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Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: 

 
Hovedbudskab: 

 Kommunens serviceramme (vedtaget budget) forventes overskredet med ca. 25 
mio. kr., og indeholder dermed en risiko for en sanktion, som er beskrevet nærmere 
nedenfor. Overskridelsen kan primært henføres til socialområdet, dagtilbud, 
familieområdet, arealeffektivisering, arbejdsskader samt at den negative 
overførselspulje ikke imødegås af tilsvarende overførsler til 2020. 

 Overførselsudgifterne forventes netto at ligge knap 10 mio. kr. under korrigeret 
budget. Heraf udgør refusion vedr. dyre enkeltsager 4,9 mio. kr., som medgår til 
finansiering af merudgifter på det sociale område, samt 2,3 mio. kr. vedr. seniorjob. 

 I forhold til det vedtagne budget udviser det ordinære driftsresultat et merforbrug 
på 0,7 mio. kr.  Heri indgår at forventet overskridelse af serviceudgifterne 
finansieres via ekstra bloktilskud, lavere udgifter til overførsler og renter, samt afsat 
pulje til kommunal medfinansiering mv. ikke forventes disponeret. 

 I forhold til det vedtagne budget 2019 forbedres regnskabet samlet set med 27,9 
mio. kr., og sammen med fremrykning af betaling ejendomsskatter, samt at 
regnskab 2018 ligeledes udviste en forbedring forventes en ultimo likviditet på ca. 
140 mio. kr., som også er lagt til grund for vedtaget budget 2020.  

Det forventede regnskab for 2019 baseres på en vurdering pr. 30. september 2019, hvorfor 
det naturligvis må tages med et vis forbehold, men de seneste år har kommunen overskredet 
sin serviceramme.  

Direktionen henleder opmærksomheden på, at KL’s seneste prognose viser, at de samlede 
serviceudgifter på landsplan forventes at ligge ca. 0,25 mia. kr. til 0,75 mia. kr. over den 
aftalte serviceramme, og dermed er der udsigt til en sanktion. I forhold til anlægsrammen 
forventer KL en overskridelse på knap 2,0 mia. kr. 

For at reducere risiko/omfang af en eventuel sanktion ved regnskabet anbefaler Direktionen, 
at der fortsat føres en stram økonomistyring med henblik på at reducere den forventede 
overskridelse af kommunens serviceramme. 
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Direktionen henleder opmærksomheden på følgende udfordringer: 

 Socialområdet 
På socialområdet er der på primært botilbudsområdet (myndighed) stigende udgifter, og 
der forventes her et merforbrug på 11,2 mio. kr. mod 10,2 mio.kr. pr. 30. juni 2019. Dels 
er der tale om en række dyre enkeltsager, hvorfor også indtægterne under særligt dyre 
enkeltsager (overførselsudgifter) er stigende, og dels er der tale om ekstraudgifter til bl.a. 
Kofoedsminde og til særlige psykiatripladser i regionen. 

Dette giver anledning til en række tiltag i forhold til at reducere forbruget, herunder 

- Udvisning af generel tilbageholdenhed  

- Vurdering af genansættelser i alle afdelinger.  

- Gennemgang og genforhandling af kontrakter vedrørende eksterne køb  

- Genforhandling af interne særforanstaltninger  

Fra 2018 tilgår statsrefusion vedr. særlig dyre enkeltsager (under overførselsudgifterne) til 
socialafdelingen, og vil således medgå til at finansiere de stigende udgifter til en række 
enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion forventes at udvise 
merindtægter for 4,9 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for 
Socialafdelingen udviser et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. 

 Negativ overførselspulje 
Byrådet har godkendt nye retningslinjer for overførsler mellem årene, som indebærer at 
overførsler under ét overføres til kommende regnskabsår, samt at den negative 
overførselspulje fordeles på udvalg.  
 
I nedenstående oversigt er vist omfanget af den samlede negative pulje fordelt på udvalg 
sammenholdt med overførsler fra henholdsvis regnskab 2017 og 2018, som er indarbejdet i 
udvalgenes korrigeret budget 2019. 
 

 
 
Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30.9.2019 viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget, og den negative overførselspulje er således ikke 
realiseret fuldt ud. 
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 Pulje kommunal medfinansiering m.m.: 
Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. reserveret til usikkerheder 
vedr. kommunal medfinansiering m.m., som pt. ikke forventes realiseret.  Til orientering 
har regeringen besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering (KMF) af 
sundhedsudgifter i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at 
betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners 
budget for 2019. På baggrund af sundhedsministerens udmelding betyder det, at den 
afsatte pulje på 20 mio.kr. ikke umiddelbart belastes af KMF i 2019.  
 
Direktionen anbefaler at puljen medgår til finansiering af merforbrug i forbindelse med 
regnskabsafslutningen. 
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Det forventede regnskab for 2019 baseres på en vurdering pr. 30. september 2019, hvorfor 

det naturligvis må tages med et vis forbehold, og hvor det historisk har vist sig, at de 
forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg, idet 
fagudvalgenes endelige regnskaber normalt udviser en større positiv overførsel.  

Svendborg Kommune har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en 
langsigtet balance i kommunens økonomi. Den økonomiske politik understøttes af en række 
centrale økonomiske nøgletal jf. nedenstående tabel, og koncernrapporten pr. 30.9.2019 er 
koncentreret om, hvorvidt det forventede regnskabsresultat ligger inden for disse principper. 

Centrale økonomiske nøgletal jf. kommunens økonomiske politik.
Mio. kr. Regnskab 

2018
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Forventet 
regnskab 
2019

Afvigelse 
korrigeret
budget og 
forventet
regnskab

Afvigelse
vedtaget
budget og 
forventet
regnskab

Note

Serviceudgifter 2.519,7 2.495,2 2.515,8 2.520,1 4,3 24,9 1
Driftsoverskud -171,4 -113,9 -104,3 -113,2 -8,9 0,7 2
Anlæg 95,0 118,6 136,0 75,8 -60,2 -42,8 3
Gældsudvikling 18,9 38,7 6,5 23,3 16,8 -15,4 4
Ændring i 
likvide aktiver -0,4 57,7 66,5 29,7 -36,9 -27,9

Gennemsnits 
likviditet 
ultimo

126,5 104,1 150 - 155 5

  Samlet set udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 36,9 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget 2019. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere udgifter til 
overførsler, anlæg og renter, samt afsat pulje til kommunal medfinansiering pt. ikke forventes 
disponeret. 

Dette modsvares delvis af merudgifter vedr. serviceudgifter herunder manglende udmøntning 
af negativ overførselspulje, forventede merudgifter på socialområdet, arealeffektivisering og 
arbejdsskader, samt indefrysning af grundskyld. 
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Kommunens ordinære driftsresultat 2014 – 2019, hvor målsætningen er et overskud på 100 mio. kr. 
stigende til 130 mio. kr. fra 2019. 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018 Forv. regnskab
2019

Mio. kr.

År

Ordinær driftsresultat

 

 

1) Overholdelse af servicerammen 

Kommunens serviceramme har de senere år været under pres, hvilket også gør sig gældende 
i 2019.  Kommunens serviceramme tager udgangspunkt i det vedtagne budget, som udgør 
2.495,2 mio. kr.  

Jf. forventet regnskab udgør serviceudgifterne 2.520,1 mio. kr. og ligger dermed 24,9 mio. 
kr. over servicerammen, som vil være udgangspunkt for en evt. individuel sanktion, såfremt 
alle landets kommuner under ét overskrider den samlede serviceramme.  

Baseret på historisk mønster forventes overskridelsen at falde hen imod regnskabs-
afslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune. I forhold til eventuel sanktion 
skal det bemærkes, at denne kun vil træde i kraft såfremt regnskab på landsplan ligger over 
servicerammen.  På baggrund af kommunernes seneste indberetning over forventet regnskab 
2019, forventes der en overskridelse af den aftalte serviceramme på mellem 0,25 mia. kr. til 
0,75 mia. kr. 

2) Ordinær drift - på min. 130 mio. kr. 
Det forventede ordinære driftsresultat udviser et overskud på 113,20 mio. kr., hvor det 
vedtagne budget viser et overskud på 113,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,7 mio. kr. 

I driftsresultat indgår merudgifter til serviceudgifter på 24,9 mio. kr., som modsvares af lavere 
overførselsudgifter på 9,7 mio. kr. samt merindtægt vedr. udligning og generelle tilskud på 4,9 
mio. kr. og renter på 9,6 mio. kr. 
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19-3252

Vedtaget Korr. Forventet Forbrug Overført fra Overførsel til
Budget 2019 Budget 2019 2019 30.9.2019 2018 2020

Anlæg i alt U 139.197 201.456 137.474 68.693 47.181 55.714 8.268
I -20.641 -65.499 -61.607 -37.532 -24.732 -11.611 7.719
N 118.556 135.957 75.867 31.161 22.449 44.103 15.987

Forbrugsprocent Udgift: 34% Indtægt: 57%

Anlæg pr. 30.9.2019
Foreløbig 
forventet  

mer-/ mindre 
forbrug

 
 

 

 

3) Realistiske anlægsbudgetter  
– undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet 
regnskab 
 
Kommunens anlægsudgifter viser et forventet regnskab på 75,8 mio. kr., hvilket er ca. 60 
mio. kr. under det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2018 
på 22,4 mio. kr., hvor de tilsvarende overførsler til 2020 pt. forventes at udgøre 44,1 mio. 
kr.  
 
Der er i økonomiaftalen ikke et loft over det aftalte anlægsniveau, men det er imidlertid 
forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau. 
Kommunerne overskred i 2018 den aftalte anlægsramme med 1,9 mia. kr., og det kan derfor 
ikke udelukkes, at der fremadrettet vil blive indført sanktion. 
 
På baggrund af kommunernes seneste indberetning over forventet regnskab 2019, forventer 
KL at anlægsudgifterne vil ligge knap 2 mia. kr. over den aftalte ramme, men 
erfaringsmæssigt vil det forventede regnskab for alle landets kommuner falde frem mod det 
endelige regnskab. 
 
I regnskab 2018 overskred kommunerne under ét den samlede anlægsramme med 2,1 mia. 
kr. uden sanktion. 

4) Nedbringelse af gæld – med udgangspunkt i budget 2014 er målet en 
gradvis nedbringelse af kommunens gæld (ekskl. ældreboliger), idet den årlige låntagning 
som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. I 2018 har kommunen overtaget 
Sydbo fra Region Syddanmark herunder en restgæld på 63 mio. kr., hvilket er en forklaring 
på, at kommunens gæld steg i 2018 jf. nedenstående figur. 
 
Der forventes en nedbringelse af gælden med 11,8 mio. kr. i 2019 (ekskl. afdrag på 
ældreboliglån på 11,5 mio. kr.), som bl.a. kan henføres til at oprindelig budgetlagt skyldigt 
tilslutningsbidrag er flyttet til anlæg, samt overført lånoptagelse fra 2018. Der vil være 
mulighed for at optage yderligere lån på 4 mio. kr. vedr. DLG bygningen på havnen, samt 
11,5 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af ejendomsskatter. 
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Gennemsnitsbeholdning 2017-19. Opgjort ekskl. deponering

1.10.19 - 31.12.19 er prognosetal ud fra sidste års bevægelser.

 

5) Gennemsnitlig likviditet - skal udgøre min. 80-100 mio. kr. 
Den gennemsnitlige likviditet pr. 30.6.2019 udgør 135,4 mio. kr. Den faldende likviditet i 
2016 og frem til oktober 2017 kan henføres til, at der i 2015 og 2016 har været et forbrug af 
kassen på over 80 mio. kr., bl.a. som følge af, at kommunen har realiseret et større 
anlægsbudget end tidligere år. Regnskab 2017 udviste et overskud på 12,5 mio. kr., og 
regnskab 2018 et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket er medvirkende til en stigning i den 
gennemsnitlige likviditet. 

Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2019 er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. 
som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2020, samt at prognosen er 
udarbejdet på baggrund af sidste års bevægelser. 

I forhold til det vedtagne budget 2019 forbedres regnskabet samlet set med ca. 30,0 mio. 
kr., og sammen med fremrykning af betaling ejendomsskatter forventes en ultimo likviditet 
på ca. 140 mio. kr.,  som også er lagt til grund for vedtaget budget 2020. 
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Økonomiudvalgets opmærksomhedspunkter 
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Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. 

Pr. 30.9.2019 er kassen tilført 17,4 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2018, som primært kan 
henføres til optagelse af restlåneramme for 2018, hvor Økonomiudvalget den 19.3.2019 
godkendte, at der lånoptages yderligere 52,3 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. ikke var 
budgetlagt, samt deponering på 7,6 mio. kr. ifm. salg af Nature Energi. 

Det skal bemærkes, at der i forlængelse af koncernrapporten pr. 30. september 2019 rejses 
en fælles tillægsbevillingssag, som er neutral på kassen, når der tages højde for, at der i 
forbindelse med regnskab 2018 blev lagt 5,2 mio. kr. i kassen som følge af mindreforbrug 
vedr. beskæftigelsestilskud. Mindreforbruget var reserveret til efterregulering af 
beskæftigelsestilskuddet i 2019, som jf. tillægsbevillingen udgør 6,7 mio. kr. 

Tillægsbevillingen vedr. primært midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning, 
deponerede midler vedr. Thurø Sejlklub, merprovenu vedr. salg af ejendomme, samt 
bevillingsomplaceringer mellem drift og anlæg. 

Udvikling i kommunens indbyggertal 2013-18 
Et af Byrådets vigtigste indsatsområder er stigning i indbyggerantal. Pr. 1.10.2019 udgør 
kommunens indbyggertal 58.473 personer, hvor der var 58.621 pr. 1.1.2019. 

Årsagen til det faldende befolkningstal skyldes bl.a. at Borgerservice har igangsat et større 
oprydnings- og registreringsarbejde ifm. udlændinges hjemrejse (samme problematik opleves 
i rigtig mange kommuner). Der er således mere tale om en ajourføring af registreringerne, 
end der er tale om en egentlig befolkningsmæssig bevægelse. 

Nedenstående oversigt viser den løbende befolkningsudvikling, som foretages månedligt via 
”Det Centrale Person Register”. De seneste måneders tal vil typisk ændre sig løbende i 
forbindelse med melding om flytning mv. 
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Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septembe
r Oktober November December

2017 6,92 6,31 5,37 4,37 4,47 4,07 3,03 3,75 5,53 5,15 5,77 5,53
2018 6,25 6,83 6,72 5,06 4,59 4,45 3,23 4,20 5,55 5,21 5,95 5,82
2019 6,41 6,58 5,93 4,73 4,72 4,51 3,03 3,92 5,08
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Svendborg Kommune

Gennemsnit 2017 = 5,04 pct
Gennemsnit 2018 = 5,30 pct
Gennemsnit 2019 = 

 

Sygefravær: Kommunens sygefravær har i de senere år været svagt stigende – 
samme tendens som ses på landsplan.  For 2018 steg sygefraværet med 0,26 pct. point. Ses 
der på udviklingen de første 9 mdr. i 2019 er sygefraværet faldet med 0,22 pct. point i 
forhold til samme periode i 2018. 
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Regnskabsopgørelse i mio. kr.
Regnskab 

2018
Budget 
2019

Korr. 
budget 
2019

 Forventet 
Regnskab 

2019

Afv. Forv. 
Regnskab 
vs. Korr. 
Budget

Udvikling 
forv. 

Regnskab 
i.f.t. sidste 

kvartal

A. Det skattefinansierede område

Indtægter 

Skatter -2.649,3 -2.657,4 -2.657,4 -2.657,4 0,0 -0,3

Generelle tilskud mv. -1.109,4 -1.104,8 -1.114,8 -1.109,7 4,4 1,0

Finansiering i alt -3.758,7 -3.762,2 -3.772,2 -3.767,1 4,4 0,7

Serviceudgifter

Miljø- og Naturudvalget 13,4 14,3 13,8 13,6 -0,2 -0,1

Teknik- og Erhvervsudvalget 277,2 269,9 274,8 277,7 2,9 -2,3
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 71,5 75,1 74,3 71,6 -2,7 -1,4

Børne- og Ungeudvalget 972,9 931,0 931,8 938,0 6,2 -3,0

Kultur- og Fritidsudvalget 73,2 79,6 78,5 77,4 -1,1 -1,7

Social- og Sundhedsudvalget 942,4 941,5 947,2 966,7 19,5 3,9

Økonomiudvalget 169,1 183,8 195,4 175,1 -20,3 -2,4

Serviceudgifter i alt 2.519,7 2.495,2 2.515,8 2.520,1 4,3 -7,0

Overførselsudgifter 1.098,9 1.130,6 1.130,7 1.120,9 -9,8 2,5

Driftsudgifter i alt 3.618,6 3.625,8 3.646,5 3.641,0 -5,5 -4,5

Rente -31,3 22,5 21,4 12,9 -8,5 -0,1

RESULTAT AF ORDINÆR 
DRIFTSVIRKSOMHED -171,4 -113,9 -104,3 -113,2 -8,9 -3,2

Anlægsudgifter, netto

Køb og salg -10,2 -19,5 -29,4 -32,2 -2,8 -10,6

Veje og Trafiksikkerhed 24,2 31,0 35,6 26,7 -8,9 -3,2

Havn og Færge 14,1 19,2 28,1 18,7 -9,4 -6,2

Kultur, fritid og idræt 1,9 1,0 3,3 1,8 -1,5 0,1

Natur, miljø og klima 1,1 2,7 2,3 1,4 -0,9 -0,9

Borgernære serviceområder 53,0 58,3 66,9 47,3 -19,6 -2,0

Energi 7,2 13,6 5,8 5,8 0,0 0,0

Byudvikling 2,8 9,2 11,2 5,1 -6,1 -0,5

Administration 0,9 3,1 12,2 1,2 -11,0 -0,4

Anlægsudgifter i alt 95,0 118,6 136,0 75,8 -60,2 -23,7

1
RESULTAT AF DET 
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -76,4 4,7 31,7 -37,4 -69,1 -26,9

Finansieringsoversigt
Regnskab 

2018
Budget 
2019

Korr. 
budget 
2019

 Forventet 
Regnskab 

2019

Afv. Forv. 
Regnskab 
vs. Korr. 
Budget

Udvikling 
forv. 

Regnskab 
i.f.t. sidste 

kvartal

2 Finansforskydninger m.m. i alt 76,0 52,9 34,8 67,1 32,3 20,3

Afdrag på lån 751,2 107,2 392,4 392,4 0,0 0,0

Optagelse af lån -732,3 -68,5 -385,9 -369,1 16,8 16,8

Finansforskydninger 54,1 14,2 28,4 43,8 15,5 3,5

Kursreguleringer 3,0 0,0 0,0 0,0

1+2 Ændring i likvide aktiver -0,4 57,6 66,5 29,7 -36,9 -6,7

RESULTATOPGØRELSE PR. 30.9.2019

 

Som forklaring til afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget vedlægges 
særskilt bilag med et samlet resumé af fagudvalgenes budgetkontroller.
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