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Økonomisk oversigt
(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter 73,9 79,6 78,5 77,4 -1,1

Kultur og Fritid 38,6 44,9 45,8 43,0 -2,8

   Kultur 20,8 21,5 21,4 20,7 -0,7

   Folkeoplysnng og fritidsaktiviteter 17,1 18,6 19,4 16,5 -2,9

   L2021 0,7 0,6 0,5 1,3 0,8

   Sekretariat 0,0 4,3 4,5 4,5 0,0

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 35,3 34,7 35,5 34,4 -1,1

   Bibliotek 22,6 22,5 23,3 22,3 -1,0

   Musikskolen 5,9 5,7 5,7 5,6 -0,1

   Ungdomsskole 6,8 6,5 6,5 6,5 0,0

Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -2,7 0,0 2,7

Samlet drift i alt 73,9 79,6 78,5 77,4 -1,1
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskabsresultat 
Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 
mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på 
mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne 
under et at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 - 10 mio. kr. ud 
fra de nuværende oplysninger.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at der på områder 
med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af 
underskuddet. Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret væsentligt inden det 
endelige regnskab foreligger.

 

Serviceudgifter:
Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 77,4 mio. kr. 
Sammenholdt med korrigeret budget på 78,5 mio. kr., forventes der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. 
kr.  I forhold til forventet regnskab pr. juni er der tale om en forbedring på 1,5 mio. kr.  Jævnfør 
Økonomiudvalgets henstilling om tilbageholdenhed afledt af udsigterne ifm. koncernrapporten for 2. 
kvartal, er der foretaget en vurdering af hvilke planlagte udgifter, som vil kunne rykkes til næste 
regnskabsår. 
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Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende:

 Kultur og Fritid, Team DK, en forbedring på 0,5 mio. kr. 

 Ungdomsskolen: en forbedring på 0,3 mio. kr. 

 Biblioteket – en forbedring på 0,8 mio. kr. 

Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder 
samlet på -2,7 mio. kr., hvoraf -0,4 mio. kr. er overført fra 2018. 

Forventet mindreforbrug vedrørende især folkeoplysning og fritidsaktiviteter betyder, at den negative 
overførselspulje overvejende kan nulstilles i forbindelse med regnskabet.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Der forventes mindreforbrug under folkeoplysningen på såvel aftenskoleundervisningen med 0,6 mio. kr. 
samt lokaletilskud herunder foreningers brug af private haller med 1,6 mio. kr. 

I forbindelse med forberedelsen af L2021 er der udgifter til projektleder og sponsoraktiviteter og 
fundraising, som er delvist budgetlagt i 2019. Indbetalingerne fra sponsor og fonde vil primært 
regnskabsføres i 2021. I 2019 er der derfor et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som er finansieret af 
det samlede L2021 budget. L2021 er primært budgetlagt i 2021.

Tiltag til budgetoverholdelse:
-

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Biblioteket udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Siden opfølgningen pr. juni er det en 
forbedring på 0,8 mio. kr., som kan henføres til udskydelse af diverse planlagte initiativer: Indretning af 
Gudme Bibliotek, så det bliver mere tidssvarende, flytning af biblioteksbetjeningen på Svendborg 
Bibliotek, renovering og indretning af kælderen på Svendborg Bibliotek. Endelig er der i 2020 planlagt 
udskiftning af afleverings- og udlånsmaskiner samt indretning af børnebiblioteket på Svendborg Bibliotek, 
som ventes finansieret af overførte midler tilbage fra regnskab 2017 og 2018. 

Musikskolen forventer mindreforbrug på omkring 0,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste 
opfølgning. Musikskolen har en plan for løbende investeringer i instrumenter, hvor det forventede indkøb i 
2019 med henvisning til udvisning af tilbageholdenhed – er delvist udskudt til 2020.

Ungdomsskolen forventer balance. Siden seneste opfølgning er der iværksat handleplan for at få nedbragt 
den budgetoverskridelse på 0,3 mio. kr. der var udsigt til. Det betyder blandt andet, at der er reduceret i 
antallet af oprettede sproghold, blandt andet begrundet i manglende søgning. Desuden er der igangsat 
salg af kajakker og mountainbikes. 

Tiltag til budgetoverholdelse:
-
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Bilag 1 
Bevillinger 2019
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -1,1

Overførsler fra regnskab 2018 1,4

Negativ pulje vedr. budget 2019 -2,3
Barselsfonden 0,2
Adm. flyt af medarbejdere fra B&U til KFU 0,2
L2021 tværgående tovholderfunktion -0,2
Lærernes Kompentenceudvikling til B&U -0,4

Tillægsbevillinger i alt -1,1
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
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