• På området seniorjob er det budgetlagt 1,0 mio. kr.  

Kommunen er forpligtiget til at ansætte personer i seniorjob eller betale kompensation for 
manglende ansættelse. 
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Tabeller og nøgletal  

 
Løbende priser 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

Førtidspension med 50% refusion 580 585 494 406 

Førtidspension med 35% refusion 2372 2489 2380 2377 

 
Modtagere af boligsikring 

2570 2437 2730 2840 

 
Modtagerer af boligydelse 4242 4230 4230 4160 

Antallet  af personer er opgjort i årsværk 
 
 

ECO Nøgletal udvikling  
Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

 
Personlige tillæg mv i alt kr. pr pensionist 573 577 

 
Førtidspensioner i alt kr. 17-64 årige 

7286 7486 

 
Boligsikring i alt kr. 17-64 årige 561 634 

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 2012 9,1 8,3 8,6 7,0 

Andel husstande, der har modtaget boligsikring  
(i pct. af antal 17-64 årige) – December 2011 

7,9 5,7 5,3 6,0 

Kilde: ECO nøgletal  
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Drift og Anlæg varetager opgaver indenfor hovedområderne: 
Administration af vejlov, vejdata, trafiksikkerhed, vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold 
af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord og drift af offentlige toiletter. 
Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. 
Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. 
 
Natur og Klima varetager opgaver indenfor hovedområderne: 
Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. 

Koordinering og Service omfatter den administrative funktion for Miljø og Teknik samt beredskabsområdet for 
Svendborg Kommune. Den administrative funktion indebærer blandt andet decentral økonomi, ESDH, ideudvikling, 
systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik. Desuden varetages sekretariatsbetjening af 
det politiske udvalg og ledelse. Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og 
miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler forskellige kurser på brandskolen for 
kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Redningsberedskabets hovedopgaver består af forebyggelse, 
planlægning, indsats og uddannelse. 
 
Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, BBR, byfornyelse, industrimiljøsagsbehandling og fysisk 
planlægning i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til 
borgere og virksomheder. 
 

 

Drift og Anlæg 

 

I 2013 vil der fortsat blive sat fokus på videreudvikling 
af styringsværktøjer som GPS-registreringer. Dette for 
at optimerer opgaveløsningen til gavn for kommunen 
og samarbejdet med entreprenør. 

I 2012 blev Entreprenørafdelingens samlede opgaver 
udbudt og virksomhedsoverdraget. Dette har givet 
nye udfordringer i Drift og Anlæg. Der bliver nu 
kontraktstyret. 

Der er sat fokus på opfølgning af de udarbejdede 
ydelsesbeskrivelse som grundlag for en sikker 
omkostningsstyring. 

Fokus er også rettet mod en sikker og præcis styring 
af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som 
økonomisk.   

 

Natur og Klima 

 

Det er målet på området at sikre og forbedre natur 
og miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil 
med borgere og virksomheder. 

Sagsporteføljen på området omfatter blandt andet 
sikring af rent drikkevand, forbedret 
spildevandsrensning, natursagsbehandling, 
miljøgodkendelser til landbrug, tilsyn med landbrug, 
sagsbehandling vedrørende jordforurening og affald 
og tiltag på klima og energiområdet. 

Indsatsområderne i 2013 omfatter: 

Implementering af statens vand- og Natura-2000- 
handleplaner.  

Gennemførelse af vådområdeprojekter. 

Igangsætning af en revision af vandløbsregulativerne. 

Landbrugs- og biogasplanlægning, som færdiggøres i 
2013.  

Naturplan for Svendborg Kommune. 

På energi- og klimaområdet igangsættes en række 
initiativer, der skal mindske forbruget af fossile 
brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige 
forandringer og udfordringer.  
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Koordinering og Service 

 

Koordinering og Service arbejder for, at Miljø og 
Teknik fremstår som en udviklings- og 
samarbejdsorienteret virksomhed, der er synlig i 
kommunen og dens omgivelser samt er 
resultatskabende. I samarbejde med de øvrige 
fagområder skal der skabes størst mulig administrativ 
robusthed for hele Miljø og Teknik.  
Der skal i 2013 stadig være fokus på den decentrale 
økonomi, herunder specielt anlægsopgaver og 
budgetopfølgning. Yderligere skal der lægges vægt på 
at understøtte alle fagområderne i Miljø og Teknik for 
at skabe et fast administrativt fundament for Miljø og 
Teknik. 
 
Beredskabet vil i 2013 fokusere på: 
• at gennemføre ca. 300 brandsyn, 
• at behandle ca. 25 brandtekniske byggesager, 
• at holde responstiderne på de ca. 250 

udrykninger, henholdsvis i Svendborg By på 10 
minutter, landområdet 15 minutter og 
yderområder 25 minutter, 

• at udstede ca. 250 lejlighedstilladelser, 
• at gennemføre uddannelse i ca. 3.000 elevtimer 

for frivillige og uddanne ca. 400 personer i 
brandtjeneste for de maritime skoler, 

• at revidere beredskabsplanen for 2013. 
 

Erhvervskontakten 

 

Erhvervskontakten skal fungere som én indgang til 
kommunen for alle virksomheder og iværksættere.  

Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, BBR, 
byfornyelse, industrimiljøsagsbehandling og fysisk 
planlægning i én enhed, hvor det primære fokus er at 
kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening 
til borgere og virksomheder. 
 
Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe 
øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus 
på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens 
borgere og virksomheder. 
 
I Erhvervskontakten vil der på denne baggrund være 
fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret 
dialog omkring borgeres og virksomheders ønsker for 
byggeri og udvidelser af aktiviteter. Der vil herudover 
være opmærksomhed på at sikre korte 
sagsbehandlingstider på området.  
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
Vedtaget budget 2012 kolonnen er ikke indarbejdet, da en sammenligning ikke giver mening på grund af 
organisationsændringen på Miljø og Tekniks område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg for Miljø og Teknik

 Budget       2013            

2013-priser

 Budget       2014            

2013-priser

 Budget       2015            

2013-priser

 Budget       2016             

2013-priser

Drift

Drift og Anlæg 49,4 49,5 49,9 49,9

Natur og Klima 3,3 3,3 3,3 3,3

Koordinering og Service 34,9 33,3 33,0 33,0

Erhvervskontakten 3,8 3,6 3,6 3,6

Drift i alt 91,5 89,8 89,8 89,8

Anlæg:

Drift og Anlæg 34,8 43,4 43,4 37,4

Natur og Klima 1,1 1,1 1,1 0,0

Erhvervskontakten 2,1 2,1 2,1 2,1

Anlæg i alt 38,0 46,6 46,6 39,5

Udvalget for Miljø og Teknik i alt 129,5 136,4 136,4 129,3
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Budgetændringer 

 (Mio. kr.) 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016

Besparelse vejbelysning - udbud drift og vedligehold -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedring 0,2 0,2 0,2 0,2
Overførsel fra 2011 0,9 0,0 0,0 0,0
Vejvedl. - funktionsudbud og partnering til anlæg -5,7 -5,7 -5,7 -5,7
Salg af Christiansminde - lejeindtægt og grundskyld 0,5 0,5 0,5 0,5
Energibesparende foranstaltninger på skoler 0,2 0,2 0,2 0,2
Handicap tilgængelighedspulje til Socialudvalget -0,1 0,0 0,0 0,0
Tilbageholdt vedligeholdelse vedr. ESCO fra anlæg -0,4 -0,4 0,0 0,0
Vejbelysning stigende el-afgifter 1,4 1,4 1,4 1,4
Pris- og lønfremskrivning 1,1 1,1 1,1 1,1
Lov- og cirkulæreprogram Grøn vækst samt Natura 2000 1,1 1,1 1,1 1,1
Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen 1,4 1,4 1,4 1,4
Nulstilling af nuværende energispareprojekt - renter m.m. 0,3 0,6 0,6 0,6
Risikopulje Entreprenørafdelingen 10% -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Rammebesparelse 0,0 -0,8 -1,1 -1,1
Klima og Energi 0,6 0,6 0,6 0,6
Div. indkøbsbesperelser samt telefoni og mobilindkøb -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Budgetændringer drift i alt 1,0 -0,3 -0,2 -0,2

Budgetændringer - Anlæg 2013 2014 2015 2016

Ny Trafikterminal fra Udvalget for Kultur og Planlægning 1,1 0,0 0,0 0,0
Vejvedl. - funktionsudbud og partnering fra drift 4,6 4,6 4,6 4,6
Tilbageholdt vedligeholdelse vedr. ESCO til drift 0,4 0,4 0,0 0,0
Tilpasning overslagsår vedr. Vand- og Natura 2000-planer 0,0 0,0 0,0 -1,1
Risikopulje - funktionsudbud og partnering 10% -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Nyt Innovativt Energispareprojekt - tilpasning af investeringer -44,8 0,0 20,0 14,0
Nulstilling af nuværende Energispareprojekt 0,0 -5,2 -5,2 -5,2
Nulstilling af nuværende Energispareprojekt - fremskrivning 0,0 0,1 0,1 0,1
Lejeudgift vedr. Arriva-forlig overf. til Kultur og Plan -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Rammebesparelse til Elmaster og Havneudvikling -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Elmaster 0,8 0,8 0,8 0,8

Budgetændringer anlæg i alt -41,3 -2,7 17,0 9,9  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 
og det vedtagne budget 2013-16 

 

Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Driftsbudgettet for 2013 udgør ca. 91,5 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 1,0 mio. kr. i forhold 
til budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget 2012.  
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Stigningen skyldes bl.a. den almindelige pris- og lønfremskrivning, overførsler fra 2011 samt ændringer 
fra lov- og cirkulæreprogrammet.  Herudover er der flere mindre tilpasninger. Af større ting kan nævnes 
funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelsen, konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen 
samt stigende el-afgifter på vejbelysningen. 

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 0,6 mio. kr. vedr. Klima og Energi, og fra 2014 og frem er 
der indarbejdet en rammebesparelse, som skal politisk besluttes senest februar 2013. 

 
Anlæg 
Anlægsbudgettet for 2013 udgør ca. 38,0 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 41,3 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget 2012.  
 
Den største ændring skyldes tilpasningen af de nye investeringsrater vedr. det innovative 
energispareprojekt. Ellers er anlægsbudgettet primært vedligeholdelsesanlæg, hvor funktionsudbud og 
partnering er det største.  
 
I forbindelse med budgetforliget blev indarbejdet en general rammebesparelse på 2,0 mio. kr. 
Ovenstående skal politisk besluttes senest februar 2013. 

 

 

Drift og Anlæg 

Rammebetingelser 
Drift og anlæg er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Drift og Anlæg 
varetager opgaver indenfor områderne vejlov, vejdata, vedligehold af park og vej, bygningsdrift, herunder 
energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri.  
 
Afdelingens personalestab ansættes for størstedelens vedkommende i forhold til opgavetilgang af diverse 
projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. 
 
Afdelingen virker som ”bestiller” i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af 
eksterne entreprenører i forhold til indgåede kontrakter. 
 
Drift og Anlæg arbejder bl.a. med: 
 
Administration af lov om offentlige veje og private fælles veje. Indsamling og vedligehold af trafikdata, 
samt trafiksikkerhed. 
 
Vedligehold af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne og omfatter parker, stier, træer og 
legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, øhavsstien, strande og badebroer.  Desuden 
plejes fortidsminder. 
 
Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, 
kørebaneafmærkning og vejbelysning. Der er indgået kontrakt med eksterne entreprenører på 
asfaltområdet. 
 
Drift og Anlæg varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme samt gennem variable 
ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret 
indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor 
udfordring at bevare bygningsmassens værdi. 
 
Energiområdet har særligt fokus. Der er i 2012 politisk besluttet at der skal arbejdes med et Innovativt 
Energispareprojekt som energioptimering af den bestående bygningsmasse. I 2013 udarbejdes grundlaget 
for projektet i form af et energioptimeringskatalog, og de første projekter forventes gennemført. 
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Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af Drift og Anlæg. Alle ny-, om- eller 
tilbygningsprojekter i kommunen gennemføres med bistand fra dette område. Dette sker med baggrund i, 
at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg.  
 
Jordforsyning er et område som Drift og Anlæg varetager og omfatter administration af kommunalt ejet 
jord, som ligger ubenyttet hen, og som er bortforpagtet til landbrugsformål. 
 

Hvad vil vi i 2013: Kontraktstyring af driften på vejområdet og 

grønne områder  
 

Tema:  
Kontraktstyring af driften på vejområdet og de grønne områder skal sikre at driftsbudgettet skal udnyttes 
bedst muligt, således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende 
økonomiske rammer. 
 
Kontraktstyringen tænkes udbygget således at der udover egentlige styringsværktøjer indarbejdes 
elementer der sikrer tværgående dialog for at skabe merværdi for såvel kommunen som entreprenøren. 
 
Borgerne skal opleve, at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. 
 
Mål:  
Det er målet, at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport der kan vise at der er opnået et 
endnu ikke nærmere defineret effektiviseringsresultat. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor 
driftsområdet og synliggøre vore resultater ved opgaveløsning i forhold til tid, pris og serviceniveau. 
 
Veje til målet:  
Vejen til målet opnås bl.a. ved kontraktstyring og kvalitetssikring af alle udbudte ydelser. Dette kræver at 
bestiller vedligeholder og ajourføre ydelsesbeskrivelser og registrerer alle mængder indenfor alle opgaver. 
 
Videreførelse og udbygning af brugen af GPS for opmåling og registrering af elementer i marken, således 
vore data altid er valide. 
Der er påbegyndt brug af styringsværktøjer hos entreprenørerne i form af GPS-styring. Dette gavner vor 
opgaveløsning, ruteoptimering og muliggør ajourføring på en nem og enkel måde.  
 
Dialog er fortsat et værktøj der skal sikre den tværgående forståelse for opgaveløsningen. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

(mio.kr.) 

Drift og Anlæg

 Budget       2013            

2013-priser

 Budget       2014            

2013-priser

 Budget       2015           

2013-priser

 Budget        2016             

2013-priser

Drift

Jordforsyning - fast ejendom -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Faste Ejendomme 0,8 0,8 1,1 1,1

Grønne områder og Skove 5,8 5,8 5,8 5,8

Standardopgaver for andre områder 4,6 4,6 4,6 4,6

Veje - fælles formål 3,0 3,0 3,0 3,0

Parkering -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Vejbelysning 8,6 8,6 8,6 8,6

Vejvedligeholdelse 21,9 21,9 21,9 21,9

Vintertjeneste 7,8 7,8 7,8 7,8

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

Udeservering og udstillingsarealer -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Drift i alt 49,4 49,5 49,9 49,9

Anlæg:

Vedligeholdelse af ejendomme 1,0 1,0 1,0 1,0
Trafiksikkerhed og cykelfremme - ny 
skolestruktur 3,0 3,0 3,0 3,0

Små trafiksikkerhedsprojketer 1,5 1,5 1,5 1,5

Innovationsprojekter - statslige puljer 1,5 1,5 1,5 1,5

Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6

Funktionsudbud og partnering 15,0 15,0 15,0 15,0

Elmaster 0,8 0,8 0,8 0,8

Ny Trafikterminal 1,1 0,0 0,0 0,0

Energibesparende foranstatlninger 5,1 0,0 0,0 0,0

Innovativt energispareprojekt 5,2 20,0 20,0 14,0

Anlæg i alt 34,8 43,4 43,4 37,4

Drift og Anlæg i alt 84,2 92,9 93,3 87,3
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
Jordforsyning:  
Området består af bortforpagtning af kommunalt ejede arealer.  
 
Faste ejendomme:  
Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af Kommunens erhvervsbygninger. 
 
Grønne områder og skove:  
Området dækker anlæg og drift af grønne områder, som primært ligger i byerne, og omfatter parker, 
stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer.   
 
Vejvedligeholdelse:  
Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, 
vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så 
består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. 
Yderligere består det af vedligehold af vejinventar samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, 
renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. 
 
Parkering: 
Området omfatter administration af parkering og parkeringskontrol. Desuden omfattes drift og vedligehold 
af kommunens p-pladser. I 2013 er der for parkeringsområdet valgt balanceordning. Budgettet er ikke 
tilpasset endnu, da der afventes Byrådets beslutning den 30. oktober 2012 om betaling på den lille plads i 
Voldgade og heraf opkrævningens størrelse. 
 
Gadelys: 
Området varetager administration samt betaling af gadelys for selskabet Svendborg Vejbelysning A/S. 
 
 
Anlæg 
Administrationsbygninger – vedligehold: 

I 2013 og frem er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygningerne som i 2011 overgik 
til Miljø og Teknik. Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut bygningsvedligehold.  
 
Funktionsudbud og Partnering: 

Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er indgået funktionskontrakt for en 15-årig periode for veje på 
landet, mens der er indgået partneringsaftale for gaderne i Svendborg By. Desuden anvendes beløbet til 
renovering af fortove, broer og mindre nyanlæg, der er opstået akut.  

Stier: 

Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier, der medvirker til sikker transport 
mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. 

 
Energibesparende foranstaltninger: 
 
Energibesparende foranstaltninger videreføres i 2013 som fremrykkede energiprojekter i relation til det i 
2012 vedtagne Innovative energispareprojekt. 

Sideløbende opstartes det innovative energispareprojekt i 2013. 

Gadelys: 

Beløbet anvendes i første omgang til nedlæggelse af udslidte træmaster for Svendborg Vejbelysning A/S. 
Hvor der fremadrettet skal være gadelys udskiftes træmaster med stålmaster. 

Trafiksikkerhed: 

Trafiksikkerhedsprojekter, innovationsprojekter og sikre skoleveje i forhold til skolestrukturen videreføres i 
2013, hvor der er afsat 6 mio. kr. til dette område. 
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Natur og Klima 

Rammebetingelser 
Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, 
råstoffer, jordforurening, badevand, bade- og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. 
 
Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. 
 
En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. 
 
Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil 
med borgere og virksomheder. 

Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, 
husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, 
vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. 
 
Der er på området fastsat en række servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Endvidere 
er størsteparten af området omfattet af et certificeret kvalitetsstyringssystem 

Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu 
er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens 
vandhandleplaner og Natura-2000-handleplaner være styrende. 
 

Indsatsområderne i 2013 omfatter: 

Implementering af statens vand- og Natura-2000- handleplaner.  

Gennemførelse af vådområdeprojekter. 

Igangsætning af en revision af vandløbsregulativerne. 

Revisionen af kommuneplanen. Denne opgave påbegyndes ultimo 2012 og fortsættes i 2013. Natur og 
klima har en stor andel i dette arbejde. 

Ligeledes påbegyndes ultimo 2012 henholdsvis landbrugs- og biogasplanlægning, som færdiggøres i 2013.  

I 2013 udarbejdes endvidere en naturplan for Svendborg Kommune, og der iværksættes et tværsektorielt 
projekt omhandlende ”byhaver”. 

På energi- og klimaområdet igangsættes en række initiativer, der skal mindske forbruget af fossile 
brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige forandringer og udfordringer. 

Samtidig skal der i 2013 udarbejdes en samlet strategi for klima- og energiområdet.        

På sagsbehandlingsområdet har husdyrsager, natursager, drikkevandssager og vandløbssager høj 
prioritet. 

 

Hvad vil vi i 2013: Forbedret natur og vandmiljø 

 

Tema:  
Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen.  
 
Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet.  
 
Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid 
til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen.  
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Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark og en klimapolitik er på vej, som skal 
sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være 
foregangskommune på udvalgte områder. 
 
Mål:  
Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og 
miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med 
national og EU lovgivning.  
 
Samtidig skal systemet sikre, at borgere og virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres 
sager, og at sagerne løses hurtigst muligt. 
 
Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen, og at det ajourføres løbende, så det 
kan bestå den årlige interne og eksterne audit. 
 
Veje til målet:  
Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. 
Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. 
 
Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder. 

 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

(mio.kr.) 

Natur og Klima

 Budget       2013            

2013-priser

 Budget       2014            

2013-priser

 Budget       2015                 

2013-priser

 Budget       2016            

2013-priser

Drift

Naturbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2

Nature 2000 0,4 0,4 0,4 0,4

Vandløbsvæsen - fælles formål 0,7 0,7 0,7 0,7

Vandløbsvedligeholdelse 0,7 0,7 0,7 0,7

Miljøbeskyttelse m.v. 0,7 0,7 0,7 0,7

Klima og Energi 0,6 0,6 0,6 0,6

Drift i alt 3,3 3,3 3,3 3,3

Anlæg:

Naturindsats - øvrige arealer 0,3 0,3 0,3 0,0

Naturindsats - Natura 2000 0,6 0,6 0,6 0,0

Vandløbsregulativer 0,2 0,2 0,2 0,0

Anlæg i alt 1,1 1,1 1,1 0,0

Natur og Klima i alt 4,4 4,4 4,4 3,3
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
I budget 2013 har området fået tilført et beløb på 0,6 mio. kr. til udvikling på klima- og energiområdet. 
Rammen skal sikre, at kommunens klimamålsætninger kan opnås, og der samtidig sker en 
energirenovering af private boliger.  
 
Det resterende budget er til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklings- og 
planlægningsprojekter. 
 
 
Anlæg 
Der er i 2013 afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til naturprojekter, vandløbsregulativer, gennemførelse 
af vandhandleplanerne og gennemførelse af Natura-2000-handleplanerne. 

 

 

Koordinering og Service 

Rammebetingelser 
Koordinering og Service er opdelt i to:  

• Den administrative funktion som dækker hele Miljø og Teknik og  
• Beredskabsområdet. 

Den administrative del understøtter hele Miljø og Teknik med blandt andet decentral økonomi, ESDH, 
ideudvikling, systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik og er det centrale 
bindeled til den centrale organisation i Svendborg Kommune. Hertil kommer betjeningen af det politiske 
udvalg. 
Det daglige beredskab i Svendborg Kommune består at kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende 
beredskab bestående af frivillige. Området er underlagt beredskabskommissionen, som er politisk 
ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt 
forhold vedr. skorstensfejning.  
Beredskabet afvikler forskellige kurser på brandskolen, idet brandskolens drift indtægtsdækkes.  

 

Hvad vil vi i 2013: Dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. 

Tema: 
Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er 
tilgængelig for borgerne efter mødet. 
 
Mål: 
I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før 
udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter 
udvalgsmødet. 
 
 
Veje til målet: 
Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at 
dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

(mio.kr.) 

Koordinering og Service

 Budget       2013            

2013-priser

 Budget       2014            

2013-priser

 Budget       2015            

2013-priser

 Budget       2016            

2013-priser

Drift

Skadedyrsbekæmpelse -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Redningsberedskab 11,1 11,1 11,1 11,1

Adm. bygning Svendborgvej 135 0,6 0,6 0,6 0,6

Administration fælles 1,1 1,1 1,1 1,1

Kantine/pedel 1,0 1,0 1,0 1,0

Løn samt øvrig kt. 6 m.m. 21,7 20,0 19,7 19,7

Drift i alt 34,9 33,3 33,0 33,0
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budgettet for beredskabsområdet er fra 2013 flyttet fra sit eget politikområde til Koordinering og Service. 
Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt 
hovedsagelig til drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. 
Falck-aftalen om brandslukning er baseret på kommunens risikobaserede dimensionering og skal 
revideres i 2013. Der forventes ingen større ændringer i dimensioneringen. 
 
I forbindelse med etableringen af Erhverskontakten er en forholdsmæssig del af den fælles administration, 
lønninger, uddannelser, møder og repræsentation m.m. blevet flyttet til sit eget politikområde under 
udvalget for Miljø og Teknik. Den forholdsmæssige del som flyttes, svarer til det personale som flyttes 
minus byggesagsgebyr og ejendomsoplysninger. Der flyttes således netto ca. 4,1 mio. kr. 
 
Der er i 2013 en overførsel på 0,918 mio. kr. vedr. midler fra 2011. 
På området har der desuden været konkrete indkøbsbesparelser på blandt andet kopimaskiner, el, varme 
m.m.  
 
I forbindelse med budgetforliget er der for 2014 indarbejdet en besparelse på 0,835 mio. kr. stigende til 
1,113 mio. kr. i 2015 og frem. Dette er en samlet rammebesparelse for hele Miljø og Teknik, som skal 
fordeles på myndighed, administration og drift. En del af rammebesparelsen vil derfor komme til at berøre 
den del af udvalget for Miljø og Tekniks myndighedsområde. der fra 2013 indgår i Erhverskontakten. 

 

 

Erhvervskontakten 

Rammebetingelser 
Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, BBR, byfornyelse, industrimiljøsagsbehandling og fysisk 
planlægning i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret 
betjening til borgere og virksomheder. 
 
Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. 
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Hvad vil vi i 2013: Forbedret erhvervsservice på byggesagsområdet 

Tema: 
Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus 
på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens borgere og virksomheder. 
 
Der skal blandt andet derfor være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring 
erhvervsbyggesagerne, og der skal arbejdes imod en kort sagsbehandlingstid i erhvervsbyggesager.  
 
Mål: 
Målet er i 2013 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives 
efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til 
der meddeles byggetilladelse. 
 
Målet er inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger for en tilladelse, 
der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven 
eller lignende). Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til der meddeles 
byggetilladelse. 
 

Veje til målet: 

I 2012 blev der udviklet et koncept for hurtig sagsbehandling af fuldt oplyste erhvervsbyggesager, og 
dette søges videreført i 2013.   
 
Der skal endvidere sættes yderligere fokus på forhåndsdialogen med de professionelle ansøgere, og 
gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret tilgang, skal det sikres, at der bliver tilvejebragt godt 
gennemarbejdet ansøgningsmateriale, og dermed muligheden for en kort sagsbehandlingstid. 

 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

(mio.kr.) 

Erhvervskontakten

 Budget       2013            

2013-priser

 Budget       2014            

2013-priser

 Budget       2015           

2013-priser

 Budget        2016              

2013-priser

Drift

Miljøtilsyn - Virksomheder -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Øvrig planlægning, undersøgelser, 
tilsyn m.v. 0,1 0,1 0,1 0,1

Løn samt øvrig kt. 6 2,5 2,3 2,3 2,3

Byggesagsbehandling 1,6 1,6 1,6 1,6

Drift i alt 3,8 3,6 3,6 3,6

Anlæg:

Byfornyelse 2,1 2,1 2,1 2,1

Anlæg i alt 2,1 2,1 2,1 2,1

Erhvervskontakten i alt 5,9 5,7 5,7 5,7
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
I forbindelse med etableringen af Erhverskontakten er en forholdsmæssig del af den fælles administration, 
lønninger, uddannelser, møder og repræsentation m.m. blevet flyttet fra Koordinering og Service under 
udvalget for Miljø og Teknik. Den forholdsmæssige del som flyttes, svarer til det personale som flyttes 
minus byggesagsgebyr og ejendomsoplysninger. Der tilflyttes således ca. 4,1 mio. kr. netto. 
 

Der forventes opkrævet ca. 0,3 mio. kr. vedr. miljøtilsyn hos virksomheder. Herudover er der afsat et 
mindre beløb til øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.  

Anlæg 

På anlægsbudgettet er der afsat ca. 2,1 mio. kr. til bygningsfornyelse, indeklimasager og 
bygningsforbedringsudvalget. 
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Be-
skæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. 
 

Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i Beskæftigelsesplanen. 

Politikområde Jobcenteret 

 

Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesind-
sats i Svendborg Kommune. Langeland Kommune er 
fra 2013 udtrådt af det forpligtende samarbejde. 

 

Politikområde Beskæftigelsesindsats 

 

Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives 
med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannel-
se.  

 

 

 

Politikområde Sociale ydelser 

 

Vedrører udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er 
forsikret mod ledighed. 

Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det 
besluttet at reducere forventningen til antal ledig-
hedsydelsesmodtagere samt at iværksætte straksakti-
vering af unge kontanthjælpsmodtagere. 

Politikområde Sygedagpenge 

 

Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere. 

Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det 
besluttet at øge andelen af personer i virksomheds-
praktik/delvis raskmelding, hvilket medfører højere 
refusionsindtægt. 

Politikområde Forsikrede ledige 

 

Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløs-
hedsdagpenge samt løntilskud mv. til forsikrede ledi-
ge. 

Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det 
besluttet at indføre straksaktivering af unge forsikrede 
ledige. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016
Serviceudgifter:
Ærøs udtrædelse af forpligtende samarbejde 0,6 0,6 0,6 0,6
Organisationspulje 0,3% samt HK grundlønsforbedring 0,6 0,6 0,6 0,6
Overførsel fra regnskabsår 2011 2,5
Langelands udtrædelse af forpligtende samarbejde 1,5 1,5 1,5 1,5
Lov- og cirkulæreprogram 0,1 0,1 0,1
Rammebesparelse budget 2013 -0,4 -0,5 -0,5
Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til ØK -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Indkøbsbesparelser - multimaskiner, leasingafgift m.m. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Overførselsindkomster
Tolkebudget, overført fra Socialudvalget 0,4 0,4 0,4 0,4
Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed -0,1 -0,1
Prisfremskrivning til 2013 niveau 8,6 8,6 8,6 8,6
Nyt skøn for overførselsindkomster 18,4 18,4 18,3 18,3
Beskæftigelsesfremme, budgetforlig 2013 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Budgetændringer drift i alt 28,5 25,7 25,6 25,6  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 
og det vedtagne budget 2013-16.  

 
 

Arbejdsmarkedsudvalget

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013           

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015           

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Serviceudgifter 43,0 46,9 44,0 43,9 43,9

Jobcenter 41,2 45,3 42,4 42,3 42,3

Øvrige serviceudgifter 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

Overførselsindkomster 491,2 522,4 522,4 522,4 522,4

Beskæftigelsesindsats 31,5 35,4 35,4 35,4 35,4

Sociale ydelser 203,8 213,1 213,1 213,1 213,1

Sygedagpenge 95,2 98,5 98,5 98,5 98,5

Forsikrede ledige 160,7 175,4 175,4 175,4 175,4

Drift i alt 534,2 569,3 566,4 566,3 566,3

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 534,2 569,3 566,4 566,3 566,3
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Økonomisk redegørelse 
 
Serviceudgifter  
Budgettet indeholder driften af Jobcenter Svendborg. Langeland Kommune træder ud af det forpligtende 
samarbejde 31. december 2012. Budget 2013 indeholder overførsel på 2,5 mio. kr. fra regnskabsår 2011. 

 
Indkomstoverførsler 
Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området 
samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. 
Ved budgetforliget for 2013 blev der besluttet en besparelse på 3,8 mio. kr. på området, som er nærmere 
beskrevet under de enkelte politikområder. 

 

Beskrivelse af politikområde: Jobcenter 

Rammebetingelser 
Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.  

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant-
hjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpen-
gemodtagere samt flygtninge og indvandrere. 

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder 
formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, 
løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. 

Jobcenteret deltager i en række projekter, herunder kan nævnes: 

Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og 
personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Fra 2010 til 2013 er to pro-
jektmedarbejdere ansat. 
 
Projekt ”Den selvudviklende organisation – et dynamisk jobcenter i en dynamisk verden”, delvist finansie-
ret af Forebyggelsesfonden. 
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Økonomisk oversigt for området 

Politikområde Jobcenter

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Jobcenter 41,2 45,3 42,4 42,3 42,3

Øvrige serviceudgifter 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

Jobcenter i alt 43,0 46,9 44,0 43,9 43,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Budgettet til Jobcenterets administration udgør 45,3 mio. kr. i 2013. I budget 2013 indgår en overførsel af 
uforbrugte midler på 2,6 mio. kr. (2013 prisniveau) fra 2011.  
Budgettet indeholder ikke længere forpligtende samarbejde med Langeland Kommune.  
Øvrige serviceudgifter omfatter nettolønudgiften til forsikrede ledige ansat i kommunale kvotejob. 
 

Beskrivelse af politikområde: Beskæftigelsesindsats 

Rammebetingelser 
Beskæftigelsesindsats omfatter de aktive tilbud, som anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannel-
se, både forsikrede og ikke forsikrede ledige.  

Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Efter flere år med højkonjunktur og falden-
de ledighed er udviklingen vendt, og den helt store beskæftigelsespolitiske udfordring bliver at balancere 
de kortsigtede udfordringer som følge af den økonomiske krise med de langsigtede udfordringer som de-
mografi og manglende uddannelsesniveau. 

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, har mulighed for at 
få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) § 22:  

Jobcenteret kan give tilbud om følgende:  

1) vejledning og opkvalificering,   

2) virksomhedspraktik, og  

3) ansættelse med løntilskud. 

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.  

For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB § 32, stk. 3:  

Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på 
opkvalificering til arbejdsmarkedet.  

Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samar-
bejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. 
Løntilskudspladser og virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med jobcenterets jobkonsulenter. 
Borgere, hvor der er en klar jobplan med et beskæftigelsesrettet sigte, og hvor der klart kan defineres et 
opkvalificerings-/uddannelsesbehov, kan henvises til enkeltpladser. For nogle målgrupper, f.eks. flygtnin-
ge/indvandrere, kan der i perioder være indgået aftale med eksterne aktører om tilrettelæggelse af særli-
ge holdforløb for en bestemt type. Der kan efter behov henvises til disse. 
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Jobcenteret tilpasser løbende tilbudsviften, så borgerne kan henvises til de tilbud, der er behov for. Job-
centeret annoncerer jf. Tilbudsloven efter relevante tilbud efter behov.  

Borgere, der ikke direkte henvises til enkeltpladser i virksomheder, virksomhedscenter (som er partner-
skabsaftaler med virksomheder om opkvalificering af en større eller mindre gruppe af ledige), enkeltplad-
ser i uddannelses-/opkvalificerende forløb eller særlige tilrettelagte holdforløb, henvises til Jobcenter 
Danmarksvej til følgende tilbud: 
 

1. Virksomheds Intro, der er et kursus, der gør borgeren klar til efterfølgende at deltage i virksom-
hedspraktik eller virksomhedscenter. 

2.  Jobsøgning og opkvalificering på værksted, der sideløbende med jobsøgning og uddannelsesplan-
lægning, arbejder med mødestabilitet og gør klar til virksomhedspraktik. 

3. Mentor-tilbud, som er et forløb for borgere med komplekse barrierer i forhold til de øvrige beskæf-
tigelsesrettede tilbud. Det er borgere, der i højere grad har brug for samtaler, coaching og motiva-
tion. Borgere, der kan have brug for en tovholder for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller 
tættere på et af de andre beskæftigelsesrettede tilbud.  

4. Forløb for fleksjobvisiterede, der skal hjælpe borgere i fleksjob eller afklare skånehensyn. 

 
For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde 
Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. 

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, er beskrevet i beskæftigelsesplanen, som  
udarbejdes i Jobcentret og efterfølgende godkendes politisk. 

 

Økonomisk oversigt for området 

Politikområde 

Beskæftigelsesindsats

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Integrationsprogram og 
introduktionsforløb -1,6 1,0 1,0 1,0 1,0

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Beskæftigelsesordninger 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4

Beskæftigelsesindsats i alt 31,5 35,4 35,4 35,4 35,4
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

På området integrationsprogram og introduktionsforløb forventes fra 2013 en nettoudgift mod tidligere 
nettoindtægt. Det skyldes primært at grundtilskuddet til udlændinge i finansloven for 2012 blev reduceret 
med 38% Kommunerne bliver kompenseret for det reducerede grundtilskud ved en tilsvarende forhøjelse 
af statstilskuddet (budgetgarantien). 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 2013 

 
Antal personer under Integrationsloven 

 
103 

 
106 

 
85  

 
90 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 
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Udvalgte satser 
2011 2012 2013 

 

 
Grundtilskud pr. person under Integrationsloven 

 
3.889 

 
2.481 

 
2.521 

 
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 

 
44.842 

 
46.142 

 
46.880 

 
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 

 
44.842 

 
46.142 

 
46.880 

 
Resultattilskud for bestået danskuddannelse 

 
33.632 

 
34.507 

 
35.059 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-66/17-64 årig 

 
- 

 
693 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2011 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-66/17-64 årig 

 
693 

 
696 

 
669 

 
849 

Note: Løbende priser 

 

Beskrivelse af politikområde: Sociale ydelser 

Rammebetingelser 
Sociale ydelser dækker 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. kontanthjælp eller revalide-
ringsydelse. 

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

• Borgere som er i jobtræning 

• Borgere i fleksjob eller skånejob 

 

Hvad vil vi i 2013? 

Tema 
Borgere på ledighedsydelse skal opnå beskæftigelse i form af fleksjob hurtigst muligt. Den tidlige indsats 
medvirker til at antal borgere på ledighedsydelse uden refusion begrænses. 
 
Mål 
Såfremt de nuværende vilkår for fleksjobetablering i form af brug af ”Kommunal fleksjobspulje” er opfyldt, 
vil antal borgere på ledighedsydelse med ledighed over 18 måneder være maksimum 48 personer. 
 
Veje til målet 
Redskabet er intensiv jobsøgning i den første del af ledighedsperioden på Jobcenter Danmarksvej efter-
fulgt af visitation til anden aktør. 
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Økonomisk oversigt for området 

Politikområde Sociale ydelser

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Kontanthjælp til udlændinge 1,7 4,6 4,6 4,6 4,6

Kontanthjælp 69,8 75,8 75,8 75,8 75,8

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 36,7 41,7 41,7 41,7 41,7

Revalidering 20,5 19,0 19,0 19,0 19,0

Løntilskud til fleksjob m.v. 75,1 72,0 72,0 72,0 72,0

Sociale ydelser i alt 203,8 213,1 213,1 213,1 213,1
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

På kontanthjælpsområdet er der stigende udgifter af flere årsager. Afskaffelsen af starthjælpsydelsen 
medfører højere udgifter på grund af de højere satser. Kommunerne kompenseres via budgetgarantien 
med højere statstilskud. Der er budgetteret med et svagt stigende antal kontanthjælpsmodtagere i 2013 i 
forhold til budget 2012.  
På revalideringsområdet er der budgetteret med et lille fald til 200 personer.  
Antal personer i fleksjob er faldende, til gengæld forventes flere på ledighedsydelse, hvilket blandt andet 
skyldes at det på grund af lavkonjunkturen er sværere at finde et nyt fleksjob til dem, der mister deres 
hidtidige fleksjob. Der forventes fra 2013 en reform af fleksjobområdet, konsekvenserne heraf er på nu-
værende tidspunkt ikke er indregnet i budgettet. 
Ved budgetforliget for 2013 blev det besluttet at iværksætte straksaktivering af unge kontanthjælpsmod-
tagere samt at nedjustere forventningen til antal ledighedsydelsesmodtagere. 

 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

 
Kontanthjælp med lav refusion 

 
846 

 
1.290 

 
1.275 

 
1.293 

 
Aktiverede kontanthjælpsmodt. m. høj refusion  

 
450 

 
182 

 
225 

 
225 

 
Kontanthjælpsmodtagere i alt 

 
1.296 

 
1.472 

 
1.500 

 
1.518 

 
Modtagere af revalidering 

 
193 

 
196 

 
220 

 
200 

 
Antal fleksjob 

 
784 

 
714 

 
720 

 
630 

 
Antal personer på ledighedsydelse 

 
149 

 
188 

 
191 

 
218 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

 
 

Udvalgte satser  
2011 2012 2013 

 

 
Kontanthjælp ung udeboende pr. måned 

 
6.472 

 
6.600 

 
6.767 

 
Kontanthjælp forsørger fyldt 25 år pr. måned 

 
13.345 

 
13.732 

 
13.952 

 
Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned 

 
10.044 

 
10.335 

 
10.500 
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Revalideringsydelse fyldt 25 år pr. måned 

 
16.597 

 
17.073 

 
17.346 

 
Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge 

 
3.485 

 
3.585 

 
3.642 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

Nettodriftsudgift kontanthjælp pr. 17-66/64 
årig 

 
1.523 

 
1.911 

Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-66/64 årig 

 
494 

 
937 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66/64 årig 

 
535 

 
487 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.844 

 
1.904 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – regnskab 2011  
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift kontanthjælp pr. 17-64 årig 

 
1.911 

 
2.142 

 
1.828 

 
2.137 

Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-64 årig 

 
937 

 
1.332 

 
937 

 
1.053 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 

 
487 

 
379 

 
365 

 
328 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.904 

 
2.166 

 
1.997 

 
1.613 

 
Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb. 

 
37 

 
39 

 
39 

 
29 

 

Beskrivelse af politikområde: 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.  

 

Hvad vil vi i 2013? 

Tema 
Indsats for at fastholde syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem øget fokus på anvendelse af 
virksomhedspraktik og delvis raskmelding. 
 
Mål 
At øge graden af aktivering/delvis raskmelding fra niveauet medio 2012 på 20 procent til 25 procent. 
 
Veje til målet 
Målgruppen af sygemeldte borgere kommer dels fra job og dels fra A-kasserne. Der er i dag fokus på, at 
de sygemeldte, som har en arbejdsgiver, delvis raskmelder sig. For målgruppen, der sygemeldes fra en A-
kasse, vil det tilsvarende være muligt at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at anvende virksom-
hedspraktik. Både delvis raskmelding og virksomhedspraktik gør det samtidig muligt at hjemtage højere 
refusion. 
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Økonomisk oversigt for området 

Politikområde Sygedagpenge

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Sygedagpenge 95,2 98,5 98,5 98,5 98,5

Sygedagpenge i alt 95,2 98,5 98,5 98,5 98,5
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Der er budgetteret med stort set uændret antal sager i forhold til 2012. Til gengæld er fordelingen af sa-
ger med henholdsvis høj og lav refusion justeret, så det afspejler den aktuelle fordeling i 2012. 
Ved budgetforliget for 2013 blev det besluttet at hæve andelen af sager med høj refusion ved øget anven-
delse af virksomhedspraktik/delvis raskmelding.  

 
Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

 
Sygedagpengemodtagere 0-4 ugers varighed 

 
263 

 
273 

  
300 

 
300 

 
Sygedagpengemodtagere 5-8 ugers varighed 

 
118 

 
115 

 
130 

 
120 

 
Sygedagpengemodtagere 9-52 ugers varighed 

 
485 

 
451 

 
480 

 
480 

 
Sygedagpengemodtagere 52+ ugers varighed 

 
171 

 
171 

 
160 

 
160 

 
I alt 

 
1.037 

 
1.010 

 
1.070 

 
1.060 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

 
 
 

Udvalgte satser  
2011 2012 2013 

 

 
Højeste dagpengebeløb pr. uge, kr. 

 
3.830 

 
3.940 

 
4.003 

 
Højeste dagpengebeløb pr. time, kr. 

 
103,51 

 
106,49 

 
108,19 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66/64 
årig 

 
2.383 

 
2.601 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2011 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 

 
2.601 

 
2.733 

 
2.727 

 
2.457 
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Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige 

Rammebetingelser 
Arbejdsløshedsdagpenge 
Kommunen bidrager til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget omfatter udgifter til perso-
ner, som på udbetalingstidspunktet har ophold i kommunen. Bidraget udgør 70% af udgifterne til dagpen-
ge.  
 
Aktivering 
Aktivering dækker over de aktive tilbud, som de forsikrede ledige har ret og pligt til at modtage mhp. 
hurtigst muligt at opnå beskæftigelse.  

Jobcenteret kan efter § 22 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) give tilbud om følgende:  

1) vejledning og opkvalificering,   

2) virksomhedspraktik, og  

3) ansættelse med løntilskud. 

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.  

Vejledning og opkvalificering dækker dels over korte vejlednings- og afklaringsforløb, dels over kortere 
eller længere uddannelsesforløb. Borgere, der er under 30 år eller over 60 år, og som har under 6 måne-
ders sammenlagt ledighed, samt borgere, der er mellem 30 og 60 år og har under 9 måneders sammen-
lagt ledighed, kan højst modtage tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger, hvis de har en 
erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan 
sidestilles med eller overstiger erhvervsuddannelse. 

Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 4 uger, mens tilbud om ansættelse med løntilskud kan 
gives i op til 12 måneder. Ansættelse med løntilskud ved private arbejdsgivere kan tidligst ske efter 6 
måneders ledighed. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud vil på grund af de gode beskæfti-
gelseseffekter være højt prioriterede tilbud. Tilbud om opkvalificering og uddannelse vil blive givet, når 
dette sikrer den hurtigste vej til beskæftigelse. For eksempel kan korte opkvalificerende tilbud være rele-
vante til ufaglærte, der ønsker at skifte til en branche med gode beskæftigelsesmuligheder.   

Unge ufaglærte under 25 år, som ikke umiddelbart kan påbegynde en ordinær uddannelse, vil modtage 
tilbud der sigter mod en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen for de unge mellem 25 og 30 år vil 
primært rette sig mod beskæftigelse, men de vil også blive præsenteret for forskellige uddannelsesmulig-
heder, herunder voksenlærlingeordningen. 

 
Andre aktører 
Hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen kan i henhold til LAB § 4 for en aftalt periode lægges ud til an-
dre aktører. Andre aktører kan være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, 
a-kasser mv. 
 
Andre aktører anvendes når deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper og 
hvor der er behov for en særlig indsats, som jobcenteret ikke selv har den fornødne kapacitet til at vare-
tage. Andre aktører indgår som et vigtigt redskab i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og bidra-
ger til at sikre rettidigheden – at borgerne får de samtaler og tilbud, de har krav på til tiden. 
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Økonomisk oversigt for området 

Politikområde Forsikrede ledige

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 130,9 153,4 153,4 153,4 153,4

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 29,8 22,0 22,0 22,0 22,0

Forsikrede ledige i alt 160,7 175,4 175,4 175,4 175,4
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Svendborg Kommune modtager i 2013 et beskæftigelsestilskud på 176 mio. kr., som er beregnet på bag-
grund af en forventning om 1.529 forsikrede ledige. Tilskuddet skal finansiere kommunens bidrag til dag-
penge til forsikrede ledige, som er budgetteret til 153,4 mio. kr. i 2013. Endvidere er udgifterne til løntil-
skud mv. til de forsikrede ledige budgetlagt til 22 mio. kr. netto.  
Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under Økonomiudvalgets område. 
 
Der foretages regulering af beskæftigelsestilskuddet midt i budgetåret og igen når året er gået, på bag-
grund af de faktiske udgifter samt ledighedsudvikling mv. 

Ved budgetforliget for 2013 blev det besluttet at iværksætte straksaktivering af unge dagpengemodtage-
re, hvilket reducerede budgettet til dagpenge med 0,6 mio. kr. 
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Bogerservice og IT 
og Telefoni. Den væsentligste del af Erhverv og Turisme er overdraget til Udvikling Fyn. 
 

 

Erhverv og Turisme 

 

Måsætninger for 2013: 

Erhvervsklima og vækst. 

Borgerservice 

 

Målsætninger for 2013: 

Videreudvikling af kontaktcenterløsningen. 

Særligt indsatsområde. 

Overdragelse af de sidste opgaver og personale i 
forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. 

IT og TELEFONI 

 

Målsætninger for 2013: 

Produktivitetsplatform 

Servicedrift 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsudvalget

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013           

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015           

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Erhverv og Turisme 9,0 11,5 11,5 11,5 11,5

Borgerservice 28,4 32,5 30,7 30,3 30,2

IT og TELEFONI 49,6 50,4 48,8 48,8 48,8

Drift i alt 87,0 94,4 91,0 90,6 90,5

Anlæg:

Erhverv og Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT og TELEFONI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvalget for Erhverv i alt 87,0 94,4 91,0 90,6 90,5
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016
Løn fra UKP til IT 1,0 1,0 1,0 1,0
Løn til SU vedr. mellemkomm. Betalinger -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Besparelser telefon til ØKU -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Lønninger fra organisationspulje 0,5 0,5 0,5 0,5
Besparlse på mobile enheder til prisafprøvningspuljen -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Opgaver til Udvikling Fyn overf. Fra ØKU 2,1 2,1 2,1 2,1
Driftoverførsler fra 2011 0,7
Tilpasning af overførsler fra 2011 - overført til UKP -0,5
Udbetaling Danmark - fra ØKU`s råderumspulje 3,8 3,5 3,5 0,4
KMD-aftale - fra ØKU`s råderumspulje 1,5 1,0 1,0 1,0
Justering af bidrag til Film Fyn -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Opdateret skøn - Udbetaling Danmark -0,1 -0,9 -1,0 2,1
Rammebesparelser 0,0 -0,8 -1,1 -1,1
Telefoniindkøb og andre mindre justeringer 0,2 0,2 0,2 0,2
P/L reguleringer 1,4 1,4 1,4 1,4
Vækst og Erhvervsstrategi 0,5 0,5 0,5 0,5
Prisafprøvning lønsystem KMD -0,9 -0,9 -0,9
Budgetændringer drift i alt 9,5 6,0 5,6 5,6

Budgetændringer - Anlæg 2013 2014 2015 2016

Budgetændringer anlæg i alt 0 0 0 0  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 
og det vedtagne budget 2013-16 

 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift – serviceudgifter. 
 
Budget 2013 er i forhold til overslagsår 2013 fra vedtagelsen af budget 2012 tilrettet med 
 

• Omflytning af budgettal i forhold til andre udvalget 
• Tilførsel af lønmidler fra den centrale organisationspulje 
• Besparelser på telefoni  
• Driftoverførsler fra 2011 
• Tilførsel af midler til KMD-aftalen 
• Tilførsel af midler til Udbetaling Danmark  
• Rammebesparelser 2013-2016 
• Prisafprøvning, lønsystem KMD 
• Tilførsel af midler til vækst og erhvervsstrategi 
• Pris og lønfremskrivning 

 
 
 
Anlæg 
Omhandler kun salg af erhvervsjord, hvortil der ikke er afsat midler i 2013 
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Beskrivelse af politikområde: Erhverv og Turisme 

Rammebetingelser 
 
Pr. 1. Januar 2012 indgik Svendborg Kommune i det nye fynske erhvervs- og turistsamarbejde, under 
navnet Udvikling Fyn A/S. 
  
Udvikling Fyn A/S skal sikre en koordineret indsats på turist- og erhvervsaktiviteter i de deltagende 
kommuner.  
 
Erhvervskontor, turistkontor og Maritimt Center i Svendborg er i Udvikling Fyn regi samles i én enhed med 
fysisk placering i Svendborg. 
 
Det tætte samarbejde med Væksthus Syddanmark vil fortsætte – dog nu gennem en fælles 
samarbejdsaftale via Udvikling Fyn A/S. Væksthus Syddanmark vil således løse de opgaver der ikke 
naturligt løses af Udvikling Fyn A/S. 
 
Den lokale afdeling af Udvikling Fyn A/S, forventer et fortsat samarbejde med kommunens 
direktørområder enten direkte eller i de allerede etablerede erhvervsfora. 
 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Erhvervsklima og vækst. 
 
Mål: Nye samarbejdsformer mellem erhvervsliv og kommune 
 
Veje til målet:  
Der skal arbejdes med at udvikle, afprøve og gennemføre nye samarbejder mellem kommunen og 
virksomheder i Svendborg Kommune med udgangspunktet i en styrkelse af de eksisterende samarbejder, 
indsatser, netværk og venskaber, som findes i de to klynger – det maritime og sport, samt idræt, sundhed 
og uddannelse. 
 
Ligeledes skal Svendborg Kommune fortsat være en aktiv og væsentlig drivkræft i bestræbelserne på at få 
samarbejdet med Udvikling Fyn til at fungere optimalt. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Erhverv og Turisme

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Sekretariat og forvaltninger 4,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Turisme 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Forskerparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erhvervsservice og iværksætteri 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvikling af yder og landdistrikter 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Væksthuse 1,0 1,0 1,0 1,0

Udvikling Fyn 9,5 9,5 9,5 9,5

Drift i alt 9,0 11,5 11,5 11,5 11,5

Anlæg:

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erhverv og Turisme i alt 9,0 11,5 11,5 11,5 11,5
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Det samlede budget for politikområdet i 2013 udgør netto 11,1 mio. kr., i forhold til overslagsår 
2013 fra vedtagelsen af budget 2012 er der tilrettet med  
 

• fordeling af lokale lønmidler,  
• administrative besparelser 
• Driftsmidler til Udvikling Fyn overf. fra  økonomiudvalget. 
• Driftsoverførsler fra 2011. 
• Tilførsel af midler til vækst og erhvervsstrategi 
• Pris- og lønfremskrivninger. 

  
Pr. 1. januar 2012 indgik Svendborg Kommune i Udvikling Fyn, en fælles fynsk 
enhedsorganisation for Erhvervs- og Turismeområdet, som skal sikre en stærkere fælles fynsk 
udvikling på områderne. 
 
Dette betyder, at den væsentligste del af Erhvervskontorets økonomi og ressourcer til 
 

• Erhverv og Turisme 
• Iværksætterkurser 
• SUS 
• Fælles Fynsk Markedsføring 
• Miljøforum Fyn 
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• Sport & Event Fyn 
• Havørred Fyn 
• Syddansk Bruxelleskontor 
• Film Fyn 

 
er overgået til udvikling Fyn 
 
Tilbage i Svendborg er der herefter opgaver i forbindelse med salg af erhvervsjord, drift af 
Forskerparken samt håndtering af forskellige projekter, bl.a. PR-puljen og Svendborg Festdage. 
 
I forbindelse med budgetforliget blev afsat en samlet ramme på 0,5 mio. kr. årligt til realisering 
af kommunens vækst og erhvervsstrategi. Rammen skal understøtte en række af de besluttede 
initiativer på området, herunder Svendborg Alliancen, etableringen af Erhvervenes Hus og 
klyngesamarbejder. Det blev ligeledes i denne sammenhæng aftalt, at PR-puljen fremover 
udmøntes af Svendborg Alliancen, idet der øremærkes et beløb på 0,1 mio. kr. til at øge 
markedsføringen af lokalområdet ved at udnytte mulighederne i tilknytning til kommunens 
kulturelle og sportslige fyrtårne. 
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Beskrivelse af politikområde: Borgerservice 

Rammebetingelser 
 
Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. 
Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om 
kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i 
Svendborg Kommune. 
 
Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for 
kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i 
Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer på bibliotekerne i Gudme og Vester 
Skerninge. 
 
Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre 
kommuners borgere. 

 
Folketinget har besluttet, at sagsområderne familieydelser, barselsdagpenge, folke- og 
førtidspension samt boligstøtte skal samles under Udbetaling Danmark i 5 centre i landet, hertil 
kommer, at også restanceindrivelsesopgaven og myndighedsdelen vedr. helhedsorienteret 
sagsbehandling for de pågældende sagsområder flyttes med.  Samtidig virksomhedsoverdraget de 
medarbejdere i kommunen, der i dag arbejder med de pågældende sagsområder, for Svendborg 
Kommune er der tale om ca. 14 fuldtidsstillinger. 

Etableringen af Udbetaling Danmark, der drives af ATP påbegyndes pr. 1. oktober 2012, med 
overførsel af familieydelser, pr. 1. december 2012 overføres barselsdagpenge og pr. 1. marts 2013 
overføres, folke- og førtidspension samt boligstøtte.   
 
Samtidig med overførslen af  
 

 
 
Hovedopgave 
  
Sociale Ydelser: 
 

Delopgave 
 
Sygedagpenge, , kontanthjælp, ledighedsydelse og 
fleksydelse. 

Folkeregister: Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling 
og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring,  Vielser,  
Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. 

Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, 
forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af 
renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, 
dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, 
renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af 
ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling,  
del af vejlovsadministration herunder  
opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø 
ansøgning til scenepodier, hegn. 

 
Serviceniveau 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
Åbningstider  9-15 9-15 9-15 10-16.30 9-14  
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Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Nye lovområder i Kontaktcenteret 
 
Mål: Kontraktcenteret blev etableret i 2011. P.t. servicerer Kontaktcenteret telefoniske, personlige og til 
dels digitale henvendelser inden for 28 lov områder som er inkluderet i Kontaktcenteret. 
 
Målet i 2013 er at inkludere yderligere lovområder fra Miljø og Teknik samt dele af Socialområdet. 
 
Veje til målet: I samarbejde med KMD og Schultz er artikler med faglige viden på de nye områder under 
fabrikation og forventes færdige i december 2012. 
 
I 2013 implementeres de nye lovområder, således at Kontaktcenteret kan servicerer borgerne på disse 
områder.  
 
Særligt indsatsområde  
Overdragelse af sagsområder/personale til udbetaling Danmark blev påbegyndt med familieydelser pr. 1. 
oktober 2012 og barselsdagpenge pr. 1. december 2012. 
 
I første kvartal af 2013 vil et særligt indsatsområde være overdragelse af de sidste 2 
sagsområder/personaler vedr. folke- og førtidspension samt boligstøtte, hvilket skal ske pr. 1. marts 
2013. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Borgerservice

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Øvrige social formål 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Sekretariat og forvaltninger 27,9 24,3 22,5 22,2 22,2

Udbetaling Danmark 0,0 8,0 8,0 7,9 7,8

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

Drift i alt 28,4 32,5 30,7 30,3 30,2

Anlæg:

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgerservice i alt 28,4 32,5 30,7 30,3 30,2
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift – serviceudgifter. 
Det samlede budget for politikområdet i 2013 udgør netto 32,1 mio. kr., i forhold til overslagsår 
2013 fra vedtagelsen af budget 2012 er der tilrettet med  
 

• fordeling af lokale lønmidler  
• rammebesparelser besparelser, 
• tilførsel af midler i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark 
• Driftsoverførsler fra 2011 
• pris og lønfremskrivning  
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Beskrivelse af politikområde: IT og Telefoni 

Rammebetingelser 
Digitaliseringen er i høj grad kommet på dagsordenen, både i form af aktiviteter der har deres 
oprindelse i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi eller den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi samt interne projekter. 
 
Rammeværket for indsatsen er dels Svendborg Kommunes digitaliseringsstrategi med 
tilhørende handleplaner dels IT-styringsmodellen, hvis opgaver varetages af 
Digitaliseringsudvalget.  
 
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. 
 
For at understøtte Svendborg Kommunes digitaliseringsinitiativer gennemgår Digitalisering og 
IT en udvikling fra en IT-afdeling, men primært fokus på afhjælpning af fejl og drift af den 
tekniske infrastruktur til en Digitaliserings- og IT-afdeling med primært fokus på aktivt at 
inspirere og understøtte organisationens digitalisering. 
 
Et eksempel på en udvikling der stiller krav om forandrede ydelser, er det stigende antal 
enheder i form af smartphones, tablets og privat udstyr, der skal understøttes. Der forventes i 
tilgift mobilitet i opgaveløsningen, hvor traditionelle skrivebordsbaserede arbejdssituationer 
bringes ud til borgeren.  
Et andet eksempel er, at det er en national målsætning, at alle elever i 2014 har personligt it-
udstyr og at det kun er et fåtal der udleveres af skolen, hovedparten af eleverne medbringer 
derfor deres eget udstyr, hvilket vil påvirke primært skolerne men også de ydelser 
Digitalisering og IT skal levere. 
 
 
Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Produktivitetsplatform 
 
Mål: Inden udgangen af 2013, vil alle brugere være konverteret fra deres nuværende post- og 
kalenderløsning (Lotus Notes) til den nye (Office365) 
 
Veje til målet:  
Gennemførelse af det direktionsbesluttede Office365-projekt. 
 

Tema: Serverdrift 
 
Mål: Inden sommeren 2013 skal ny aftale om serverdrift være gennemført 
 
Veje til målet:  
Gennemføre nyt udbud på serverdrift og gennemføre en succesfuld transition 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde IT og Telefoni

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

IT drift 16,9 17,7 17,0 17,0 17,0

Fastprisaftale med KMD 24,2 26,2 24,7 24,7 24,7

Telefoniprojekt 3,5 1,5 2,5 2,5 2,5

Outsourcingprojekt 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6

Drift i alt 49,6 50,4 48,8 48,8 48,8

Anlæg:

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT og Telefoni i alt 49,6 50,4 48,8 48,8 48,8
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift - serviceudgifter 
 
Det samlede budget for politikområdet i 2013 udgør netto 50,4 mio. kr., i forhold til overslagsår 2013 fra 
vedtagelsen af budget 2012 er følgende tilrettet med følgende: 
 

• fordeling af lokale lønmidler 
• budgettal til telefoniprojektet til/fra institutioner og afdelinger. 
• administrative besparelser 
• flytning af medarbejdere og lønmidler til erhvervsdirektørens sekretariat. 
• overførsler fra 2009 og 2010 
• yderligere midler til KMD-kontrakten 
• Prisafprøvning, lønsystem KMD 
• pris og lønfremskrivning 

 

Telefoniprojektet og outsourcingsprojektet skal begge ”hvile i sig selv” over en periode på 4 år. 
Begge projekter slutter i 2013. 
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Generelt 
 

 
 
 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Skoleområdet: 
Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Lov om Folkeskolen med 
tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter 
området et kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 6 juniorklubber under folkeoplysningsloven 
med tilskud fra kommunen. 

PPR er i løbet af 2012 organisatorisk lagt ind under skoleområdet. Området omhandler generelt 
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 omfatter i alt 9 dagtilbudsområder, bestående af 2 dagplejeområder og 6 kommunale 
dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 6 kommunale dagtilbudsområder omfatter 
34 fysisk adskilte huse. De selvejende dagtilbud omfatter 4 huse. 
Derudover er der 9 private dagtilbud. 
Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige 
antal dagtilbudspladser, der bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. 
 
Børn og Unge med særlige behov: 
Familieområdet 
Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn 
og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 41 og 42. 
Specialundervisning af voksne 
Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget, som dækker entreprenøraftalen heraf 
STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt VSU (Voksen specialundervisning) 
Derudover dækker området andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. 
Specialinstitutioner 
Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov har ansvar for drift af specialiserede tilbud under 
rammeaftalen for det sociale område. Driften omfatter tilbud inden for familierådgivning, specialskoler, 
døgn- og aflastning mv., der primært er finansieret ved takstafregning af ydelser. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. 
UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år, og 
indtil de fylder 25 år. 
 
 
Oversigt over gældende politikker: 
 

• Handicappolitik 

• Rusmiddelpolitik 

• Mad- og måltidspolitik 

• Formålet for Skole- og Dagtilbud frem mod 2014 

• Kriterier for lavt fremmøde 
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Børn og Unge med særlige behov 

 

Familieafdelingen: 

• Resultater og effektmåling af indsatser. 

• Videreudvikling af implementeringen af 
socialfaglige metoder, herunder 
Familierådslagning og netværksbaserede 
metoder  

• Forberedelse af digitalisering af området 
senest primo 2014 

• Styrkelse af afdelingens visitationsfunktion 
vedr. underretninger 

• Imødegåelse af stressbetinget sygefravær i 
afdelingen. 

 

 

Specialinstitutioner: 

• Styrkelse af den faglige sammenhængskraft i 
afdelingen 

Skoleområdet 

 

• IT og digitale medier i folkeskolen 

• Konsolidering af forebyggende indsats på 
juniorklubområdet 

• Konsolidering af ny skolestruktur  

• Videreudvikling af det tværfaglige arbejde i 
PPR 

 

Dagtilbudsområdet 

 

• Opkvalificering af arbejdet med de 0-2 årige 
børn -  Barnet i Centrum. 

• Læringsmiljøvurdering og kvalitetsrapport. 

• Optimering af Trivsel og ArbejdslivsGlæde – 
projekt TAG 

 

UU-Center Sydfyn 

 

• Ca. 17.600 unge 12 – 25 årige (heraf 8.615 i 
Svendborg) indgår i vejledningsindsatsen. 

• Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger, 
omvalg og evt. frafald registreres i IT-
systemet UV-data. Oversigterne 
sammenholdes med regeringens mål om 
95% målopfyldelse i år 2015. 

• UU-Center Sydfyn samarbejder med 
uddannelsesinstitutionerne om fastholdelse. 
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Økonomisk oversigt for Børn og Unge 
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Udvalg for Børn og Unge

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013           

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015           

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift - serviceydelser

Skoleområdet (incl. PPR) 554,9 560,7 557,9 559,6 559,1

Dagtilbudsområdet 236,7 236,9 233,2 231,2 230,1

Børn og Unge med særlige behov 167,4 169,7 171,4 171,6 171,6

Ungdommens Uddannelsesvejl. 11,8 11,3 10,6 10,6 10,6

Administrative afdelinger 26,5 33,0 21,1 18,0 18,0

Drift - serviceydelser i alt 997,3 1.011,6 994,3 991,1 989,6

Indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler 8,1 2,5 2,5 2,5 2,5

Indkomstoverførsler i alt 8,1 2,5 2,5 2,5 2,5

Drift  + overførsler i alt 1.005,4 1.014,0 996,7 993,6 992,0

Anlæg:

Skoleområdet 35,4 12,4 34,0 21,6 4,3

Dagtilbudsområdet 14,4 18,6 13,3 5,1 5,1

specialinstitutioner 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 58,3 31,0 47,3 26,7 9,4

Udvalget for Børn og Unge i alt 1.063,7 1.045,0 1.044,0 1.020,3 1.001,4  
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016

Sikrede institutioner reduktion (Lov og cirkulære) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Fripladser dagtilbud (Lov og cirkulære) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Overførsels. reduktion statsrefusion (Lov og cirkulære) -5,8 -5,8 -5,8 -5,8
Ø.Havnevej til Centrumplads til ØK -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
STU-elever -1,2 2,7 3,0 3,0
Befordring af skoleelever 2,7 2,7 2,7 2,7
Mellemkommunale betalinger 2,6 2,6 2,6 2,6
Udbud buskørsel specialinstitutioner -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Busdrift - omlægning til åben kørsel -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Dagplejens gennemsnitslønninger 1,6 1,6 1,6 1,6
Budgetforlig: Forebyggelsesinitiativer for de 0-2 årige 2,0 1,5 1,5 1,5
Budgetforlig: Juniorklubber 0,2 0,5 0,9 0,9
Forældrebetaling 2,0 2,0 2,0 2,0
Afledt drift - Gudme dagtilbud -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Afledt drift - Humlebien dagtilbud -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Ophør af leasingaftaler - inventar og pavillon -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Indkøbsbesparelser, multifunktionsmaskiner mv -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Demografi skoleområdet, ny prognosemodel -2,8 -1,5 -1,1 -1,6
Rammebesparelse 0,0 -8,6 -11,6 -11,6
Overførsler fra 2011 10,2 0,0 0,0 0,0
PL-fremskrivning samt øvrige tekniske ændringer 13,5 12,1 14,4 21,8
Budgetændringer drift i alt 16,0 0,9 1,3 8,2

Budgetændringer - Anlæg 2013 2014 2015 2016

Tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet -10,1 10,1
LOMA og science på Nymarkskolen 0,0 11,7 0,3 0,0
Thurø Skole, justering af overslagsår -17,0
PL-fremskrivning ….
Budgetændringer anlæg i alt -10,1 21,8 0,3 -17,0  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 
og det vedtagne budget 2013-16 

 

 
Økonomisk redegørelse 

 
Drift  
Det samlede driftsbudget inkl. overførselsindkomster for 2013 på 1.014,0 mio. kr. er udover 
prisfremskrivningen og tekniske ændringer på ca. 13,5 mio. kr. forøget med ca. 2,5 mio. kr. fra den 
oprindelige ramme i 2013. 
  
 
Serviceudgifter 
Budgettet består i en ramme til serviceudgifter på 1.011,6 mio. kr. Ved budgetforliget blev der besluttet 
en udvidelse til juniorklubber på 0,2 mio. kr. i 2013 stigende til 0,9 mio. kr. ved fuld virkning. Og 
budgettet blev tilført 2,0 mio. kr. vedr. forebyggelsesinitiativer for 0-2 års området i 2013 faldende til 1,5 
mio. kr. i overslagsårene. Der er desuden tilført 8,9 mio. kr. vedr. uomgængelige merudgifter til 
dagplejelønninger og forældrebetaling, befordring af skoleelever og mellemkommunale betalinger på 
skoleområdet. Budget 2013 indeholder desuden overførsler fra 2011 med 10,2 mio. kr.   
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Budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr. vedr. lov og cirkulære. Der er desuden reduceret i forhold til ny 
prognosemodel på skolerne, afsat drift vedr. endnu ikke opførte dagtilbud, Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse, omlægning af buskørsel m.v. med i alt 11,7 mio. kr.  
 
Indkomstoverførsler 
Budgettet til indkomstoverførsler består af 8,1 mio. kr. og er reduceret med 5,8 mio. kr. i lov og cirkulære 
midler vedr. af statsrefusion på dyre enkeltsager. 
 
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet for 2013 udgør 31 mio. kr. og er tilpasset renoveringen af Thurø skole og de fysiske 
rammer på dagtilbudsområdet. 

Renoveringen af Thurø skole er således afsat med 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i 2014 og 17 mio. kr. i 
2015. 

Tilpasningen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er ændret fra de oprindelige 25,5 mio. kr. i 2013 
til 15,4 mio. kr. i 2013 og 10,1 mio. kr. i 2014. 

Herudover er der samlet afsat 5,5 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse m.v. af bygningerne. 
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Beskrivelse af Skoleområdet 

Rammebetingelser 
Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af 
opgaven. Ressourceforbruget 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. 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er fra medio 2012 organisatorisk blevet placeret som en del af 
skoleområdet og vil fremadrettet blive beskrevet som en integreret del heraf. I denne publikation findes 
beskrivelsen dog særskilt, se senere. 
 
Ministeriet for Børn og Undervisning følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet 
gennem kontrol af om Kommunen overholder minimumstimetallet og gennem behandling af 
kvalitetsrapporten. Denne udarbejder Skole og Dagtilbud, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den 
på Kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på 
skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. 
 
Kvalitetsrapporten for 2011/12, der behandles af Byrådet ultimo 2012, nævner frem inspirationer og 
perspektiver for Svendborgs skolevæsen: 

• Den faglige undervisning 
• Ledelse 
• Kulturudvikling 
• Det inkluderende læringsmiljø 
• Digitalisering og medialisering af læringsmiljøet 

 
Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret så 
den afspejler den nye skolestruktur. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. 
 
Områdets struktur 
Byrådet besluttede i 2010 en ny skolestruktur med virkning fra 1. august 2011 med 11 skoler fordelt på 
17 matrikler. 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. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. 
årgang på 10 af de 11 skoler. Fra 1. august 2012 blev der indført helheds- og idrætsskole for 0.-3. 
årgang, hvilket betyder at disse klassetrin alle har 30-32 lektioner ugentligt. Fra 1. august 2013 udrulles 
idrætsskoleprojektet til også at omfatte samtlige 4. klasser i kommunen. 
 
Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub ”Svendborg Juniorklub”, og derudover er en 
række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang tilknyttet området. På Thurø Skole er der til 
klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. klasse.   
 
Der er 2 privatskoler og 5 frie grundskoler i kommunen, som der ydes tilskud til. Herudover ydes der 
tilskud til efterskoler. 
 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema:  
Alle børn i Svendborg Kommune i 4.-6. klasse bør være engagerede i juniorklub eller anden 
fritidsinteresse. Juniorklubberne skaber i samarbejde med skole, SSP, ungdomsklub mv. mulighed for at 
støtte op om barnet, og dermed skabe en fast base for etablering af kontakter til foreningslivet og hermed 
skabe relationer til jævnaldrende. 

Der mangler fortsat juniorklubber i Tved, Rantzausminde og Gudbjerg/Gudme/Hesselager. 

 
Mål:  
I 2013 konsolideres den forebyggende indsats, der er sket i den kommunale Svendborg Juniorklub ved 
ansættelse af 3 socialpædagoger, bl.a. ved at udbygge klubbens forpligtende samarbejde med de private 
klubber på det forebyggende og inkluderende område. 
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Desuden skal det høje indskrivningstal og aktivitetsniveau i både den kommunale klub og i de øvrige 
klubber fastholdes. 
 
Veje til målet:  
Svendborg Juniorklub fastholder og udbygger samarbejdet med de private klubber og distriktsskolerne. 
 
 
Tema: It og digitale medier i folkeskolen 
Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle børn frem mod 2014 hver skal have en computer til 
rådighed i undervisningen. Det forudsættes at børnene som udgangspunkt medbringer egen bærbar 
enhed. Skolerne stiller udstyr til rådighed for de få børn, der ikke selv har en bærbar enhed. 
Sideløbende hermed skal alle digitale undervisningsmidler gøres tilgængelige on-line. 

Der forventes er stærkt stigende pres på den digitale infrastruktur, som derfor skal udbygges frem mod 
2014. 

Udviklingsarbejdet omkring digitalisering af undervisningen, som blev igangsat i 2011 videreføres med 
henblik på øge lærere, pædagoger og børn og unges it-kompetencer. 

 
Mål: 
Alle skoler skal i skoleåret 2012/13 udarbejde visioner og strategier for skole-it. 

Fortsat udvikling af netværksstrukturer for resursepersoner, som skal understøtte digitaliseringen. 

De tekniske løsninger skal være implementeret inden 1. juni 2014. 

De digitale undervisningsmidler omlægges til on-line tjenester i perioden frem til august 2014. 

For at understøtte digitaliseringen sker al indskrivning fra og med skoleåret 2013/14 elektronisk. Samtidig 
skal anvendelsen af forældreintranettet i Børneintra i dagtilbuddene øges. 

Veje til målet:  
Der er nedsat en projektgruppe og udarbejdet projektbeskrivelse for ”Skole-it frem mod august 2014”. 
 

 

Økonomisk oversigt for Skoleområdet 

Skoleområdet

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Folkeskoler 328,0 346,7 345,4 347,5 347,2

Fællesudgifter 1,8 2,3 1,5 1,5 1,5

Syge- og hjemmeunderv. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Skolefritidsordninger 38,7 17,8 17,4 17,6 17,5

Befordring af elever 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2

Komm.spec./ml.komm. 26,0 33,3 33,3 33,3 33,3

Bidrag vedr. privatskoler 50,5 54,9 52,9 52,3 52,1

Bidrag vedr. efterskoler 14,7 12,2 13,3 13,0 13,1

Idrætsfaciliteter 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

Juniorklubber, folkeopl. 0,0 2,6 2,8 3,2 3,2

Fritidsaktiviteter udenf. 3,5 0,6 0,6 0,6 0,6

Komm.tilskud til .. 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

Klubber (Svb.Juniorklub) 3,5 4,3 4,3 4,3 4,3

Drift i alt 479,9 487,1 484,0 485,7 485,2
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift 
Driftsbudgettet udgør 487,1 mio. kr. i 2013. Budgettet er reduceret med 3,5 mio. kr. som følge af ny 
kontrakt på den åbne kørsel under Kultur og Plan og en forventning om et fald i udgifterne på den lukkede 
kørsel på skoleområdet. 
 
I forbindelse med det tekniske budget er der tilført 2,7 mio. kr. til befordringsområdet og 2,6 mio. kr. til 
de mellemkommunale betalinger (svendborg-børn med skolegang i andre kommuner). Den ny 
demografimodel på skoleområdet har betydet en reduktion af budgettet på 2,8 mio. kr. grundet faldende 
elevtal. 
 
Der er i forbindelse med budgetforliget tilført 0,2 mio.kr. til genopretning af budgettet til juniorklubber 
under folkeoplysningsloven. 
 

Tabeller og nøgletal  

Elevtal pr. 5. september  

Folkeskoler 
beliggende i 
kommunen  

2010 2011 2012 Privatskoler og frie 
grundskoler 
beliggende i 
kommunen  

2010 2011 2012 

Bymarkskolen    105 -       - Egebjerg Friskole     50     46     56 

Byskolen    333      -      - Haahrs Skole    443    467    478 

Gudbjerg Skole    116      -      - Ida Holsts Skole    240    241    240 

Gudme Skole    243      -      - Ollerup Friskolen    169    155    170 

Hesselager Skole    109      -      - Oure Friskole     64     72     85 

Hømarkskolen    305      -      - Vester Sk. Friskole    179    195    196 

Kirkeby Skole    146      -      - Øster Åby Friskole    201    204    210 

Lundby Skole    136      -      -     

Nordre Skole    286      -      -     

Rantzausminde Skole    381    509    528     

Sct. Michaels Skole    232      -      -     

Skårup Skole    335    467    469     

Stenstrup Skole    305      -      -     

Sundhøjskolen    590      -      -     

Thurø Skole    478    307    292     

Tved Skole    190    278    321     

V. Skerninge Skole    254      -      -     

Vestre Skole    512    332    328     

Østre Skole    451      -      -     

Issø-skolen      -    434    415     

Nymarkskolen      -    746    693     

Stokkebækskolen      -    509    516     

Tåsingeskolen      -    753    746     

Vestermarkskolen      -    371    351     

Ørkildskolen      -    722    725     

I alt folkeskoler* 5507 5428 5384 I alt privatskoler 
og frie 
grundskoler* 

1346 1380 1435 

Tåsinge centerklasse       75     



Budget 2013  Service og Økonomi 

Udvalget for Børn og Unge 
 
 

Side 93 
 
 

*Folkeskole-elevtallene er incl. andre kommuners elever, mens elevtallene for privatskoler og frie grundskoler kun 
inkluderer Svendborg-elever. 

NB: Elevtallet på folkeskolerne er incl. special- og modtageklasser, men excl. centerklasser. Fra medio 2012 indgår 
centerklasserne i skoleområdet og elevtallet for centerklaserne på Tåsingeskolen er derfor anført pr. 5.09.2012.  

 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Budget 
2011 

(planlæg-
ningstal 

for 
2010/11) 

Faktisk 
2010/11 
(pr. 5. 
sept. 
2010) 

Budget 
2012 

(planlæg-
ningstal for 
2011/12) 

Faktisk 
2011/12 
(pr. 5. 
sept. 
2011) 

Budget 
2013 

(planlæg-
ningstal OG 
faktisk tal 

for 
2012/13 

 
Antal folkeskole-elever 

 
5526 

 
5507 

  
5494 

 
5428 

 
      5165* 

 
Antal elever i privatskoler og frie 
grundskoler 

 
1352 

 
1395 

 
1395 

 
1449 

 
1495 

 
Antal elever i efterskoler 

 
450 

 
458 

 
458 

 
425 

 
 369 

 
I alt folkeskole, privat/friskole og 
efterskole 

 
7328 

 
7360 

 
7347 

 
7302 

 
7029* 

 
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 

     
 1724 

 
Antal indskrevne i SFO i privatskoler /frie 
gr. 

     
  527 

 
I alt SFO i folkeskoler og privatskoler 
og frie grundskoler 

     
 2251 

 

Der er i 2012 udarbejdet ny demografimodel på skoleområdet gældende fra og med budget 2013, der omfatter både 
folkeskole-elever (almenområdet), elever i privatskoler og frie grundskoler samt i efterskoler. Desuden er SFO-området 
indeholdt i modellen. Ovennævnte elev-/indskrivningstal for  budget 2013 svarer til skoleåret 2012/13 og er de faktiske 
elev-/indskrivningstal pr. 5. september 2012. 

For de foregående år er planlægningstallet (elevtallet i budgettet) forskelligt fra det faktiske elevtal for 5. september. 
Derimod svarer regnskabstallet i de foregående år til 5. september-tallet.  

*) I den ny demografimodel er special- og modtageklasseeleverne på folkeskolerne holdt ude svarende til 232 elever. 

 
Løbende priser 
Udvalgte satser: Forældrebetaling (kr. pr. 
måned i 11 måneder pr. år) 

2011 2012  
jan-juli 

2012  
aug-dec 

2013 
 

 
SFO morgenmodul * 

 
445 

 
445  

 
450 

 
457 

 
SFO eftermiddagsmodul * 

 
1270 

 
           1270   

 
           - 

 
                 - 

 
SFO heldagsmodul * 

 
1715 

 
1715  

 
1000 

 
1015 

 
Klubtilbud eftermiddag (dagtilbudslov)  

 
764 

 
560 

 
560 

 
569 

*) SFO-taksterne blev i 2012 ændret midt i året (pr. 1. aug.) p.g.a. indførelse af helhedsskole og deraf kortere SFO-tid. 
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ECO Nøgletal – udvikling Svb. Kommune, 
Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 

Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42.076 

 
42.609 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
9.090 

 
8.340 

 
3.22.10 Bidrag til private skoler 

 
6.111 

 
6.399 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler 

 
3.450 

 
3.668 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

ECO Nøgletal. Regnskab 2011. Udvalget 
områder. Kroner pr. 6-16 årig. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42609 

 
40764 

 
44651 

 
42763 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
8340 

 
7152 

 
5606 

 
6977 

 
3.22.10 Bidrag til private skoler 

 
6399 

 
4586 

 
4288 

 
4655 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler 

 
3668 

 
3255 

 
3524 

 
2669 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 
 

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

Den væsentligste lovgivning 
Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens §3 og 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger 
om specialundervisning. Endvidere danner Kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken 
med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. 
 
PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for 
specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte 
budgetområder. 
 

• PPRs løn og drift 
• Betaling for elever – Vidtgående specialundervisning 
• Betaling for elever – Kolibrien (SFO) 

 
 
Strukturudvikling 
PPR betjener 12.161 børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og 1034 børn i alderen 0-17 i Ærø 
kommune. 
 
PPR/Svendborg betjener: 11 folkeskoler, 7 fri- og privatskoler, 1 specialskole/fritidstilbud, 2 
centerklasseafdelinger, 1 kommunal dagbehandlingstilbud, samt 4 dagtilbuds- og opholdssteder. 
 
PPR/Svendborg betjener i Svendborg: 6 kommunale dagtilbudsområder, som består af 32 huse, 2 
dagplejeområder, 4 selvejende dagtilbud, samt 9 private dagtilbud. 
 
På Ærø betjener PPR/Svendborg: 3 folkeskoler, 1 friskole. 
 
På Ærø betjener PPR/Svendborg: 3 kommunale dagtilbud, 1 privat dagtilbud, samt dagplejen. 
 
PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: 
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• Psykologområdet 
• Tale – hørepædagogområdet. 
• Konsulent – lærerområdet. 
• Skolesocialrådgiverområdet. 
• Ledelse 
• Administration 

 
 

Hvad vil vi i 2013:  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’s arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i en KVALITETSSTANDARD, 
som beskriver/synliggør PPR som en tværfaglig serviceorganisation.  PPR betjener børn, forældre og 
samarbejdspartnere i kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler. 
 
Med baggrund i kvalitetsstandarden/samarbejdsaftalen og en forventningsafstemning, udformes hvert år 
en udmøntningsdel, således at arbejdet kan tilpasses det enkelte områdes behov. Den dialogbaserede 
udmøntningsdel evalueres og videreudvikles fremadrettet.  
 
Udviklings- og fokusområder: 
 

• PPR videreudvikler det tværfaglige arbejde i afdelingen, for derved at kunne yde en 
serviceorienteret tværfaglig betjening af dagtilbud og skoler, dvs. børn og unge 0-18 år og deres 
forældre. 
 

• PPR understøtter og fremmer en inkluderende praksis i dagtilbud og skoler via en dialog- og en 
vejlednings-/rådgivningsbaseret bistand. 
 

• PPR varetager fra januar 2013 opgaver for småbørn 0-6 år med væsentlige funktionsnedsættelser.  
PPR foretager/udvikler et tværfagligt arbejde i kommunen i forhold til disse børn og deres 
forældre. 
 

 
Økonomisk oversigt for PPR 
 

Skoleområdet, PPR

Vedtaget 

budget 2012 
2012-priser

 Budget      

2013          
2013-priser

 Budget      

2014          
2013-priser

 Budget      

2015          
2013-priser

 Budget       

2016            
2013-priser

Drift

Pæd./psyk rådgivn. 13,4 12,0 12,5 12,5 12,5

SFO andre kommuner 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Befordring spercialskole / centerklasse. 4,9 3,9 3,8 3,8 3,8

Spec. undervisning i regionale tilbud 2,4 1,1 1,1 1,1 1,1

Spec. undervisning i kommunale tilbud 41,3 43,3 43,3 43,3 43,3

Spec. Pædagogiske bistand førskolealderen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Særlig dagtilbud. 11 11,3 11,3 11,3 11,3

Drift i alt 75,0 73,6 73,9 73,9 73,9
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Budget 2013 og overslagsårene er reduceret med 1. mio. kr. grundet befordring har været i udbud og der 
er indgået ny kontrakt. 
 
 
Drift  

2013 2014/2015/2016

Organisationspulje og løntrin til HK sepcialister 0,1 0,1

Andel af 4-9-12 mio. kr. besparelse på administrationen -0,8 -0,4

Besparelse v. udbud af kørsel -1,0 -1,0

I alt -1,7 -1,3  
Mio. kr. 
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Beskrivelse af  Dagtilbudsområdet 

Rammebetingelser 
Dagtilbudsloven danner rammen for, at Kommunen leverer det nødvendige antal dagtilbudspladser. 
I Dagtilbudsloven beskrives specifikke krav til, hvad børn skal have mulighed for, hvad angår læring og 
udvikling i dagtilbud. 
Der er i loven præciseret krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der skal beskrive 
dagtilbuddets mål for børns læring indenfor følgende temaer: 
Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og 
naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt det enkelte dagtilbuds arbejde med børn i 
udsatte positioner. 
Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunen gennemføre tilsyn med såvel de kommunale, de selvejende og de 
private dagtilbud. 
 
Struktur: 
Dagtilbudsområdet omfatter i alt 9 dagtilbudsområder, bestående af 2 dagplejeområder og 6 kommunale 
dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 6 kommunale dagtilbudsområder omfatter 32 
fysisk adskilte børnehuse. De selvejende dagtilbud omfatter 4 børnehuse. 
Derudover er der 9 private dagtilbud. 
 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema:  
Fokus på 0-2 års området i form af projekt Barnet i Centrum. 
Gennemførelse af læringsmiljøvurderinger og udarbejdelse af kvalitetsrapport. 
Optimering af Trivsel og ArbejdslivsGlæde, TAG. 
 
Mål:  

• Opkvalificering af arbejdet med de 0-2 årige børn i dagtilbud med udgangspunkt i nyeste 
forskning og viden på området 

• Gennemførelse af læringsmiljøvurderinger og udarbejdelse af kvalitetsrapport for 
dagtilbudsområdet. 

• Optimering af Trivsel og ArbejdslivsGlæde hos medarbejderne, projekt TAG. 
 
Veje til målet: 

• Der indledes samarbejde med Århus Universitet og et antal andre kommuner i landet. 
Forskningsprojektet hedder BIC - Barnet I Centrum. Forskerne fra universitetet opretter 
laboratorier, hvor de sammen med pædagoger fra deltagende dagtilbud arbejder med ny viden og 
praksis indenfor 0-2 års området. Projektet er toårigt. 

• I foråret gennemføres der i alle kommunale dagtilbud en læringsmiljøvurdering. I efteråret 2013 
udarbejdes der en kvalitetsrapport, der samler det administrative tilsyn i 2012, via de 
pædagogiske læreplaner, med læringsmiljøvurderingerne for de kommunale dagtilbud samt 
kvalitetsmålinger fra de selvejende dagtilbud til en kvalitetsrapport. 

• Deltagelse i et treårigt projekt TAG, hvor alle niveauer i dagtilbudsområdet bliver inddraget. Der 
er givet en pulje fra Forebyggelsesfonden på 1,5 mio. kr. 

 
Status for målopfyldelse: 

• Projekt Barnet i Centrum, BIC, har projektstart i februar 2013 
• Læringsmiljøvurderingerne gennemføres og kvalitetsrapporten udarbejdes i 2013. 
• Projekt TAG er startet i 2012 og vil fortsætte i 3 år. 
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Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet 

 

Dagtilbudsområdet

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

Drift

Fælles formål 32,6 29,4 25,4 23,5

Dagpleje 55,5 55,9 55,9 55,9

Institutioner 126,0 117,3 117,5 117,4

Særlige dagtilbud og særlige klubber 
* 3,2 3,2 3,2 3,2
Åbne pæd. tilbud, legestuer mv 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilskud til private institutioner 19,4 31,2 31,2 31,2

Drift i alt 236,7 236,9 233,2 231,2
 

Note: Området vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber er flyttet fra familieområdet til dagtilbudsområdet pr. 
1.september 2012 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budgettet for 2013 udgør 236,9 mio. kr. Budgettet er tilført netto 2 mio. kr. i 2013 målrettet 
forebyggende indsats på 0 -2 års området, samt løftet i forhold til dagplejens gennemsnitlige faktiske 
lønudgifter med netto 1,6 mio. kr. og 2,0 mio. kr. vedr. forældrebetaling. Budgettet er reduceret med 3,0 
mio. kr. vedr. bortfald af leasingaftale samt fjernelse af afsatte driftsmidler til endnu ikke etablerede 
dagtilbud.  
 
Det er politisk besluttet at 0-2 års området friholdes fra den generelle  rammebesparelse, som udmøntes 
fra budget 2014 og frem. 
 
 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

 
Antal inskrevne børn i dagtilbud 3271 3251  3206 3165 

Udnyttelse af dagplejens pladser 90 % 86 % 92 % 92 % 

 
Tendensen viser, at der er et faldende antal børn i dagtilbud. Forudsætningen for det forventede antal 
børn i dagtilbud i 2013 bygger på kommunens befolkningsprognose, dækningsgrader baseret på historiske 
data, antal 6-årige i institution mv. 
 
Der er fortsat øget fokus på udnyttelse af pladser i dagplejen. Der blev pr. 1. januar 2012 indført 
obligatorisk ferieafvikling og tilbagebetaling af forældrebetaling ved børn holdt hjemme som alternativ til 
gæstepleje. Det forudsættes, at niveauet for gæstepleje reduceres, og der kan opnås en udnyttelse af 
pladserne, således at budgettet kan overholdes. Ordningen evalueres ultimo 2012. 
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Løbende priser 
Udvalgte satser  

2011 2012 2013 
 

 
Dagpleje takst 

2345 2467 2433 

 
Vuggestuetakst 

2797 2613 3034 

 
Børnehavetakst 

1818 1721 1762 

 
Frokosttakst 

642 658 671 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

 
Nettodriftsudgifter  0-5 årige  

65.919 kr. 62.975 kr. 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgifter, 0 – 5 årige 

62.975 kr. 57.046 kr. 58.468 kr. 62.849 kr. 

 
Dækningsgrader 0 – 2 årige, sept. 2011 

70,7 % 68,1 % 69,1 % 67,5 % 

 
Dækningsgrader 3 – 5 årige, sept. 2011 

98,2 % 97,4 % 97,4 % 97,4 % 

 
Dækningsgrad 0 – 5 årige i alt 

85,3 % 83,5 % 83,8 % 82,7 % 

 
 
. 
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Beskrivelse af Børn og Unge med særlige behov 

Børn og Unge med særlige behov omfatter familieafdelingen, specialundervisning for voksne samt 
specialinstitutioner. 

Økonomisk oversigt for Børn og Unge med særlige behov 
 

Børn og Unge med særlige 

behov

Vedtaget 

budget 2012 
2012-priser

 Budget      

2013          
2013-priser

 Budget      

2014          
2013-priser

 Budget      

2015          
2013-priser

 Budget       

2016            
2013-priser

Drift 

Serviceudgifter 167,4 169,4 171,2 171,4 171,4

Familie 148,1 160,9 160,6 160,6 160,6

Specialundervisning for voksne 19,4 19,6 21,9 22,4 22,4

Specialinstitutioner -0,1 -11,1 -11,3 -11,6 -11,6

Overførselsindkomster 7,4 1,7 1,7 1,7 1,7
Familie 7,4 1,7 1,7 1,7 1,7

Området i alt 174,8 171,1 172,9 173,1 173,1

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Familieafdelingen 

Rammebetingelser 
Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i 
samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og 
selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den 
målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet 
særligt behov for støtte, jf. servicelovens § 19 stk. 1. 
 
Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn 
og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 41 og 42. 
 
Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige fremgår af servicelovens § 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 unges bedste og skal have til formål at  

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. 
ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk 

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i 
sociale relationer og netværk 

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse 
4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv   

 
 
Familieafdelingens hovedopgaver: 
Børn, unge og handicapsagsbehandling, herunder: 

• Råd og vejledning til børn, unge og familier 
• socialfaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger 
• iværksættelse af forebyggende støtteforanstaltninger, herunder bl.a. dagtilbud, heldagsskole, 

familiebehandling, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, døgnophold for hele familien, 
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aflastningsordninger, projekt unge mødre, kontaktpersonordninger, praktikordninger, ophold på 
kost- og efterskoler m.v. 

• anbringelser udenfor hjemmet i netværkspleje, familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, 
døgninstitutioner, kollegier/eget værelse, sikrede døgninstitutioner m.v. 

• Tværfagligt samarbejde og tværfaglig koordinering, herunder deltagelse i tværfaglige grupper i 
dagtilbuds- og skoleregi. 

• Konsulentfunktion i forhold til dagtilbud og skoler. 
• Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, træning og ledsageordninger som følge af børns og unges 

nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. 
 

Godkendelse og tilsyn med pleje- og aflastningsfamilier, herunder: 
• undersøgelse og generel godkendelse af pleje- og aflastningsfamilier 
• konkrete godkendelser og undersøgelse og godkendelse af netværksplejefamilier 
• årlig driftsorienteret tilsyn med generelt godkendte pleje- og aflastningsfamilier, som er 

bosiddende i Svendborg kommune  
• ansvarlig for hvervning, matchning, uddannelse, sparring og supervision til pleje- aflastnings- og 

netværksplejefamilier, som har anbragte børn eller unge fra Svendborg kommune 
• 3-årigt udviklingsprojekt – finansieret af Socialstyrelsen understøtter familieplejeområdet med 

særlig pædagogisk- og psykologisk vejledning til plejefamilier med behandlings krævende børn og 
unge. 

 
Kontaktpersonopgaver udføres til børn og unge med særlige behov og deres familier. Udover løsansatte 
støtte- og kontaktpersoner er der et fastansat team af kontaktpersoner. Teamet har tæt samarbejde og 
koordinering med afdelingens sagsbehandlere og udfører mangeartede opgaver: 

• personlig støtte og vejledning til børn og unge – bl.a. til unge med misbrugs- og 
kriminalitetsproblematikker, unge med følelsesmæssige, adfærdsmæssige - og personlige 
problemstillinger mv. 

• støtte og aktiviteter til mindre børn i særligt udsatte familier med henblik på at undgå anbringelse 
af barnet 

• praktisk og pædagogisk støtte til særligt udsatte familier, bl.a. vedr. støtte til struktur i hjemmet 
med henblik på at undgå anbringelse 

 
Der er ansat en ” Nøddeknækker” med en særlig koordinerende funktion primært til sårbare børnefamilier 
bosat i Hømarken området . 

 

Hvad vil vi i 2013:  

Fortsætte implementeringen af den politisk godkendte strategiplan for familieområdet – herunder 
styrkelse af myndighedsfunktionen i forhold til visitation, håndtering af underretninger, 
netværksinddragelse, opfølgninger m.v.  

Tema:  
 
Styrkelse af sagsbehandlingen og afdelingens visitationsfunktion.  
Implementeringen af den politisk godkendte strategiplan har i 2012 været kraftigt udfordret af et stigende 
antal underretninger og stigende antal sager i afdelingen. 
 
Derfor styrkes særligt afdelingens visitationsfunktion i 2013 via overførsel af 1,4 mio. fra konto 5 
driftskonto til konto 6 lønkonto under Familieafdelingens budget. 
 
Dette vil sammen med en fortsættelse af implementeringen af strategiplanen understøtte den faglige og 
økonomiske bæredygtighed på området vedr. særlig støtte til udsatte børn, unge og deres familier. 
 
Mål:  
 
Målet med den yderligere styrkelse af sagsbehandlings- og visitationsfunktionen er: 
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• At sikre muligheden for en effektiv og fleksibel håndtering af underretninger – såvel skriftlige 
underretninger som dialogbaserede underretninger, der efterlever lovgivningen og afdelingens 
standarder for håndtering af underretninger. 

 
• At sikre muligheden for tidlige og forebyggende støtteforanstaltninger til børn og unge med 

særlige behov og deres familier. 
 

• At sikre muligheden for videreudvikling af netværksbaserede metoder i sagsbehandlingen, 
herunder udvidelse af anvendelsen af familierådslagninger og netværksmøder med deltagelse af 
både det private og professionelle netværk for barnet, den unge og familien. 

 
• At sikre muligheden for videreudvikling af strategien på anbringelsesområdet, så andelen af 

netværksanbragte – og familieplejeanbragte børn og unge øges i forhold til andelen i 
socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. 

 
• At sikre muligheden for videreudvikling af den i gangsatte proces med opfølgning og effektmåling 

/ resultatdokumentation omkring effekten af de iværksatte støtteforanstaltninger til børn og unge 
med særlige behov og deres familier. 

 
• At sikre muligheder for imødegåelse af stressbetinget sygefravær i afdelingen. 

 

Veje til målet:  
 
Der vil i første halvdel af 2013 være stort fokus på målrettet arbejde med håndteringen af underretninger 
– både skriftlige underretninger og dialogbaserede underretninger via styrkelsen af afdelingens 
visitationsfunktion.  
 
Der vil i anden halvdel blive evalueret og arbejdet videre med den i gangsatte proces med effektmåling og 
resultatdokumentation. Evalueringen og videreudviklingen vil ske i tæt samarbejde med de kommunale 
udførerorganisationer i dag- og døgnregi. 
 
Der vil samtidig være massivt fokus på de økonomiske ressourcer og den mest optimale udnyttelse af 
ressourcerne. 
 
Der vil i 2013 være øget fokus på psykisk arbejdsmiljø i afdelingen – herunder også standarder for 
introduktion, vejledning og guidning til nyansatte medarbejdere. 
 
Status for målopfyldelse:  
 
Der vil i 2013 blive afholdt minimum 50 familierådslagninger i Familieafdelingen. Rådslagningerne vil blive 
afholdt både i visitationsfunktionen, som led i børnefaglige undersøgelser,  i forbindelse med 
iværksættelse af støtteforanstaltninger og også i forbindelse med ophør af støtteforanstaltninger. 
 
Derudover vil der blive afholdt et stigende antal netværksmøder, hvor både den pågældende families 
private og professionelle netværk deltager og er involverede. 
Løbende opfølgning på sygefraværsstatistik. 
 
 
Opfølgning på målopfyldelse:  
 
Der vil inden udgangen af 2013 blive foretaget en brugerundersøgelse blandt et nærmere defineret antal 
familier, som i 2013 har været gennem et undersøgelsesforløb og / eller har modtaget en 
støtteforanstaltning. Parametre for brugerundersøgelsen vil blive udvalgt med udgangspunkt i de 
opstillede mål for 2013. 
At sygefraværet i 2013 bliver mindre end i 2012.  
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Økonomisk oversigt for Familieafdelingen 
 

Familieafdelingen

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift - serviceudgifter

Plejefamilier og opholdssteder 68,8 77,2 77,2 77,2 77,2

Forebyggende foranstaltninger 47,1 52,7 52,4 52,4 52,4

Døgninstitutioner 27,7 25,5 25,5 25,5 25,5
Sikrede døgninstitutioner 3,5 2,9 2,9 2,9 2,9

Rådgivningsinstitutioner 1,0 2,6 2,6 2,6 2,6

Drift i alt 148,1 160,9 160,6 160,6 160,6

Overførselsindkomster

Central refusionsordning -1,8 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7

Kontante ydelser 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4

Overførselsindkomster i alt 7,4 1,7 1,7 1,7 1,7

Familieafdelingen i alt 155,5 162,7 162,3 162,3 162,3

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Familieafdelingens samlede nettobudget udgør 162,7 mio. kr., hvoraf serviceudgifter udgør 160,9 mio. kr.  
og kontante ydelser 1,7 mio. kr.  
De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner), hvilke 
udgør 63,8% af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 32,8% af det 
samlede budget. 
Budgettet er øget med 12,8 mio. kr. inkl. fremskrivning i forhold til vedtaget budget 2012. Stigningen 
ligger i tilbageførsel af støtte- og kontaktpersonordningen fra RFC på 5,0 mio. kr., 0,1 mio. kr. i 
organisations- og lønpulje vedr. HK specialister, samt reduktion vedr. sikrede døgninstitutioner på 0,3 
mio. kr. fra lov- og cirkulæremidler. Derudover var budget 2012 reduceret med underskud  fra 2010 på 
5,5 mio. kr. 
Familieafdelingens nettobudget til overførselsindkomster udgør 1,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 5,7 
mio. kr. i forhold til 2012 hvilket er reducering i midler fra lov og cirkulæreprogrammet med 5,8 mio. kr. 
Beløbet vedrører statsrefusion på dyre enkeltsager, hvor bundgrænserne er sænket for så vidt angår 
børnesager. Reduktionen står dog ikke mål med den forventede merindtægt på statsrefusion. Der vil 
således skønsmæssigt mangle ca. 3,9 mio. kr. i refusionsindtægter i 2013 og 4.5 mio. kr. fra 2014 og 
frem. 
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Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger  - Antal helårs 
børn/unge 

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

 
Socialpædagogiske opholdssteder 50 43  40 34 

Familiepleje 88 98 96 109 

Netværksplejefamilie 4 7 8 10 

Døgninstitutioner 35 21 28 28 

Døgninstitutioner, handicappede* 9 8 10 7 

Kost- og efterskoler 13 8 9 6 

Eget værelse 21 15 15 14 

Mellemkommunale i alt netto 9 7 5 10 

Anbringelser i alt 229 207 211 218 

Familieinstitutioner* 4 0 1 2 

Heldagsskoler 107 104 103 99 

Aflastningsophold incl. handicappede 29 29 29 25 

Udvalgte forebyg. foranstaltninger i alt 140 133 133 126 
Svendborg Kommunes egne nøgletal 
* Døgninstitutioner handicappede indeholder aflastning på institution  med ca. 5 personer frem til og med 2010. Aflastning på døgninstitutioner er fra 
2011 medtaget under forebyggende foranstaltninger.  Døgninstitutioner er i 2011 uden familieinstitution, der er medtaget under forebyggende 
foranstaltninger 
 
Løbende priser 
Udvalgte satser  (helårs opholdspriser kr.) 

2011 2012 2013 
 

 
Døgninstitutioner 

738.327 735.752 797.422 

 
Døgninstitutioner, handicappede 

919.800 949.337 1.049.697 

 
Opholdssteder 

712.613 690.310 696.947 

 
Familiepleje 

336.677 358.796 368.827 

Svendborg Kommunes egne nøgletal 

 

ECO Nøgletal - udvikling (i alt kr. 0-22 
årig) 

Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

 
Plejefamilier og opholdssteder 

5.039 4.637 

 
Forebyggende foranstaltninger 

3.824 3.317 

 
Døgninstitutioner 

2.112 1.704 

 
Sikrede døgninstitutioner abonnement 

157 236 

 
I alt 

11.132 9.894 
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ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
I alt kr. 0-22 årig 

    

 
Regnskab 2010 

11.133 11.041 8.800 8.730 

 
Regnskab 2011 

9.894 10.489 8.519 8.390 

 
Budget 2012 

9.371 10.820 8.861 8.508 

     
Andel børn og unge anbragt uden for eget 
hjem i promille af 0-22 årige 

    

 
Regnskab 2009 

8,8 11,4 9,3 8,2 

 
Regnskab 2010 

9,4 11,1 8,9 8,0 

 
Regnskab 2011 ECO ændret til 0-17 årige 

13,1 15,0 12,1 10,3 

 

 

Specialundervisning for voksne 

 Rammebetingelser 

Specialundervisning for voksne dækker entreprenøraftalen, som omfatter betaling af STU (3-årige 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt en abonnements betaling for Kommunens andel 
af VSU (Voksenspecialundervisning). 

Derudover dækker området betaling af unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 
år. 

 
Økonomisk oversigt for området 

Specialundervisning for voksne

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

VSU 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

Andre skoler end VSU -1,7 0,7 0,7 0,7 0,7

STU 15,6 7,2 11,1 11,4 11,4

Andre STU tilbud 1,7 6,4 6,2 6,3 6,3

Afvikling af Entreprenøraftalen 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Drift i alt 19,4 19,6 21,9 22,4 22,4
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

VSU består af en budgetlagt abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange 
borgere der er i de kommuner. 
 
STU består af taksinstitution inden for Styringsaftalen samt elever i andre STU tilbud. 
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  2013 
 

2014 2015/2016 

Opkrævning v. lukning af entreprenørtalen i 2010 1,4    
Uomgængelighedspulje : STU elever -1,2 2,7 3,0 
Etablering af ungeenhed Ung & Rusmidler  -0,1 -0,1  
SG Juniorklub -0,2 -0,4 -0,4 
Tilgænglighedspulje -0,1   
I alt -0,2 2,2 2,6 
Mio.kr. 
 

Tabeller og nøgletal  

Takst (kr.) pr. døgn 

Specialundervisning for voksne
Budget 2012 Budget 2013

STU 587 587

VSU 65 65
 

 

 

Specialinstitutioner 

Rammebetingelser for de kommunale specialiserede tilbud 
Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede 

tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. De 

specialiserede tilbud omfatter familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og 

aflastningstilbud, specialskoler og specialfritidsordning.  

 

Tilbuddene, der fortsat sælger pladser til andre kommuner er takstfinansieret. For øvrige tilbud, såsom 

rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101, Ungekollegiet Møllergade og Den Nye heldagsskole er der en 

rammeaftale med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne 

forhandles årligt.  

 

Områdestruktur: 

1) CSV Sydfyn (specialundervisning for unge og voksne): 

Voksenspecialundervisning, herunder  

• Forberedende Voksenundervisning - FVU 

• Den 3-årige ungdomsuddannelse  

• CSV Kollegierne 

• CSV Erhverv 

• CSV Café 

 

2) Center for Børn, Unge og Familier (anbragte børn og unge uden for hjemmet): 

• Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge) 

• Ungekollegiet Møllergade (støtte til unge, der bor på eget værelse) 

• Rådgivningshuset (åben rådgivning) 

• Familiecentret (åben rådgivning), herunder mødrehus 

• SSP - Skole Social Politi  

• Ungdomsrådgivningen 

 



Budget 2013  Service og Økonomi 

Udvalget for Børn og Unge 
 
 

Side 107 
 
 

 

 

3) Byhaven (samdrift af tilbud til børn og unge med psykiske og/eller fysiske handicap) 

•     Byhaveskolen (specialskole) 

•     Kolibrien (specialfritidsordning) 

•     Hus 53 (ferie- og aflastningstilbud)   

• Børnehuset Svendborg (døgntilbud)  

• Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi og træning til børn og unge med særlige behov på 

        hele Sydfyn) 

 

4) Den Nye Heldagsskole i Svendborg (specialskole fra 0-10. klasse til børn og unge med massive 

sociale, følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder). Undervisningen er fordelt på fire matrikler: 

• Undervisning 

• Pædagogik 

• Familieterapi 

• Terapi til unge 

 

 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema:  
Styrkelse af den faglige sammenhængskraft i afdelingen. 
 
Efter nedlæggelse af en række kommunale døgntilbud til børn og unge i 2011/2012 og oprettelse af nye 
målrettede tilbud under Center for Børn, Unge og Familier er der brug for at konsolidere afdelingen og 
sikre den faglige sammenhængskraft i afdelingen. Tilbuddene drives i tæt samarbejde med 
myndighedsområdet, og der sikres løbende dialog om, hvorledes tilbuddene udvikler sig og justeres i 
forhold til udviklingen på anbringelsesområdet og efterspørgslen efter antal pladser.  
 
Nedlæggelsen af Stendyssehaven har medført øget pres på Mødrehuset med et stigende antal unge 
familier med behov for støtte. Der er i 2012 ansat flere medarbejdere, herunder sundhedsplejerske. 
Mødrehuset står foran renovering, og renoveringen i 2013 forventes at medføre en generel renovering og 
udvidelse af Mødrehuset med akutbolig. 
 
Døgntilbuddene, jf. § 67, stk. 1 i lov om social service under Center for Børn, Unge og Familier drives ud 
fra en samlet økonomisk ramme, baseret på samarbejdsaftale med Familieafdelingen.  Der er fortsat tæt 
dialog mellem Familieafdelingen og udførerområdet, bl.a. vedrørende videreudvikling af kommunens egne 
tilbud og iværksatte tidligt og forebyggende støtteforanstaltninger til børn og unge med særlige behov og 
deres familier. 

Byhaven, der omfatter tilbud til børn og unge med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser, 
specialskole, fritidsordning, døgn- og aflastningstilbud, jf. § 67, stk. 2 i lov om social service og Ergo- og 
Fysioterapien for Sydfyn, afslutter i 2013 et femårigt forsøgsprojekt med samdrift af tilbuddene, der skal 
sikre en et helhedstilbud for børn og unge og deres familier. Forsøget er politisk godkendt og med 
godkendelse fra henholdsvis tidligere Undervisningsministerium og Velfærdsministerium. Der gennemføres 
2012/2013 en ekstern evaluering med henblik på at måle de kvalitetsmæssige forbedringer ved en 
sammenlægning af tilbuddene, der skal skabe større helhed i skole, fritids- og botilbud samt en 
økonomisk, administrativ og ledelsesmæssig bæredygtighed i opgaveudførelsen.  

CSV Sydfyn, der varetager specialundervisningen for voksne for fynske kommuner, er udfordret da flere 
og flere kommuner hjemtager opgaven, der fremadrettet løses i kommunernes eget regi. Der er fortsat 
opmærksomhed på at udvikle området med undervisningstilbud i forhold til behovet. Blandt andet er der 
udviklet undervisningstilbud til voksne med ADHD, der gennemføres i 2012 og 2013, og der er forventning 
om øget behov for antal pladser til målgruppen. 
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Økonomisk oversigt for Specialinstitutioner 

Specialinstitutioner

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Kommunale specialskoler 0,8 0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

Forbyggende foranstaltninger 4,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Døgninst. For børn og Unge 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0

Rådgivningen 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5

Tilbud til voksne med særlig behov 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Administrationsbygninger 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Sekretariat og forvaltninger 2,8 0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Rammeinstitutioner:

Fælles formål 2,3 -2,2 -1,7 -1,7 -1,7

Kommunale specialskoler -8,5 -8,9 -8,8 -8,8 -8,8

Specialpædagogisk bistand til voksne -0,5 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2

Ungdomsudd. (STU) -3,7 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9

Særlig dagtilbud -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Plejefamilier og opholdsteder 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Døgninst. For børn og Unge -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0

Drift i alt -0,1 -10,9 -11,1 -11,3 -11,3

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Da en del af afdelingen er underlagt Styringsaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens tilbud og 
økonomi ud fra takstmæssige principper. 
Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud 
på mere en 5 % hæves taksten året efter. 

Udover dette er der dog en tilbageførelse af støtte- og kontaktpersonordningen fra RFC på 5,0 mio. kr. til 
Familieafdelingen. 
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Tabeller og nøgletal  

               Takster (kr.) pr. døgn  

 
Afd. for Børn og Unge med særlige behov 

Budget  
2012 

Budget  
2013 

 
CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 

 
587 

 
587 

 
CSV – VSU, takst pr. borgere 

 
65 

 
65 

 
Byhaven: 

  

 
Byhaveskolen 

 
710 

 
717 

 
Specialfritidshjemmet Kolibrien 

 
339 

 
331 

 
Døgninstititution Børnehuset 

 
2.667 

 
2.879 

 
Aflastningsinstitution Hus 53- 

 
2.587 

 
2.495 
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Beskrivelse af Ungdommens Uddannelses vejledning: 

Rammebetingelser 
Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874, 875 og 876 af 07.07.2010  
danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn.  
UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og 
indtil de fylder 25 år.  
 
Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige 
behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Differentieret vejledning, vurdering af afgangselevernes 
uddannelsesparathed, de 15 – 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelses eller erhvervsarbejde 
med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og et styrket samarbejde 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. 
 
Lov nr. 564 af 06.06.07 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge 
som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter  
d. 01.08.07 har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center 
Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3- årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en 
indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center 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. 
 
Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU-Center Sydfyn opfylder 
intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 
kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. 

 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema:  
Andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse i 2015, vil udgøre 95 % svarende til 
regeringens målsætning.  
 
Mål:  
At andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse, er større end året før. 
 
Veje til målet: 
Ungepakken og de mange nye lovtiltag giver den samlede vejledningsindsats nye muligheder. E-
vejledningen betyder, at ressourcestærke unge og forældre i højere grad skal benytte den nationalt  
oprettede elektroniske vejledning. Herved frigøres ekstra vejledningsressourcer til de øvrige unge. 
Afgangselever fra 9. og 10.klasse, som vurderes frafaldstruede i overgangen til en ungdomsuddannelse, 
får tilknyttet en mentor. Introduktionsforløb og brobygningsforløb i et tæt samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne giver de unge mulighed for at vurdere krav og indhold i de enkelte 
ungdomsuddannelser. Afgangseleverne i 9. og 10.klasse vurderes på deres uddannelsesparathed i forhold 
til de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Eleverne vurderes på deres faglige, personlige og 
sociale forudsætninger i forhold til den valgte ungdomsuddannelse. Endelig opretter 
undervisningsministeriet og erhvervsministeriet en fælles national database, som optimerer muligheden at 
dokumentere de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse eller veje gennem uddannelserne. 
 
Status for målopfyldelse:  
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UU-Center Sydfyn kan fremvise en meget valid statistik over de unges gennemførelse af 
ungdomsuddannelse for årgangene 2007 – 2012. 
UU-Center Sydfyn registrerer samtlige unge i de 4 sydfynske kommuner i IT-systemet UV-Vej, i øvrigt i 
lighed med samtlige UU-centre i Danmark. Herefter registreres de unges deltagelse i udskolingsaktiviteter, 
tilmeldinger til ungdomsuddannelser, omvalg og evt. frafald. Med disse registreringer udarbejdes der 2 
gange årligt en oversigt over årgangenes gennemførelse eller igangværende forløb i forhold til regeringens 
95% målopfyldelse. 
Således kan vi fremvise meget valide oversigter for afgangseleverne, årgang 2007, 2008 , 2009 og 2010, 
2011 og 2012  i de 4 kommuner. Oversigterne kan læses på UU-Center Sydfyns hjemmeside 
www.uucentersydfyn.dk 
 
Opfølgning på målopfyldelse: 
I virksomhedsplanen for UU-Center Sydfyn indgår emnerne kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og 
resultatmål. I den sammenhæng indgår følgende målbare emner: 

1. Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser eller anden 
aktivitet for de elever, der vejledes af UU-Center Sydfyn 

2. En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning fra UU-
Center Sydfyn 

3. Opgørelse af antallet af dage fra UU-Center Sydfyn er blevet bekendt med, at en 15 – 17 årig ikke 
følger sin uddannelsesplan, til UU-Center Sydfyn kontakter den unge, jf. den unges pligt til 
uddannelse, beskæftigelse eller anden godkendt aktivitet 

4. Opgørelse over antallet af dage, inden UU-Center Sydfyn tilbyder den unge en ny aktivitet 
5. Andel af 15 – 17 årige, der af UU-Center Sydfyn vurderes ikke-uddannelsesparate 
6. Omfang af aktiviteter, der iværksættes for de 15 – 17 årige, som er omfattet af pligten til 

uddannelse 

 
 
Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelses Vejledning 
 

Ungdommens udd.vejledning

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift - serviceudgifter

UU-Center Sydfyn 0,4 0,3 -0,4 -0,4 -0,4

Svendborg tilskud til UU-Center 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7

Sygetransport 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

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

Drift i alt 11,8 11,3 10,6 10,6 10,6

Overførselsindkomster

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

Overførselsindkomster i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ungdommens udd.vejledning i alt 12,5 12,0 11,4 11,4 11,4
 

+ angiver merudgifter/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Det samlede nettobudget til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 12,0 mio. kr. og dækker over et 
samlet driftsbudget til UU-Center på 11,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er overførsel fra 2011, samt 
overførselsindkomster (EGU) med 0,7 mio. kr. 
 
I forhold til 2012 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. , der vedrører midler til Ungepakken 
(Vejledningsloven) i forbindelse med flere unge i uddannelse og job. Forlængelse af Ungepakken forventes 
at medføre fornyede midler, dog er det endnu uvist hvor meget og hvornår.   

 

Tabeller og nøgletal  

 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Budget    
2012 

Budget 
2013 

 
Antal unge mellem 12 – 25 år i vejledning 21.000 18.000 

 
17.500 17.600 

Antal EGU elever 35 40 50 80 

 

Løbende priser 
Tilskud  

2011 2012 2013 
 

 
Tilskud pr. indbygger i kr. 

 
84,98 

 
84,58 

 
80,83 

 
Samlet indbyggertal 

 
131.272 

 
129.916 

 
129.916 

 
Samlet tilskud 

 
11.155.494 

 
10.988.685 

 
10.501.110 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2010 

Regnskab 
2011 

 
Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser 

 
1.225  

 
1.115  

 
Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2009 = 100 

 
99  

 
89  

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Udgift pr. 14 – 18 årig - Regnskab 2011 

 
1.115 

 
1.562  

 
1.406  

 
1.644  

 
Udgift pr. 14 – 18 årig - Budget 2012 

 
1.488  

 
1.671  

 
1.536  

 
1.760  
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ECO Nøgletal 

 

  
  
  

  
  

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Svendborg Kommune 77,5 77,2 78,0 78,1 79,6 79,5

Smln.gruppen 76,1 74,2 73,7 74,1 77,5 78,8

Regionen 77,5 76,5 75,3 76,3 78,8 79,7

Hele landet 76,3 75,7 75,0 75,3 77,7 78,9

AKF, Anvendt KommunalForskning 2012 www.akf.dk
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Generelt 
 

 
 
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. 
Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens § 119, der 
forpligter kommunen til at: 

• Skabe rammer for sund levevis for borgerne 

• Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

• Samarbejde med regionen om patientrettet forebyggelse 

Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op 
til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtes 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. 

Træning 

 

Træningsområdet arbejder ud fra kvalitetsstandarder på 
hvert lovgivningsområde, samt en kvalitetskontrakt der 
sikrer første borgerkontakt senest efter 5 hverdage fra 
henvisning. 

Den fortsatte stigning i antallet af genoptræningsplaner 
lægger et øget pres på opretholdelsen af kvalitet og 
hurtig opstart af træningsforløb. Dette fordrer løbende 
nytænkning og effektivisering.  

I 2013 vil der fortsat være fokus på denne udvikling. 

Medfinansiering af sygehusvæsnet og 
andre sundhedsydelser  

 

Formålet med kommunal medfinansiering af 
regionernes sundhedsydelser er at skabe økonomisk 
sammenhæng til virkningen af den enkelte kommunes 
forebyggelsesindsats.  

Budgetforliget for 2013 medfører, at der afsættes 2 
mio. kr. årligt til en styrket indsats på ældreområdet. 
Det forudsættes, at indsatsen kan finansieres ved en 
tilsvarende besparelse på udgifterne til 
medfinansiering. 

 

Tandplejen 

 

I 2013 vil der fortsat være fokus på specialtandplejen, som blev hjemtaget til Svendborg fra 01.01.12 

Desuden vil der være fokus på tandpleje for udsatte borgere, som er et projekt støttet af Sundheds- og Forebyggelses 
ministeriet. Projektet varer til og med 2015. 

Sundhedsplejen 

 

Sundhedsplejen skal i 2013 have fokus på innovation og udvikling af småbørnssundhedsplejen, især svangre- og 
barselsperioden og samarbejdet med Regionen om denne. 

Endvidere skal der være fortsat fokus på brug af sundhedshus, sundhedsplejerskekonsultation og gruppearrangementer 
som erstatning for nogle af hjemmebesøgene. 

Ved de større børn vil der være fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til overvægt. 

Desuden vil fokus være rettet mod nye tværfaglige samarbejdsstruktuerer på både småbørns- og skoleområdet. 
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Sundhedsfremme og forebyggelse 

 

Rammen for indsatserne er Sundhedspolitikken, herunder delpolitikker, strategier og handleplaner som fx  Mad- og 
måltidspolitikken.  

Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter, som i 2013 bl.a. er indsatser 
vedr. alkoholforebyggelse i ungdomsuddannelserne (RUSK), overvægtsindsats for unge og grupper af udsatte borgere. 
Relevante puljer vil blive søgt og projekter i relation til disse vil blive opstartet.  

Der tages initiativ til at øge samarbejde med sygehuset omkring forebyggelse af indlæggelser og forskning. 

Endvidere vil der i 2013 være fortsættelse af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, rehabiliteringsindsatsen Mit 
Liv, Sund Sex Skolen, Astmaskolen, Sund i Hømarken, cykel projekter, samt diverse kampagner. 

 

 

Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.)  

 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Vedtaget 

budget 
2012 

 Budget      

2013           
2013-priser

 Budget      

2014          
2013-priser

 Budget      

2015          
2013-priser

 Budget       

2016            
2013-priser

Drift - indkomstoverførlser 220,8 221,2 221,2 221,2 221,2

Medfinansiering af sygehusvæsenet 208,2 208,3 208,3 208,3 208,3

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet 12,6 12,9 12,9 12,9 12,9

Drift - Serviceudgifter 51,4 52,1 49,8 49,7 49,7

Træning  13,6 13,7 13,7 13,7 13,7

Tandpleje 22,0 23,9 23,5 23,5 23,5

Sundhedspleje 8,1 7,8 7,8 7,8 7,8

Sundhedsfremmepuljen/rammen 7,7 6,8 4,8 4,7 4,7

Drift i alt 272,1 273,3 271,0 270,9 270,9

Anlæg:

Tandpleje 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

i alt 273,5 273,3 271,0 270,9 270,9
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Budgetændringer 
 1000. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016

Organisationspulje 0,3% samt HK-grundlønsforbedr. 134 134 134 134
Indkøbsbesparelse på GAS -1 -1 -1 -1
Overførsler fra 2011 1.763
Budget telefoni 2011 - overført fra EU 4 4 4 4
Mobilindkøb jan./febr. 2012 - til EU -2 -2 -2 -2
Unge og rusmidler pulje - bidrag til pulje fra SU -113 -113
Pris og lønfremskrivning 4.868 4.835 4.836 4.836
Lov- og cirkulæreprogram 338 338 338 338
Kommunal medfinansiering tilpasset fin.siden -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
Direktions forslag:

Besparelsesramme -381 -1.035 -1.417 -1.417
Lavere besparelse 131
Besparelsesforslag:

Fordeling rammebesparelse -572 -763 -763
Tema: Forebyggende indsats på aktivitetbestemte medfin. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
(finansieres via. Mindre udg. Til akt. Medfinansiering)
Udvidelsesforslag:

Tilbageførsel af direktionens  rammebesparelse - pulje ØK 251 1.035 1.417 1.417
Tekniske ændringsforslag:

Indkøbsbesparelser, multimaskiner. Leasingafgift m.m. -3 -3 -3 -3
Budgetændringer drift i alt 3.167 798 721 721

Budgetændringer - Anlæg 2012 2013 2014 2015

Budgetændringer anlæg i alt 0 0 0 0  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget driftsbudget for 2013 udgør 273,3 mio. kr. hvilket, er en stigning på 3,1 
mio. kr. i forhold til budgetoverslagåret 2013 i det vedtagne budget 2012.  

Overførsel af regnskabsmæssigt mindreforbrug fra 2011 udgør 1,7 mio. kr.  

Budgettet indeholder diverse reduktioner, besparelser og udvidelser, som det fremgår af ovenstående, hvoraf 
nogle vil beskrives nærmere under de enkelte områder. 

  
Anlæg 
Der er ikke planlagt anlægsprojekter i budget 2013 
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Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne bidraget til finansieringen af regionernes sundhedsydelser. 
Fra 2012 er der sket en omlægning af finansieringen, så der alene skal betales for de konkrete aktiviteter. Et 
såkaldt grundbidrag pr indbygger er faldet bort, men til gengæld er priserne på medfinansiering af 
aktiviteterne forhøjet væsentligt. Ændringen er sket for at give kommunerne øget tilskyndelse til investering i 
forebyggelse og rehabilitering.   
 
Ud over den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionerne, er der udgifter til genoptræning, vederlagsfri 
fysioterapi og takstbaserede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospiceophold. 
 
 
Økonomisk oversigt for området 

Kommunal medfinansiering og 

andre sundhedsydelser

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Kommunal medfinansiering 208,2 208,3 208,3 208,3 208,3

Spec. Ambulant genoptræning 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6

Vederlagsfri fysioterapi 8,6 8,8 8,8 8,8 8,8

Udgifter til hospice og færdigbeh. 
patienter 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Drift i alt 220,8 221,2 221,2 221,2 221,2

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift – indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser er i udgangspunktet blevet 
fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Herefter er der sket en afstemning i forhold til regionernes aftalte 
aktivitetsforudsætninger, i overensstemmelse med den prognose KL udarbejder for den enkelte kommune, på 
1,8 mio. kr.  
 
I 2013 indregnes endvidere en besparelse på 2 mio. kr. til finansiering af en styrket forebyggelses- og 
rehabiliteringsindsats på ældreområdet i en forsøgsordning.  
 
I efteråret 2012 åbnede hospice Sydfyn, som på grund af nærhedsprincippet må forventes at betyde højere 
udgifter for Svendborg Kommune. 
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Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

Aktivitetsbestemt bidrag 
2012 2013 

 
Stationær behandling, somatik, pr. 
indlæggelse 34 % af DRG takst, max. 13.750 kr.   34 % af DRG takst, max. 14.221 kr.   

Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 34 % af DAGS takst, max. 1.357 kr. 34 % af DAGS takst, max. 1.403 kr. 

Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst 
Stationær behandling, psykiatri, pr. 
indlæggelse 

60 % af sengetakst, max. 7.954 kr. 
pr. indlæggelse. 

60 % af sengetakst, max. 7.954 kr. 
pr. indlæggelse. 

 
Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst 
Færdigbehandlede patienter og hospice, 
pr. døgn 1.871 kr. 1.897 kr. 
 
Speciallægebehandling, pr. ydelse 30 % af honorar, max. 1.357 kr. 34 % af honorar, max. 1.403 kr. 
 
Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar 
Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

 
  
Løbende priser 
Regnskab 2011, pr. indbygger (kr.) 

Svendborg Sammenlignings- 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele  
landet 

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 

 
2.094 

 
2.035 

 
2.082 

 
2.030 

 
Udg. til ambulante besøg og 
skadestuebesøg 

 
777 

 
712 

 
787 

 
687 

*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,  
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 

 

Løbende priser 
Svendborg kommunes udgifter pr. 
indbygger (kr.) 

Regnskab   2010 Regnskab  
2011 

Budget  
2012 

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 

 
2.033 

 
2.094 

 
3.555 

 
Udg. til ambulante besøg og 
skadestuebesøg 

 
773 

 
777 

 
808 

Kilde: Eco-nøgletal 
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Træning  

Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. 
Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. 
Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde et funktionsniveau, dels at forebygge 
yderligere tab af funktioner. 
Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende 
træning. 
 

• Sundhedsloven § 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. 
 

• Lov om Social Service § 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til 
borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
sygehusindlæggelse. 

 
• Lov om Social Service § 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk 

fremadskridende sygdomme – eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale 
dysfunktioner. 

 
Foruden nedenstående fokusområde henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af 
ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. 
 

 
Fokusområde: Træningsområdet (Sundhedsloven §140) 
 
Tema:  
Hurtig kontakt til borgerne efter udskrivelse fra sygehus med en genoptræningsplan. 
 
Mål:  
Træningsafdelingen kontakter borgere med en genoptræningsplan hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, 
at genoptræningsplanen er modtaget. 
 
Veje til målet:  
Træningsafdelingen vil sikre målopfyldelsen via formaliseret visitationsprocedurer i afdelingen. 
 
Status for målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted ultimo 2013, ved en audit, hvor registreringen af både genoptæningsplan og 
dokumentation af første kontakt gennemgås i Care. 
 
Opfølgning på målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted ultimo 2013. 
 

 

Økonomisk oversigt for området 

Træning

Vedtaget     

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013        2013-

priser

 Budget      

2014         2013-

priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Træning 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7

Drift i alt 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budget 2013 er stort set ikke ændret siden 2012. Den lille stigning skyldes bl.a. overførsler fra 2011, hertil 
kommer pris- og lønfremskrivning. Stigningen i budgettet modsvares dog delvis af reduktioner i bl.a. 
indkøbsbesparelser og mobilindkøb  
 

 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger  

Regnskab 2011, pr. indbygger (kr.) 
Svendborg Sammenlignings- 

gruppe* 
Region 
Syddanmark 

Hele  
Landet 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- 
træning. 

 
257 

 
258 

 
343 

 
312 

*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,  
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 
 

 
Løbende priser 
Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) 

Regnskab   
2010 

Regnskab  
2011 

Budget  
2012 

 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

 
235 

 
257 

 
275 

Kilde: Eco Nøgletal 

 

 

Tandplejen 

Kommunen tilbyder: 

• Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering 

Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. 

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge under 16 år (pr. 
1.11.2011 gælder det 3-16 årige) frit kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal 
tandklinik eller hos en af de op til 20 privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået 
aftale med. Tandregulering foretages i kommunalt regi. 

Forældrene kan frit vælge tandlægepraksis efter eget valg med kommunalt tilskud på 65 % (de 16 og 
17 årige dog med 100 % tilskud). Hvis tandregulering er indiceret (følger sundhedsstyrelsens 
retningslinjer), foretages tandregulering i privat praksis med kommunalt tilskud på 65 %. 

• Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. 

• Specialtandpleje. 

• Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (projekt) 

 

Fokusområde 1: Specialtandpleje (Sundhedsloven § 133)  

Tema:  
Svendborg Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner haft entreprenøraftale med Odense 
Kommune, vedrørende specialtandplejeopgaven. 
Pr. 1. januar 2012 overtog Svendborg Kommune opgaven for egne borgere. 
 
Mål: Målet med hjemtagning af opgaven har været at nedbringe ventelisten til undersøgelse i 
specialtandplejen. I 2010 var ca. 1/3 af de henviste patienter på venteliste. 
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Veje til målet:  
Undersøgelse af alle brugere af specialtandplejen inden for det første år. 
 
Status for målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted pr. 31-12-2012 
 
Opfølgning på målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted pr. 31-12-2012 
 
 

Fokusområde 2: Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (Projekt) 

Tema:  
Socialt udsatte borgere har generelt en ringere sundhedstilstand end andre borgere. Et helt centralt tema i 
socialt udsattes sundhedstilstand er en dårlig tandsundhed.  I Svendborg Kommune er der skønsmæssigt 
100-150 særligt socialt udsatte borgere med dårlig tandsundhed, som ikke er i omsorgs- eller 
specialtandplejens målgrupper, og heller ikke kan gøre brug af det ordinære tilbud om voksentandpleje hos 
privatpraktiserende tandlæger. 
 
Mål: 

• At forbedre tandsundheden 

• At forbedre sundheds- og ernæringstilstanden 

• Forbedre den enkeltes livskvalitet 

• Modvirke stigmatisering og eksklusion af særligt socialt udsatte borgere 

Veje til målet: 

• Eliminering af smertevoldende tilstande i mundhulen 

• Eliminering af sygdomstilstande i mundhulen 

• Funktionel rehabilitering af tandsættet 

• Psykosocial rehabilitering af tandsættet 

• Etablering af hensigtsmæssig tandplejeadfærd i målgruppen. 

 

Status på målopfølgelse: 
Der foretages både en procesevaluering for projektet som helhed og en effektmåling for den enkelte deltager 
i projektet. 
 
Opfølgning på målopfølgelse: 
Den endelige evalueringsrapport igangsættes ultimo 2015 hvor projektet afsluttes og der vurderes eventuel 
mulighed for implementering. 
 

Økonomisk oversigt for området 

Tandpleje 

Vedtaget         

budget 2012         

2012-priser

 Budget              

2013                  

2013-priser

 Budget              

2014                  

2013-priser

 Budget               

2015                    

2013-priser

 Budget                 

2016                     

2013-priser

Drift

Tandpleje børn og unge 21,8 22,5 22,0 22,0 22,0

Omsorgs- og specialtandpleje 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

Drift i alt 23,3 23,9 23,5 23,5 23,5  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for 2013 er større i end i 2012. Stigningen skyldes pris- og lønfremskrivning, samt overførsler 
for 2011. Stigningen modsvares dog af indkøbsbesparelser samt mobilindkøb. 

 

Tabeller og nøgletal  

Takster 

Grundydelse til privatpraktiserende tandlæger, der reguleres 2 
gang årligt efter BUT-aftale (sidst reguleret 01.10.12) 

 
621,90 

 
Fritvalgs bestemmelse, egen betaling  

 
35 % 

 
16-17 årige i fritvalgs ordning 

 
Afregnes efter BUT 

*BUT- overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger 

 
 
Aktivitetsforudsætninger  

0-17 år børn i behandling  
Regnskab   

2010 
Regnskab  

2011  
Budget  
2012 

Budget  
2013 

 
Privat praksis 

 
3.698 

 
3.519 

 
3.056 

 
3.056 

 
Kommunalt 

 
9.041 

 
8.669 

 
8.789 

 
8.789 

 
Svendborg børn i alt  

 
12.739 

 
12.188 

 
11.845 

 
11.845 

 
Børn fra Ærø/tandregulering 

 
1.100 

 
1.071 

 
1.050 

 
1.050 

 
Tandregulering i % 

 
26,3% 

 
26,9% 

 
25,0% 

 
25,0% 

 
Løbende priser 
Regnskab 2011, pr. 0-17 årige (kr.) 

Svendborg Sammenlignings- 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele  
Landet 

 
Tandpleje 

 
1.802 

 
1.717 

 
1.729 

 
1.680 

*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,  
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 
 
Løbende priser 
Svendborg kommunes udgifter pr. 0-17 årige (kr.) 

Regnskab   
2010 

Regnskab  
2011 

Budget  
2012 

 
Tandpleje 

 
1.704 

 
1.802 

 
1.902 

Kilde: Eco-nøgletal 

 

Sundhedspleje 

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 forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og 
om sundhedstilstanden på institutionen. 
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Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og 
giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse, samt ved borgernes besøg i 
sundhedsplejerskekonsultation og sundhedscafé- arrangementer i Sundhedshuset. 

Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk og elektronisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. 

Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne og på Sund Sex Skolen. Eleverne tilbydes undersøgelser 
og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne og på 
småbørnsområdet i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. 

Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner 
og dagplejer. 

 

Fokusområde: Skolesundhedsplejen (Sundhedsloven)  

Tema:  
Udskolingsundersøgelse 
 
Mål:  
At alle elever, inden de forlader folkeskolen, har fået gjort status over deres sundhedsmæssige tilstand og at 
denne er relateret til valg af uddannelse eller erhverv. 
 
Veje til målet:  
Undersøgelse og samtale med alle elever i 8. eller 9. klasse. 
 
Status for målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted pr. 01-08-2013 (følger skoleåret) 
 
Opfølgning på målopfyldelse:  
Opfølgning finder sted pr. 01-08-2013 (følger skoleåret) 

 

Økonomisk oversigt for området 

Sundhedspleje 

Vedtaget      

budget 2012      

2012-priser

 Budget           

2013                

2013-priser

 Budget             

2014               

2013-priser

 Budget            

2015                 

2013-priser

 Budget            

2016                 

2013-priser

Drift

Sundhedspleje 8,1 7,8 7,8 7,8 7,8

Drift i alt 8,1 7,8 7,8 7,8 7,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Sundhedsplejen er mindre i 2013 i forhold til 2012 på grund af negativ overførsel fra 2011, 
samt besparelser på mobilindkøb. Hertil kommer den almindelige pris- og lønfremskrivning. 

 

Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 
Regnskab 2011, pr. 0-17 årige (kr.) 

Svendborg Sammenlignings- 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele  
Landet 

 
Sundhedspleje 

 
647 

 
683 

 
692 

 
763 

*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,  
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 
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Løbende priser 
Svendborg kommunes udgifter pr. 0-17 årige (kr.) 

Regnskab   
2010 

Regnskab  
2011 

Budget  
2012 

 
Sundhedspleje  

 
649 

 
647 

 
665 

Kilde: Eco-Nøgletal 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Forebyggelsessekretariatet er en stabs- og udviklingsfunktion i Sundhedsafdelingen der varetager forskellige 
opgaver i relation til kommunens opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg 
Kommune. 

Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: 

• Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der kan 
forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune 

• Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en 
indflydelse på borgernes sundhed 

• Varetage den faglige betjening af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

• Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg 
Kommune 

• Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder 
deltagelse i Sund By Netværket 

• Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af 
disse 

Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og 
regioner om sundhedsfremme og forebyggelse.   

 

Økonomisk oversigt for området 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Vedtaget      

budget 2012      

2012-priser

 Budget           

2013                

2013-priser

 Budget             

2014               

2013-priser

 Budget            

2015                

2013-priser

 Budget            

2016                  

2013-priser

Drift

Sundhedsfremme - pulje 7,0 6,0 4,0 3,9 3,9

Sundhedsfremme - øvrige projekter* 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Drift i alt 7,8 6,8 4,8 4,7 4,7  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
* Mødrerådgivningen 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Sundhedsfremme pulje/ramme er mindre i 2013 i forhold til 2012. hvilket skyldes bl.a. at i 2012 var 
indarbejdet indefrosne midler for både 2009 og 2010. I 2013 er kun indarbejdet overførsler for 2011. 
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Generelt 
 

 
 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Udvalgets ansvarsområde 

 

Socialudvalget kan deles i to store områder – ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter 
myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter 
handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er 
betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg Socialudvalget og Sundheds- 
og Forebyggelsesudvalget. 

 

På ældreområdet er der følgende politikker: 

• Demenspolitik 

• Seniorlivspolitik  

• Kostpolitik  

 

På socialområdet er der følgende politikker: 

• Handicappolitik 

• Politik for socialt udsatte borgere 

• Frivilligpolitik  

 

Ældreområdet 

 

Indsatsområder i 2013: 

Nye veje til et aktivt liv 

Velfærdsteknologi 

Videreførelse af Kostpolitikken 

Frivilligindsats 

Bolighandlingsplan 

Forebyggende indsatser indenfor ældreområdet 

Socialområdet 

 

Indsatsområder i 2013: 

Frivilligt socialt arbejde 

Forankring af Frivillighus 

Evaluering af bolighandlingsplan 

Udarbejdelse af rehabiliteringsstrategi 

Etablering af sundhedstilbud til socialt udsatte 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

Økonomisk redegørelse 
Drift  
Socialudvalgets driftsbudget 2013 er steget med 25 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget 
budget 20121. 
 
Budgetforhøjelsen skyldes primært overførsler fra 2011, pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. 
voksenelever, tekniske justeringer samt budgetforliget. Se nedenstående oversigt over budgetændringer. 
 
Som det fremgår af den økonomiske oversigt, stiger indkomstoverførslerne med samlet set 9,9 mio. kr. i 
2013 i forhold til vedtaget budget 2012. Det skyldes, at ældrebolig området, i tråd med 
Indenrigsministeriets definition, flyttes fra serviceudgifter til indkomstoverførsler fra og 2013. 
 
Indkomstoverførselsområdet består således af de kommunale ældreboliger (indtægt), statsrefusion 
vedrørende dyre enkeltsager (indtægt) samt kontante sociale ydelser (udgift). I oversigten er budgetterne 
lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet.  
 
 
Anlæg 
Socialudvalgets anlægsbudget i 2013 er 4,5 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse 
af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav.  
 
Desuden blev der ifm. budgetforliget for 2012 bevilget 4,284 mio. kr. - fordelt med 2,150 mio. kr. 2013 
og 2,150 mio. kr. i 2014 - til udvidelse af Ryttervej med 10 boliger til mennesker med betydelig nedsat 
fysisk og psykisk funktionsevne. Den samlede anskaffelsessum er 18,158 mio. kr. inkl. moms.  
 
 

                                                 
1 Overslagsåret 2013 var 764,8 mio. kr.  

Socialudvalget, Mio. kr.

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013           

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015           

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Ældreområdet: 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4

Socialområdet incl. takstinstitutioner: 247,2 251,6 259,7 263,9 268,4

Socialområdet exl. takstinstitutioner: 258,1 262,1 272,6 276,8 281,0

Sekretariatet: -14,2 -4,3 -4,6 -4,6 -4,6

Serviceudgifter i alt 769,0 804,5 798,9 801,5 806,2

Indkomstoverførsler i alt -4,8 -14,7 -15,1 -15,6 -15,8

Socialudvalget, drift, i alt 764,2 789,8 783,8 785,9 790,4

Anlæg:

Socialudvalget: 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4

Anlæg i alt 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4
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Fra 2015 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, der er 
beskrevet ovenstående.  
 

 

Budgetændringer 

Budgetændringer - Drift ( mio. kr.) 2013 2014 2015 2016
Budgetreduktioner: -2.069 -2.086 -2.107 -2.372
Indkøb og udbuds besparelse:GAS, multifunktions-
maskiner, brystproteser, korrektion af 
hjælpemiddelbesparelse, buskørsel. 60 60 60 60
Telefoni projektet -24 -24 -24 -24
Lov og cirkulæreprogrammet -87 -87 -87 -87
Tolkebudget - budgettilpasning -907 -907 -907 -907
Konvertering af byggekredit til ældreboliglån -671 -687 -704 -720
Justering af beboerandel renter/afdrag på lån -440 -441 -445 -694
Budgetforhøjelser: 24.486 14.704 14.676 14.758
Overførsler fra 2011 9.520 0 0 0
Pris- og lønfremskrivning 8.761 8.774 8.858 8.940
Budget fra udvalg, der bidrager til Tilgængelighedspuljen 275 0 0 0
Budget fra udvalg, der bidrager til projektet Unge og 
Rusmidler 112 112 0 0
Organisationspulje 0,3% og HK grundforbedringstillæg 1.734 1.734 1.734 1.734
3-partsmidler vedr. voksenelever SOSU 3.800 3.800 3.800 3.800
Diverse reguleringer 284 284 284 284
Budgetforlig: 2.558 -4.408 -6.850 -6.850
Videreførelser af det private initiativ på SKH 203 563 563 563
Sundhedsinitiativer målrettet sociale udsatte 355 355 355 355
Forebyggende indsats på det aktivitetsbestemte 
medfinansieringsområde 2.000 2.000 2.000 2.000
Rammebesparelse 0 -7.326 -9.768 -9.768
Tekniske budget: 67 4.931 7.301 11.944
Mængdeudvikling - Fra Barn til Voksen -1.700 3.100 5.300 9.700
Mængdeudvikling - Hjælpemidler 80 74 77 79
Demografi - fritvalgsområdet 787 1.057 1.424 1.665
Ældreboliger - tomgangshusleje 1.400 1.200 1.000 1.000
Puljebesparelse -500 -500 -500 -500
Budgetændringer drift i alt 25.042 13.141 13.020 17.480

Budgetændringer - Anlæg 2013 2014 2015 2016
Budgetændringer anlæg i alt 0 0 0 0  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Beskrivelse af ældreområdet: 

 
Rammebetingelser 

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger 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, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. 

 
Økonomisk oversigt for ældreområdet 

Ældreområdet

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Myndighedsafdelingen 233,5 251,6 238,2 236,6 236,8

Hjemmepleje Øst 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5

Hjemmepleje Vest 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5

Plejecenter Øst 130,5 132,0 132,0 132,0 132,0

Plejecenter Vest 127,2 128,6 128,6 128,6 128,6

Ældreområdet, drift i alt 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift 
Ældreområdets driftsbudget 2013 er steget med 21,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget 
budget 20122.  
 
Budgetforhøjelsen skyldes primært pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever samt 
overførsel af hovedparten af udvalgets samlede mindreforbruget fra 2011, der af tekniske årsager er 
placeret under ældreområdet. Endvidere er ældreområdets budget forhøjet med 3,2 mio. kr. pga. 
demografi, mængdeudvikling (hjælpemidler) samt driftsudvidelser jf. budgetforliget, herunder 2 mio. kr. 
til forebyggende indsatser.  
 
I budgetforliget, er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr. til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor 
ældreplejen med henblik på at højne borgernes livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er 
forventningen, at en prioritering af ressourcer til forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at 
imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 
finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget. 
 
Myndighedsafdelingens budget falder fra 2014, hvilket primært skyldes, at Socialudvalgets 
rammebesparelse fra 20143, er midlertidigt placeret under Myndighedsafdelingen indtil udmøntningen af 
rammebesparelsen er politisk godkendt i februar 2013.   
 
 

                                                 
2 Overslagsåret 2013 var på 535,5 mio. kr.  
3 Jf. budgetforlig 2013 skal Socialudvalget spare 7,3 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i 2015+. Der er ingen 
rammebesparelse i 2013.  
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Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Rehabiliteringsprojekt ”Nye Veje til aktivt liv”  
Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet 
lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne.   
 
I Svendborg Kommune var der i 2010 1.441 borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 24 
% af alle borgere i denne aldersgruppe.  Hvis det fortsat er 24 % af de +70-årige, der modtager 
hjemmehjælp i 2025, vil antallet være 2.817 borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en 
fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp.  
 
På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre 
ressourcekrævende måde. Socialudvalget har derfor iværksat et 2-årigt projekt ”Nye Veje til aktivt liv” der 
har til formål at arbejde med tiltag der skal sikre, en anden måde at give hjælp på. 
 
Mål:  
Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at ”Nye Veje til aktivt liv” 
har til formål: 
 

• At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet 

• Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp  

 
Veje til målet:  
Der er defineret et projekt i 3 faser, og der er planlagt evaluering med anbefalinger til daglig drift i foråret 
2013. 
 
Der er nedsat en projektorganisation på tværs af ældreområdet, der driver projektet. Projektets foreløbige 
status er som følgende: 
 
Fase Målgruppe Status 
Fase 1 Nye borgere der 

henvender sig vedr. 
hjemmehjælp 

Opstartet september 2011. 
I forhold til nye borgere der henvender sig for at få hjælp viser de 
foreløbige resultater, at ca. 80% af borgerne er egnede til 
rehabilitering, og at 72% af de borgerne der gennemfører et 
rehabiliteringsforløb, bliver selvhjulpne. Ca. 10 % af de borgere der 
har gennemført et rehabiliteringsforløb, har haft brug for endnu et 
forløb. Ca. 70 % af borgere vurderer, at de har fået en bedre 
livskvalitet efter rehabiliteringsforløbet. 

Fase 2 Borgere der bor på 
plejecentre og i 
ældreboliger 

Opstartet januar 2012. 
I forhold til borgere på plejecentre og i ældreboliger er der gode 
enkelt historier på borgere, der har fået væsentlig bedre livskvalitet, 
og kan flere ting selv, efter at have deltaget i projektet. Der 
foreligger endnu ikke målbare resultater. 

Fase 3 Borgere der i 
forvejen modtager 
hjemmehjælp 

Opstartet juni 2012 
I forhold til de borgere der i forvejen får hjælp fra hjemmeplejen, er 
der gode enkelt historier, på borgere der efter endt forløb kan klare 
sig selv, men der foreligger endnu ikke egentlige målbare resultater 
på denne fase. 
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Tema: Bolighandlingsplan 
Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, 
demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. 
 
Aktuelt har vi følgende boliger: 
 
Plejeboliger 370  
Demensboliger 152  
Ældreboliger med center 306  
Ældreboliger uden center  234  
Gæsteboliger  41  
 
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. 01.01.09 har Svendborg Kommune kunne 
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.  

 
 

Tema: Velfærdsteknologi 

Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på 
ældreområdet. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der 
forbedrer borgeroplevelsen  
 
Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver. 
 
 
Mål: 
Ældreområdet tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre 
livskvalitet for borgerne på. Vi vil: 

• Bruge teknologien, hvor det giver mening 
• Øge kvaliteten og trygheden for borgere 
• Frigøre arbejdskraft  
• Lette arbejdsbyrden for personalet - ArbejdsPladsVurdering 

 
 
Veje til målet:  
Vi arbejder med velfærdsteknologi ved at: 

• Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området 
• Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører 
• Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. 

 
Der er nedsat en velfærdsteknologisk arbejdsgruppe under projektet ”Nye veje til aktivt liv”, med bred 
repræsentation fra ældreområdet. Flere af arbejdsgruppemedlemmerne har deltaget i efteruddannelse i 
velfærdsteknologi via UCL of Welfare Tech Region. 
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Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke til 
at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. 
Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag. 
Arbejdsgruppen koncentrerer sig primært om ældreområdet, men skal på sigt inkludere hele Social og 
Sundhed 

Implementeret velfærdsteknologi: 
• Robotstøvsugere  
• Vaske-tørre toiletter  
• Strømpepåtagere  
• PDA’er – elektronisk kommunikation  
• Mobile loftlifte , oppustelig lift 
• Støtte til øjendråber 
• Demensslynger, GPS’er, døralarmer/sensorer, trædemåtter 

 
Aktuelle projekter 

• Tale til tekst på PDA’er  
• Låsesystem i hjemmeplejen – udbygges med bl.a. 2-vejs nødkaldesystem  
• Intelligente bleer  
• Videobesøg  
• Container til udlevering af arbejdstøj  
• Innovationsprojekt ift. idéudvikling 

 
Velfærdsteknologi indgår, i projektperioden, som en del af projektet ”Nye veje til aktivt liv”. 
 

Tema: Frivilligindsats på ældreområdet 

Hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til ensomhed, enten ved at være uønsket alene eller føle sig 
alene sammen med andre. Halvdelen af ældre, der oplever ensomhed efterspørger samvær og det at lære 
nye mennesker at kende. Frivillige tilbud til ældre er et vigtigt supplement til den offentlige indsats for at 
forebygge ufrivillig ensomhed blandt ældre. Det frivillige arbejde fortjener anerkendelse, idet de frivilliges 
indsats har stor betydning for mange borgeres hverdag. 
 
Svendborg Kommunes Frivilligpolitik blev godkendt at socialudvalget i december 2009. 
 
Mål:  
På ældreområdet i Svendborg kommune ønsker vi at forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed blandt 
ældre. Vi ønsker at fremme og sikre et velfungerende samarbejde med de frivillige aktører. 
 
 
Veje til målet:  
Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager sammen med 24 andre kommuner i projektet ”Ensomt eller 
aktivt ældreliv”. Projektet er ledet af Marselisborg Praksisvidencenter med støtte fra Socialministeriet. 
Projektet er startet op ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 15.000 ældre i de deltagende kommuner.  
Målet for projektet er at styrke livskvaliteten hos ældre, der oplever ensomhed.  
 
I projektet udvikles en række redskaber til at matche den ældre med foreningerne. Konkret bliver der i 
løbet af 2012 bl.a. udviklet en let tilgængelig oversigt, der med få klik gør det let at finde ud af, hvilke 
foreninger, der matcher en bestemt ældre. Et andet eksempel er inspiration til, hvordan kommunens 
medarbejdere kan motivere den ældre og få gang i den svære samtale.  
 
Aktivitetscentre og boenheder på plejecentrene i Svendborg Kommune søger og har tilgang af frivillige 
hjælpere i hverdagen, bl.a. via ”Kontakt mellem mennesker”. Den frivillige indsats ydes fortrinsvist, hvor 
den kommunale indsats ikke slår til, og er især en god støtte i forhold til det sociale fællesskab. 
 
Ældre Sagen har i samarbejde med Svendborg Kommune opstartet en Demens Café. 
Formålet er, at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie / bekendte kan komme et sted, 
hvor hyggeligt samvær er i fokus. Der er underholdning / musik og mulighed for en god snak med andre i 
lignende situation. 
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Demenscaféen afholdes mandage i ulige uger kl. 15.30 – 17.30 i Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 
2, 5700 Svendborg. 
  
Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager i projekt ”Solidaritet mellem generationer”, hvor 
ressourcestærke unge, der ønsker at deltage i frivillige aktiviteter med ældre medborgere knyttes direkte 
til de eksisterende ældreforeninger eller indgår i enkelte aktiviteter som f.eks. motionshold, IT-hold, 
foredrag, hjemmesider eller andet, afhængig af hvilke kompetencer, de unge har. De unge understøtter 
således det eksisterende foreningsarbejde og aktiviteter for ældre.  
 
Projektet hjælper ligeledes til identifikation af sociale foreninger, der har brug for ekstra frivillige til 
opgaver. 
 
 
Tema: Kostpolitikken 
Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens 
borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. 

Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau 
og trivsel. 

 
Mål:  
 

• At have fokus på mad og måltider hele døgnet 
• Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet 
• Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, 

omsorg, pleje og behandling. 
• Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter 

individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner 
 

Veje til målet:  
 

• Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet 
• Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening 
• Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på 

ældreområdet. 
• Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere ift. 

Kostpolitikken. 
• Der er i 2012 uddannet en SUPER bruger i kostpolitikken i hver sektion i hjemmeplejen og en 

SUPER bruger for hvert afsnit på plejecentre. 

 

 

Myndighedsafdelingen:  

Ældreområdets Myndighedsafdeling er, som følge af lov om fritvalg, fysisk adskilt fra de kommunale 
leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til 
Serviceloven. 
 
Myndighedsafdelingen er opdelt i: 

• Visitation til praktisk og personlig hjælp, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag 
m.m. 

• Bevilling af hjælpemidler og boligændringer 
• Stabsfunktion bestående af sekretariat, faglig konsulent, koordinatorer på uddannelsesområdet, 

demensområdet samt omsorgssystemet CARE. 
 
Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og 
private leverandører. 
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Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller 
varigt ikke kan udføre.  
 

• Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. 
• Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. 

 
 
- Fritvalgspuljen 

Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører 
afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2013 udgør fritvalgsbudgettet ca. 112,9 
mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2010 og 2011. 
Afregningsprisen for 2013 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. 
regnskab 2012. 
  
 

Fritvalgstakster på ældreområdet  
2011 2012 

Praktisk hjælp  
309 

 
310 

Personlig pleje, dag  
365 

 
366 

Personlig pleje, weekend  
455 

 
460 

Personlig pleje, aften  
495 

 
501 

Personlig pleje, nat  
661 

 
668 

 

- Køkkener og Madservice  

Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man 
som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er 
bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist.  

Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), 
der producerer kølemad samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer 
varmholdt mad til egne beboere.  

Prisen for madproduktion i 2013 beregnes på baggrund af de faktiske udgifter i 2012, hvorfor det ikke er 
muligt på nuværende tidspunkt at oplyse 2013-prisen.  

 

Pris for madproduktion og egenbetaling  
2011 2012 

Madproduktions omkostninger/Borgerens 
egenbetaling 
Madservice: 
Almindelig hovedret 
Lille hovedret 
Biret 

 
 
41 
38 
14 

 
 
42 
38 
13 
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Hjemmeplejen: 
 
I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i 2012 1.470 borgere, der modtager hjemmehjælp4.  
Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med hver 6 sektioner: 

• Hjemmepleje Øst 
• Hjemmepleje Vest 

 

 
Aktivitetsforudsætninger  for hjemmeplejen 

 
Regnskab 

2010 

 
Regnskab 

2011 

 
Budget  
2012 

 
Budget 
2013 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen5 

 
9.107 

 
9.347 

 
9.675 

 
10.066 

 
Antal sektioner (inkl. sektion sygeplejerske) 

 
17 

 
14 

 
14 

 
14 

Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 1.744 1.693 1.470 1.529 

Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 5.969 5.669 5.294 5.508 

 
 
Plejecentre: 
I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk 
inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: 
 

• Plejecenter Øst 
• Plejecenter Vest 

 

Borgerens egenbetaling  
2011 2012 2013 

 

 
Kørsel til dagcenter tur/retur 

 
31 

 
32 

 
33 

 
Husleje i pleje- og ældreboliger 

 
2.699-6.128 

 
2.907-6.238 

 
2.907-6.599 

 
Servicepakker (pr. måned) 

 
1.150-1.250 

 
1.050-1.400 

 
1.050-1.400 

 

 
Aktivitetsforudsætninger  for plejecentrene 

 
Regnskab 

2010 

 
Regnskab 

2011 

 
Budget  
2012 

 
Budget 
2013 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen6 

 
9.107 

 
9.347 

 
9.675 

 
10.066 

 
Antal sektioner 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
Antal dagcentre 

 
12 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Antal plejeboliger (inkl. gæste- og demensboliger)7 

 
492 

 
5148 

 
563 

 
563 

 
Antal ældreboliger med center 

 
322 

 
3119 

 
306 

 
306 

                                                 
4 Modtagere af hjemmehjælp er fastsat på baggrund af budgetkontrol pr. september 2012. 
5 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 
6 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 
7 Antal plejeboliger og ældreboliger er opgjort i forbindelse med udmøntning af plejecentrenes lønbudgetter. 
8 Stigningen i antal plejeboliger fra 2010 til 2011 skyldes primært udvidelse af antal plejeboliger på Vindeby Pilevej 
samt ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger. 
9 Faldet i antal ældreboliger fra 2010 til 2011 skyldes ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger i løbet af 2010 og 
forventet i 2011. 
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Nøgletal for ældreområdet: 
 

ECO Nøgletal for ældreområdet,  
regnskab 2011 – udgifter og behov 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
Gruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele  
Landet 

 
Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 

 
88,6 

 
94,8 

 
89,4 

 
100 

 
Beregnet udgiftsbehov - indeks 

 
101,9 

 
100,6 

 
98,9 

 
100 

 
Beregnet serviceniveau - indeks 

 
86,9 

 
94,2 

 
90,5 

 
100 

* Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, 
Lolland, Hjørring, Thisted. 

 
 
Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre 
kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,6% i forhold til hele Landet og ca. 6% lavere end 
Sammenligningsgruppen, og lidt under Region Syddanmark. 
 
Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige 
ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til 
grund for det forventede udgiftsbehov.  
 
Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den 
beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune 
ligger på 86,9% i forhold til landsgennemsnittet.  
 
 

ECO Nøgletal for ældreområdet,  
regnskab 2011 – Personale pr. 1.000 

ældre over 67 år 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
Gruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele  
Landet 

 
Administration og ledelse 

 
2,5 

 
1,8 

 
2,4 

 
2,7 

 
Pleje og omsorg 

 
90,6 

 
101,5 

 
92,8 

 
96,7 

Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, 
vicevært m.v.) 

 
9,4 

 
9,2 

 
9,3 

 
9,2 

 
Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 

 
102,5 

 
112,5 

 
104,6 

 
108,6 

* Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, 
Lolland, Hjørring, Thisted. 

 
Svendborg Kommune bruger samlet set 10% færre personaler til ældreomsorg pr. 1.000 ældre over 67 år 
end Sammenligningsgruppen og næsten 6% færre personaler end Hele Landet.  
 
Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg ligger på 2,5 personaler, hvilket er på 
niveau med Region Syddanmark – og godt 7% færre end Hele Landet. Dog ligger Svendborg Kommune 
næsten 40% over Sammenligningsgruppen. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 
12% færre personaler end Sammenligningsgruppen og knap 7% færre personaler end Hele Landet. 
 
Med hensyn til antallet af personaler i hjælpefunktioner ligger Svendborg Kommune stort set på niveau 
med Region Syddanmark og ca. 2% over Sammenligningsgruppen og Hele Landet.  
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Beskrivelse af socialområdet 

Rammebetingelser: 
Socialområdet er organisatorisk opdelt i 4 centre – Socialfagligt Center, Socialpsykiatrisk Center, 
Handicapcenter, Center for Rusmidler og Forsorg.  
 
Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, 
alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. 

 
De typiske opgaver er: 

• Udredning og visitation 
• Bostøtte- og botilbud  
• Aktivitet – og beskæftigelse  
• Væresteder  
• Opsøgende arbejde  
• Alkohol- og misbrugsbehandling  
• Øvrige socialfaglige opgaver 

 
 
Afdelingen har haft den udfordring, at der er kapacitetsproblemer på botilbudsområdet. Afdelingen har 
udarbejdet en bolighandlingsplan for at komme på forkant med denne uhensigtsmæssige udvikling. I 2012 
har der været fokus på udmøntning af bolighandlingsplanen. Et arbejde der vil fortsætte ind i 2013.  
 
I 2013 forventes: 

• renoveringsopgaverne på Tvedvej og Træppebæksvej afsluttet 
• antallet af midlertidige boliger til handicappede borgere udvidet  
• et nyt botilbud til sindslidende borgere etableret  
• at projektbeskrivelsen af nyt handicapbyggeri på Ryttervej vil være afsluttet.  

 
I 2013 er øvrige fokusområder i Socialafdelingen: 

• Forankring af frivillighus. 

• Implementering af voksenudredningsmetoden i Socialfagligt Center.  

• Udarbejdes en rehabiliteringsstrategi for afdelingen. 

• Evaluering af den sociale bolighandlingsplan. 

• Etablering af gratis ombytning af sprøjter for misbrugere. 

• Etablering af et sundhedstilbud til socialt udsatte borgere. 

  
 
 

Hvad vil vi i 2013:  

Tema: Frivilligt socialt arbejde 
 
Mål:  
I 2012 besluttede Socialudvalget at etablere et frivillighus i Svendborg. I 2012 har administrationen og 
Frivilligrådet fundet egnede lokaler. I 2013 vil frivillighuset fortsat være et tema. Fokus vil være drift, 
forankring og implementering.  
 
Der er lagt op til en fortsat og tæt dialog med Frivilligrådet omkring den videre udvikling.  
 
 
Veje til målet:   
I 2013 er der planlagt en møderække mellem Socialafdelingen og Frivilligrådet. 
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Økonomisk oversigt for socialområdet 

Socialområdet

Vedtaget 

budget 2012 

2012-priser

 Budget      

2013          

2013-priser

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Socialfaglig Center 237,8 240,4 250,7 255,2 259,6

Handicap 6,5 7,4 7,4 7,4 7,4

Psykiatri 9,9 10,3 10,3 10,3 10,3

Misbrug 3,5 4,1 4,1 3,9 3,9

Takstinstitutioner -10,8 -10,5 -12,9 -12,9 -12,9

Serviceudgifter, i alt 246,9 251,7 259,6 263,9 268,3

Indkomstoverførsler -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Socialområdet, drift, i alt 242,1 246,9 254,8 259,1 263,5  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 4,8 mio. kr. fra 2012 til 2013. Stigningen skyldes pris- og 
lønfremskrivning, tilførsel af lov- og cirkulæremidler samt en reduktion på 1,7 mio. kr. i foranstaltninger 
ved overgangen ”Fra barn til voksen”. 

Socialområdets driftsbudget 2013 fordeler sig med på serviceudgifter på 251,7 mio. kr. og 
indkomstoverførsler på 4,8 mio. kr. (indtægtsbudget). Indkomstoverførslerne består af statsrefusion på 
særligt dyre enkeltsager (indtægtsbudget) og udgiftsbudget til kontakte sociale ydelser. Samlet set er det 
et indtægtsbudget, der er uændret i overslagsårene.  

 

Tabeller og nøgletal  

Løbende priser  

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  2010 Regnskab 2011 

 
Botilbud mv. til personer med særlige sociale 
problemer 

 
62 

 

 
58 

 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 

 
1.633 

 
1.335 

 
Alkoholbehandling 

 
71 

 
56 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
318 

 
301 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
1.896 

 
1.996 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
910 

 
948 

 
Kontaktperson- og ledsageordning 

 
55 

 
66 

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet 
beskæftigelse 

 
971 

 
866 

 
Samlet 

 
5.916 

 
5.626 

 

Den positive udvikling skyldes lavere udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance, hvor antal sager er 
reduceret.  På øvrige områder er den samlede udgift uændret fra 2010 til 2011. 
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ECO Nøgletal  - Regnskab 2011 pr. 18+ 
årig 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Botilbud mv. til personer med særlige sociale 
problemer 

 
 

58 

 
 

75 

  
 

56 

 
 

95 
 
Borgerstyret personlig Assistance (BPA) 

 
1.335 

 
1.205 

 
1.124 

 
1.473 

 
Alkoholbehandling og behandlingshjem 

 
56 

 
67 

 
59 

 
69 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
301 

 
173 

 
148 

 
192 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
1.996 

 
2.141 

 
1.963 

 
1.820 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
948 

 
1.336 

 
1.080 

 
923 

 
Kontaktperson- og ledsagerordning 

 
66 

 
81 

 
105 

 
100 

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet 
beskæftigelse 

 
866 

 
894 

 
763 

 
760 

 
Samlet 

 
5.626 

 
5.972 

 
5.298 

 
5.432 

 

Samlet udgift for områderne, som primært dækker det specialiserede socialområde, viser at Svendborg 
Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen - og højere end Region Syddanmark og hele landet. 

Udgiften til Behandling af stofmisbrugere er høj i forhold til sammenligningskommuner og andre 
kommuner. Årsagen hertil er primært, at der i Svendborg Kommune er forholdsvis mange borgere i 
misbrugsbehandling. Derudover har kommunen en stor huslejeudgift i behandlingscenter for voksen. 

 

Beskrivelse af sekretariatet 

Rammebetingelser 
 
Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg 
Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet har områdets bogholderi samt 
administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Endelig 
styres og planlægges områdets anlægsprojekter af sekretariatet.  

 

Økonomisk oversigt for sekretariatet 

Sekretariatet

Vedtaget 
budget 2012 
2012-priser

 Budget      
2013          

2013-priser

 Budget      
2014          

2013-priser

 Budget      
2015          

2013-priser

 Budget       
2016            

2013-priser

Drift

Sekretariatet -13,9 -4,3 -4,6 -4,6 -4,6

Serviceudgifter, i alt -13,9 -4,3 -4,6 -4,6 -4,6

Indkomstoverførsler 0 -9,8 -10,3 -10,7 -11,0

Sekretariat, drift, i alt -13,9 -14,1 -14,9 -15,3 -15,6

Anlæg:

Socialudvalget 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4

Anlæg i alt 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift 
 
Sekretariatets samlede driftsbudget i 2013 på 14,1 mio. kr. (indtægtsbudget), fordeler sig med 4,3 mio. 
kr. til serviceudgifter og 9,8 mio. kr. til indkomstoverførsler. 
 
Fra 2013 flyttes ældrebolig området fra serviceudgifter til indkomstoverførsler jf. Indenrigsministeriets 
definition. Stigningen i indtægtsbudgettet under indkomstoverførsler i overslagsårene skyldes primært, at 
ældreboligområdet – jf. budgetforlig 2013 – tilføres 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 
1,0 mio. kr. i 2015 og frem.  
 
Sekretariatets serviceudgifter 2013 er faldet med 0,4 mio. kr. i forhold til overslagåret 201310. Budget-
reduktionen skydes hovedsageligt, at der fra 2013 flyttes samlet set 1,1 mio. kr. vedr. renter og afdrag på 
lån vedrørende de almene boliger under sekretariatet til Økonomiudvalget samt flyttes 0,9 mio. kr. af 
tolkebudgettet til relevante udvalg. Reduktionen modsvares af primært pris- og lønfremskrivningen og 
udmøntning af organisationspulje. 
 
 
Anlæg  
Socialudvalgets anlægsbudget i 2013 er 4,5 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse 
af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav.  
 
Byrådet har desuden bevilget 4,284 mio. kr. fordelt med 2,150 mio. kr. 2013 og 2,150 mio. kr. i 2014 til 
udvidelse af Ryttervej.   
 
Fra 2015 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, 
myndighedskrav og istandsættelse af udlejningsejendomme. 

                                                 
10 Overslagsåret 2013 var på -14,5 mio. kr. i vedtaget budget 2012. 
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Udvalget arbejder bl.a. med kommunens opgaver inden for landdistriktspolitik, dialogmøder med lokalområderne, 
understøtte frivillighed/foreninger, liv på landet, fælles konceptudvikling af elementer af nærdemokrati og Ø-udvalget. 

Politikområde Nærdemokrati 

 

Dialog med borgerne 

Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne 

 
Borgerinddragelse 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016

Budgetændringer drift i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2011 
og det vedtagne budget 2012-15 

 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Budgettet omfatter udgifter til Nærdemokratiets opgaver inden for borgerinddragelse. 
 
 
 

 

 

 

Nærdemokratiudvalget
Vedtaget 

budget 2012 

 Budget      

2013        

 Budget      

2014

2013-priser

 Budget      

2015

2013-priser

 Budget       

2016

2013-priser

Drift

Nærdemokrati 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Drift i alt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Nærdemokratiudvalget i alt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
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Beskrivelse af politikområde: Nærdemokrati 

Rammebetingelser 
 

 

Borgerinddragelse 

Tema:  
Borgerinddragelse handler om inddragelse i de faser i udformningen af strategier, politikker, planer og 
projekter, hvor borgerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende med henblik på at påvirke 
indholdet i Kommunens beslutninger. 
I forhold til borgerinddragelse ønsker Nærdemokratiudvalget at sætte fokus på: 

• Fra høring til inddragelse 
• Fra bruger til medborger 
• Fra debat til dialog 

 
Mål:  
Målet er at styrke det lokale demokrati, således at borgerne i alle kommunens lokalområder mærker 
kommunen som medspiller. 
 
Veje til målet:  
Afvikling af aktiviteter der fremmer borgerinddragelse. 
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Økonomisk oversigt for området 

Nærdemokrati

Vedtaget 

budget 2012 

 Budget      

2013          

 Budget      

2014          

2013-priser

 Budget      

2015          

2013-priser

 Budget       

2016            

2013-priser

Drift

Nærdemokrati 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Drift i alt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Nærdokrati i alt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Kommentar til den økonomiske oversigt. 

Drift  
Aktiviteterne er tilpasset budgettet. 
Budget 2013 indeholder overførsel fra 2011 på 34 t. kr. 
 
Prioritering i 2013: 
 

• Aktivitet for lokale engagerede borgere. 
 

• Unge og demokrati. 
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+ = udgift, - = indtægt 

1.000 kr. 

 

Budget 2013 

 Drift Anlæg 
   
Svendborg Kommune i alt 3.373.757 108.903 

Udvalget for Miljø og Teknik  91.446 38.006 

Entreprenørafdelingen -92 0 

Drift og Anlæg  49.435 34.800 

Natur og Klima 3.282 1.100 

Koordinering og Service  

Erhvervskontakten 

39.038 

-216 

2.103 

0 

   

Arbejdsmarkedsudvalget  46.908 0 

Serviceudgifter 

Jobcentret 

 

Arbejdsmarkedsudvalget 

Indkomstoverførsler 

46.908 

46.908 

 

522.379 

0 

0 

 

0 

Beskæftigelsesindsats 35.358 0 

Sociale ydelser 213.119 0 

Sygedagpenge 98.523 0 

Forsikrede ledige 175.379  

   

Erhvervsudvalget 94.448 0 

Serviceudgifter 94.448 0 

Erhverv og Turisme 11.558 0 

Borgerservice 32.547 0 

IT 50.343 0 

   

Udvalget for Kultur og Planlægning 146.050 33.419 

Institutioner (Bibliotek, musikskole og ung-

domsskole) 
38.325 0 

Kultur og fritid 60.061 4.804 

Plan og Erhverv 8.840 18.233 

Trafik (Busdrift, færgedrift, lufthavne og havne) 33.274 10.382 

   

Udvalget  for Børn og Unge 1.014.019 30.963 

Skoler  487.094 12.386 

Dagtilbud 236.936 18.577 

Familie 160.933 0 

PPR 73.581 0 

Ungdommens udd. Vejledning 11.296 0 

Specialundervisning for voksne 19.632 0 

Specialinstistutioner -10.882 0 

Administrative afdelinger 

Indkomstoverførsler 

26.589 

2.468 

0 

0 
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Sundheds-  og forebyggelsesudvalget 273.315 0 

Serviceudgifter 

Indkomstoverførsler 

64.976 

208.339 

0 

   

Socialudvalget  789.836 4.515 

Ældreområdet 583.614 0 

Socialområdet  251.645 0 

Sekretariatet -4.326 4.515 

Indkomstoverførsler -14.682 0 

   

Nærdemokratiudvalget 176 0 

Serviceudgifter 176 0 

   

Økonomiudvalget 457.346 2.000 

Serviceudgifter (Administration) 122.987 2.000 

Indkomstoverførsler 334.359 0 

   

   
 
 
 
 
 



 
Resultatopgørelse 2013-2016 

    
   _____________________________________________________________________________ 
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Indledning 
Med budgetterne for 2011 og 2012 blev der etableret et balanceret udgangspunkt for udvikling af 

kommunen med et driftsoverskud, der muliggjorde fremtidssikring gennem investeringer. Dette 

udgangspunkt blev etableret gennem en markant opbremsning på driftsbudgettet, herunder 

strukturtilpasninger på de store serviceområder og administrationen samt besparelser på andre 

områder. Denne konsolidering skulle bl.a. reducere behovet for at gennemføre store besparelser 

som led i budgetlægningen for de kommende år. 

 

Forudsætningen herfor var bl.a., at indtægterne fra skatter og tilskud ikke ville ændre sig afgørende 

og at den ændring af udligningssystemet, der var under forberedelse, ikke ville påvirke kommunens 

økonomi negativt. 

 

Desværre viste disse forudsætninger ikke at holde – der er sket et fald i indtægterne både i 2013 og 

efterfølgende år, og dette indtægtsfald modsvares ikke af tilsvarende udgiftsfald, og justeringerne af 

udligningssystemet har vist at bidrage negativt til kommunes indtægter.  

 

Baggrunden for de reducerede indtægter var primært den stramme offentlige økonomi, der betød et 

reduceret udgangspunkt for fastlæggelse af den økonomiske ramme for kommunerne i 2013 og – 

især – 2014. 

 

Bloktilskuddet er fra 2013 reduceret med 2,5 mia. kr. i forhold til 2012 og for Svendborg Kommunen 

medfører det en mindreindtægt på 26 mio. kr. Udligningsreformen – som kommunen ikke 

umiddelbart får glæde af – medfører et yderligere indtægtstab på knap 10 mio. kr. pga. 

medfinansiering af overgangsordningen.  

 

Kommunens likviditetstab på 70 mio. kr. vedr. Udbetaling Danmark kompenseres kun delvis ved et 

ekstraordinært bloktilskud i 2013 på 31 mio. kr., der således betyder, at det ordinære driftsresultat 

ikke reduceres så meget i 2013 som i efterfølgende år.  

 

Den lokale stagnation med faldende befolkningstal og stilstand på boligmarkedet bidrager også til 

den stramme økonomi, idet både skat og tilskud er afhængig af kommunens forventede 

befolkningstal ved indgangen til 2013. Opdatering af datagrundlaget for beregning af udgiftsbehov 

og et lavere folketal end forudsat reducerer indtægterne fra skat, statstilskud og især udligning med 

ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget. 

 

Disse rammebetingelser stiller krav om tilpasning af den kommunale økonomi, og derfor har Byrådet 

i forbindelse med budgetvedtagelsen fastlagt sparemål for de respektive fagudvalg på i alt 21 mio. 

kr. for 2014 og 28 mio. kr. for 2015 og frem.  
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Resultatoversigten giver et samlet overblik over kommunens økonomiske situation i de kommende år, 
sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten sammenholdes udgifter, indtægter, 
finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og resultatet er et udtryk for, hvorvidt 
kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller underskud - om kassebeholdningen øges 
eller nedbringes. 
 
Drifts- og anlægsudgifter 2013-16 er opgjort i faste 2013-priser, så det er muligt umiddelbart at 
vurdere realudviklingen på de enkelte poster. 2012 er opgjort i 2012-priser. Indtægter samt 
reguleringer 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, svarende 
til den forventede pris- og lønudvikling. 
 
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE. 
 
Indtægter. 
Indtægter opgøres som skatter og generelle tilskud. 
 
Skatteindtægterne i 2013 er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 
Overslagsårene 2014-16 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2013 tillagt KL’s 
seneste vækstskøn for landsudviklingen.  
 
De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2013 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. 
 
Driftsudgifter. 
Posten driftsudgifter viser Kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i 
henholdsvis service- og overførselsudgifter. 
 
Vedr. serviceudgifter indebærer kommuneaftalen for 2013, at der for kommunerne under ét er skabt 
finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2012. 
Svendborg Kommunes serviceramme i budget 2013 svarer til 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 2013 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. 
 
Stigningen i overførselsindkomsterne i forhold til 2012 kan primært henføres til, at den kommunale 
medfinansiering ikke længere indgår i serviceudgiftsrammen, og derfor budgetlægges under 
overførselsudgifter fra og med budget 2013. 
 
Renteindtægter og -udgifter. 
De største poster er renteindtægter af kommunens likvide aktiver samt renteudgifter vedrørende 
kommunens gæld. I 2013 forventes en renteudgift på 26,6 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 anlægsudgifter og kapitalposter samt til dækning af budgetterede pris- og lønstigninger.  
 
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.  
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Anlægsudgifter. 
De samlede anlægsudgifter udgør i 2013 netto 108,9 mio. kr. 
 
I de kommende år investeres der massivt i udvikling af Svendborg By og de omkringliggende 
samfund. Således er der afsat midler til Tankefuld-projektet, torvet og havnen, samt bedre kultur- og 
fritidsfaciliteter i lokalområderne. 
 
I 2013 er der endvidere afsat midler til færdiggørelse af nyt idrætscenter ved Svendborg Idrætshal, 
investeringer i forbindelse med ny skolestruktur samt midler til løbende vedligeholdelse af bygninger, 
veje m.m. 
 
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. 
Afdrag på kommunens lån stiger fra 48,4 mio. kr. i 2013 til 57,3 mio. kr. i 2016.  
 
Optagelse af lån. 
Optagelse af lån stiger i perioden 2013 til 2014, og falder så lidt i 2015 og vil i 2016 være faldet til 
28,5 mio. kr. Ultimo 2013 forventes gælden at udgøre 1.237 mio. kr., mens den ultimo 2016 
forventes at blive 1.189 mio. kr.  
 
Gælden vedrørende ældreboliger falder i perioden fra 253 mio. kr. ultimo 2013 til 226 mio. kr. ved 
udgangen af 2016. Der er ikke budgetlagt låneoptagelser til ældreboliger i budgetperioden. 
 
Den resterende skattefinansierede gæld, det vil sige gæld ekskl. ældreboliger, forventes at udgøre 
984 mio. kr. ultimo 2013 og ved udgangen af 2016 at være faldet til 963 mio. kr.   
I 2013 er der budgetlagt låneoptagelse på 39,6 mio. kr. som fordeler sig således: 
 

• 1,5 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter  
• 11,1 mio. kr. til lån kvalitetsfond  
• 7,2 mio. kr. til sikring havnens værdier 
• 5,2 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 
• 3,0 mio. kr. til byfornyelse 
• 4,1 mio. kr. til Innovativt Energispareprojekt 
• 7,5 mio. kr. til lån Lav Likviditet 

 
Fra 2014 til 2016 er der budgetteret med låneoptagelser vedr. lån til betaling af ejendomsskatter 
på 1,5 mio. kr. hvert år. Lån til Kvalitetsfond er budgetteret med 20,1 mio. kr. i 2014 og i 2015 og 
2016 med 10 mio. kr. hvert år. Der er også budgetlagt låneoptagelser for sikring havnens værdier, 
energibesparende foranstaltninger og byfornyelse i overslagsårerne.  
 
Endelig er der i 2014 og 2015 budgetlagt låneoptagelse til Innovativt Energispareprojekt på 20 
mio. kr. mens beløbet i 2016 er på 14 mio. kr.  
 
Finansforskydninger. 
Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, 
udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, 
deponering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.  
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 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 
 
Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og 
bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet 
har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. For at skabe balance i budgettet 
er det nødvendigt at bruge 16,4 mio. kr. af kassebeholdningen i 2013. 
 
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 2013 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre 98,4 mio. kr.  



    Takstoversigt  
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 Enhed Enhedstakst 

2013 
       

Pensionister betaling for hovedret 
  

Hovedret portion 42,00 

 

Skolefritidsordning 
  

(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke    

Heldagsmodul mdr. 1.015,00 

Morgenmodul mdr. 457,00 

    

Forældrebetaling i daginstitutioner: 
  

(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke)   

Dagplejen   

     Indtil 48 t. pleje  2.433,00 

Vuggestuer - heldags   3.034,00 

Børnehaver – heldags  1.762,00 

    

 

Integrerede institutioner 

  

Vuggestuebørn  3.034,00 

3 år indtil 14 år  1.762,00 

Fritidsklub  
 

569,00 

Frokostordninger  671,00 

 

Ejendomstakster 
  

Ejendomsattest  50,00 

 

Borgerservice 
  

Personnummerbevis  52,00 

Lægeskift  185,00 

Pas   

- A pas (18-65 år)  625,00 

- B pas (0-12 år) 
- B pas (12-18 år) 

 115,00 
140,00 

- C pas (over 65 år)  375,00 

Kørekort  260,00 
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