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Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser  

 

Økonomiudvalget Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Renter i alt -31,3 22,5 21,4 12,9 -8,5

Renterindtægter -52,4 -3,8 -4,8 -4,9 -0,1

Renteudgifter 25,0 26,1 23,0 23,3 0,2

Kurstab/Kursgevinst -3,9 0,1 3,2 -5,5 -8,7

Finansiering i alt -3.758,7 -3.762,2 -3.771,5 -3.767,0 4,5

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

Tilskud og udligning -1.108,7 -1.105,5 -1.114,8 -1.110,3 4,5

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

Finansforskydninger i alt 52,9 14,2 28,4 43,8 15,5

Kortfristede tilgodehavender -19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Pantebreve 29,6 14,5 28,6 44,1 15,5

Forskyd. i aktiver/passiver -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Forskyd. i kortfristet gæld 43,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0

Kapitalposter i alt 18,9 38,7 6,5 23,3 16,8

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

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

0,0

Finansielle konti i alt -3.718,1 -3.686,8 -3.715,3 -3.687,0 28,3

12,4

Heraf uden overførselsadgang 15,8

Heraf overføres til 2020

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

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

Renter: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 12,9 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.6.2019 er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres til stigning i forventet regnskab vedr. kurstab/gevinster på 0,1 
mio. kr.  

Regnskabet forventes at udgøre 12,9 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 21,4 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreudgift på 8,5 mio. kr. Beløbet vedrører primært:  
 

 Forventet mindreudgift på 8,2 mio. kr. vedr. på rentepuljen til imødegåelse af renterisiko primært 
på grund af lavere renteudgifter.  
 

 
Finansiering: 
De samlede indtægter fra finansiering forventes pr. 30. sept. 2019 at udgøre 3.767,0 mio. kr. Dette er en 
forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til vurderingen ved budgetkontrollen pr. 30. juni 2019. 
 
I forhold til korrigeret budget er der tale om en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører 
udligning og tilskud og skyldes midtvejsregulering af bloktilskud for 2019 og regulering af 
beskæftigelsestilskud.  
 
 
Finansforskydninger: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 43,8 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forværring på 3,5 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres til:  

 Forventet nettomerudgift på 6,4 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. Heraf udgør merudgift på 
12,6 mio. kr. Gl. Nyby, og mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedr. Nordre, mens mindreudgift på 4,3 
mio. kr. vedr. Nordre forventes overført til 2020. Merudgiften på 12,6 mio. kr. modsvares af 
merindtægt på salg af grunde i Tankefuld på 10,0 mio. kr. samt 2,6 mio. kr. vedr. merindtægt på 
sociale udlejningsboliger. 

 Fald i forventet deponering på 2,5 mio. kr.  
 

Regnskabet forventes at udgøre 43,8 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 28,4 mio. kr. er der 
en afvigelse på 15,5 mio. kr. som primært vedrører:  
 

 Forventet merudgift på 11,6 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld  
 Forventet nettomerudgift på 6,4 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. Heraf udgør forventet 

merudgift Gl. Nyby på 12,6 mio. kr. og mindreudgift vedr. Nordre udgør 1,9 mio. kr. Derudover. 
forventes overført 4,3 mio. kr. til 2020 vedr. Nordre. Merudgiften på 12,6 mio. kr. modsvares af 
merindtægt på 10,0 mio. kr. vedr. salg grunde i Tankefuld, og merindtægt på sociale 
udlejningsboliger på 2,6 mio. kr.  

 Forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. til deponering.  
 
 
Kapitalposter: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 23,3 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forværring på 16,8 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres til fald i forventet låneoptagelse på 16,8 mio. kr. 

Regnskabet forventes at udgøre 23,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 6,5 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreindtægt på 16,8 mio. kr. Beløbet vedrører mindre låneoptagelse på 
havneområdet, byfornyelse og innovativt energispareprojekt.  
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Der vil være mulighed for at låne 4,0 mio. kr. vedr. DLG bygningen på havnen, samt forventede udgifter 
på p.t 11,6 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Det vurderes i forbindelse med opgørelse 
af lånerammen for 2019 om disse muligheder skal udnyttes. Lånoptagelsen og ydelserne er ikke 
budgetlagt eller medtaget i forventet regnskab.  
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Renter: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 12,9 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.6.2019 er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres stigning i kursgevinster. 
 
Regnskabet forventes at udgøre 12,9 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 21,4 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreudgift på 8,5 mio. kr. Beløbet vedrører primært:  
 

 Samlet forventet mindreudgift på 8,2 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko. 
Heraf vedr. 5,1 mio. kr. mindreudgift på rentepuljen. Derudover er der p.t. tilført 3,1 mio. kr. på 
grund af forventede lavere renteudgifter i forbindelse med omlægning af lån og optagelse af lån, 
herunder tilretning af lån til Sydbo m.m.  

 Forventet merindtægt på renter af likvider inkl. kurstab og gebyrer på 0,6 mio. kr.  
 Samlet forventet merudgift på renteudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. grundskyld og swapaftaler. 

 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Afvigelserne medtages ikke i tillægsbevillingssagen pr. 30.9.2019, men afventer regnskabsafslutningen.  
 
 
Tabeller og nøgletal: 

Finansiel strategi 
 
Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer og risikoprofil for 
likviditet anbragt i portefølje aftaler, herunder etiske retningslinjer ved investeringerne. 

Vi har indgået porteføljeaftaler med 4 pengeinstitutter om køb og salg af obligationer og 
investeringsbeviser. Ifølge kommunes finansielle strategi må andelen af investeringsbeviser maksimalt 
udgøre 25 % af den samlede portefølje. 

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

 

Porteføljeaftaler % Mio. kr.

Obligationer 86% 140,4
Investeringsbeviser 14% 23,7

Portefølje i alt 100% 164,0
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Finansiering: 
 
Skatter: 
 
Indkomstskat: 
Kommunen har for 2019 valgt statsgaranteret skattegrundlag. Som konsekvens heraf indgår indtægterne 
fra indkomstskat og selskabsskat mv. som budgetteret. Der forventes på baggrund af denne 
budgetkontrol ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget. 
 
Udgifter til medfinansiering af det skrå skatteloft falder med 0,2 mio. i forhold til budget for 2019. kr. 
Denne mindreudgift modsvares dog af mindreindtægt på grundskyld jf. afsnit nedenfor. 
 
Grundskyld: 
Den forventede afvigelse vedr. grundskyld udgør nu 0,5 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. mere end skønnet 
ved budgetkontrollen for 2. kvt. 2019. Afvigelsen skyldes, at vurderingsgrundlaget efter vedtagelsen af 
budgettet for 2019 er blevet korrigeret, fordi de kommunale ejendomme SYDBO og Hus 53 ikke skal 
indgå i vurderingsgrundlaget. Derudover er der i lighed med tidligere år foretaget tilbagebetaling af 
grundskyld for tidligere budgetår som følge af at skattemyndighederne har ændret vurderingen med 
tilbagevirkende kraft.   
 
 
Tilskud og udligning: 
Der blev den 6. sept. 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Dermed blev der også sat 
tal på midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud mv.  
 
I forhold til korrigeret budget forventes der en samlet mindreindtægt på 4,4 mio. kr.: 
 
Midtvejsregulering af generelt bloktilskud for 2018   - 2,3 mio. kr. 
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2018     6,7 mio. kr. 
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019      2,7 mio. kr. 
Mindreudgift bidrag til regional udvikling    - 1,5 mio. kr. 
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre   - 1,2 mio. kr.  
I alt        4,4 mio. kr. 
 
 
Midtvejsregulering af udligning og tilskud for 2019: 
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 25. sept. 2019 brev om statsgarantigrundlaget for 2020. 
Samtidig blev tal for midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2019 offentliggjort. Midtvejsreguleringen for 
2019 fremgår af aktstykke nr. 162 og kan opdeles af i reguleringer som følge af lov- og cirkulære-
programmet for 2019-2021 og øvrige reguleringer i aktstykket. Samlet reguleres kommunernes 
bloktilskud for 2019 med 223,9 mio. kr. Svendborgs andel heraf udgør 2,3 mio. kr. 
 
Beskæftigelsestilskud: 
Kommunens nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet for 
2018 er nu endeligt opgjort og der foretages en negativ regulering på 6,7 mio. kr.  
 
Den negative efterregulering skyldes, at antallet af forsikrede ledige blev lavere end det opgjorte skøn på 
tidspunktet for indgåelsen af kommuneaftalen for 2019 (juni 2018). Dette gælder både på landsplan og 
lokalt i Svendborg Kommune. Denne udvikling er fortsat i 2019 hvorfor der er foretaget en negativ 
midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 2,7 mio. kr. 
 
Bidrag til regional udvikling: 
I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 1.1.2019 blev grundbidraget 
fastsat til 109 kr. pr. indbygger. Der er dog i løbet af 2019 løbende opkrævet et bidrag på 135 kr. pr. 
indbygger. Forskellen mellem det oprindeligt fastsatte bidrag på 135 kr. og det nye bidrag på 109 kr. pr. 
indbygger reguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2019. Dette medfører en mindreudgift på 
1,5 mio. kr. for Svendborg Kommune. 
 
KL har i budgetvejledningsskrivelse G.5.5. oplyst at kommunernes udgifter til bekæmpelse af ensomhed, 
tab af livsmod, sorg og selvmord vil blive udbetalt som et særtilskud sammen med midtvejsreguleringen 
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for 2019. Svendborg Kommune vil modtage et særtilskud på ca. 1,2 mio. kr. som skal finansiere 
ekstraudgifterne, som er omtalt under budgetopfølgningen for Social- og sundhedsudvalget.  
 
Nettoudgifter momsrefusionsordning: 
Der forventes ingen ændringer i forhold til vedtaget budget.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Reguleringerne på netto 4,4 mio. kr. (mindreindtægt) som følger af midtvejsreguleringen for 2019 vil 
indgå i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af denne budgetkontrol. 
 
Finansforskydninger: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 43,8 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.6.2019 er der tale om en forværring på 3,5 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:  

 Forventet nettomerudgift på 6,4 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. Heraf udgør merudgift på 
12,6 mio. kr. Gl. Nyby, og mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedr. Nordre, mens mindreudgift på 4,3 
mio. kr. vedr. Nordre forventes overført til 2020. Merudgiften på 12,6 mio. kr. modsvares af 
merindtægt på salg af grunde i Tankefuld på 10,0 mio. kr. samt 2,6 mio. kr. vedr. merindtægt på 
sociale udlejningsboliger. 

 Forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedr. deponering Thurø Sejlklub 
 Fald i forventet merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. mellemfinansiering af LAG SØM midler. 
 Fald i forventet merudgift på 0,3 mio. kr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. 

 
 

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode. Sammenlignes udviklingen i 
2019 med henholdsvis 2018 og 2017 ligger de månedlige bevægelser frem til ultimo september 
væsentligt lavere i 2019, hvilket er medvirkende til styrkelse af den gennemsnitlige likvide beholdning.  
 

 
 
Tilgodehavender i betalingskontrol udviser pr. 30.9.2019 en faldende tendens for 2019. Faldet kan 
hovedsageligt henføres til den fremrykkede opkrævning af grundskyld. 
 

Finansforskydningerne omfatter: 

- Kortfristede tilgodehavender 

o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og 
mellemregning mellem regnskabsår. 

- Pantebreve 

o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i 
landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v. 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 7 af 68 

Acadresag: 19-3252

- Forskydninger i aktiver og passiver 

o Mellemværende kommuner og regioner og deposita. 

- Forskydninger i kortfristet gæld 

o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, 
remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), 
fejlkonti og mellemregningskonti.   

 
Regnskabet forventes at udgøre 43,8 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 28,4 mio. kr. giver 
dette en forventet merudgift på 15,5 mio. kr. Beløbet vedrører: 

 Forventet merudgift på 11,6 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er 
automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet er ikke medtaget på lånesiden, da beløbet ændres 
løbende og indgår i lånerammen for 2019. 

 Forventet nettomerudgift på 6,4 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. Heraf udgør forventet 
merudgift til Gl. Nyby 12,6 mio. kr. og mindreudgift vedr. Nordre Park udgør 1,9 mio. kr. 
Derudover forventes overført 4,3 mio. kr. til 2020 vedr. Nordre Park. Merudgiften på 12,6 mio. 
kr. modsvares af nettomerindtægt på 10,0 mio. kr. vedr. salg af grunde i Tankefuld, og 
merindtægt på sociale udlejningsboliger på 2,6 mio. kr.  

 Forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedr. deponering Thurø Sejlklub. 
 
 

 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Merudgiften vedr. lån til betaling af grundskyld indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende 
ændres. Når det endelige beløb for 2019 kendes medtages det i lånerammen for 2019.  
 
Afvigelse vedr. grundkapitalindskud på 12,6 mio. kr. og -1,9 mio. kr. indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 
30.9.2019. Afvigelsen vedr. deponering på 2,5 mio. kr. indarbejdes ligeledes i tillægsbevillingen pr. 
30.9.2019 med henblik på anvendelse i 2020. 
Der forventes overført 4,3 mio. kr. til 2020 vedr. grundkapitalindskud til Nordre Park. 
 
 
Kapitalposter: 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 udgør i alt 23,3 mio. kr., og i forhold til forventet 
regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forværring på 16,8 mio. kr. Ændringer i det forventede 
regnskabsresultat kan primært henføres til fald i forventet låneoptagelse på 16,8 mio. kr. 

Regnskabet forventes at udgøre 23,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 6,5 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreindtægt på 16,8 mio. kr. Beløbet vedrører primært låneoptagelse til 
havneområdet, byfornyelse og innovativt energispareprojekt. Der optages lån på baggrund af faktiske 
anlægsudgifter pr. 30.09.2019, og resten af den budgetlagte låneoptagelse overføres til 2020.   

Der vil være mulighed for at låne 4,0 mio. kr. vedr. DLG bygningen på havnen, samt forventede udgifter 
på p.t 11,8 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Det vurderes i forbindelse med opgørelse 
af lånerammen for 2019 om disse muligheder skal udnyttes. Lånoptagelsen og ydelserne er ikke 
budgetlagte eller medtaget i forventet regnskab. 
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Mindreindtægten vedr. låneoptagelse på 16,7 mio. kr. til havneområdet, byfornyelse og innovativt 
energispareprojekt forventes overført til 2020. Mindreindtægt i låneoptagelse vedr. ældreboliglån på 0,1 
mio. kr. medtages i tillægsbevillingen pr. 30.09.2019. 
 
Tabeller og nøgletal: 
Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer for andelen af lån med 
variabel og fast rente. Den variable andel af gælden må maksimalt udgøre 60 %. 
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Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. 

 

Gældssammensætning Finansielle 
politik % Aktuel % Mio. kr.

Restgæld med variabel rente (max 60%) 0% - 60% 35% 347,0
Restgæld med fast rente 40% - 100% 65% 652,8

Restgæld i alt i danske kroner 100% 999,8

Der er indgået ny swapaftale i maj, med start i 2020, således at andelen af lån med variabel rente 
forventes at være på ca. 28 % ultimo år 2020. 

Bilag 1 – (obligatorisk) 
 
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Finansielle konti Mio. kr.

Renter: -1,0
Overførsler fra 2018 -2,5
Renteindtægter 0,6
Pantebreve -0,2
Lånerammen 1,1
Ældreboliglån 0,1
Garantiprovision -0,2

Finansiering: -9,3
Ekstra bloktilskud -9,5
Andel af kollektiv skattesanktion 0,2

Finansforskydninger: 14,1
Overførsler fra 2018 2,5
Pantebreve 0,3
Grundkapitalindskud 18,9
Deponeringer -7,7

Kapitalposter: -32,2
Overførsler fra 2018 -15,4
Indfrielse lån Dronningsholmsvej 0,8
Lånerammen -1,5
Skyldigt tilslutningsbidrag flyttes fra afdrag til anlæg -15,8
Ældreboliger -0,2

Tillægsbevillinger i alt -28,4
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Resumé – Miljø—og Naturudvalget 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Udvalg Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 13,4 14,3 13,8 13,6 -0,2

Natur og Miljø

- Naturforvaltning og Natura 2000 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0

- Vandløbs- og vådområdeprojekter 1,4 2,0 1,5 1,5 0,0

- Miljø 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0

- Klima og Energi 0,5 0,4 0,8 0,6 -0,2

- Unesco Geopark 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

- Administrationsudgifter - konto 6 10,4 10,5 10,6 10,5 0,0

Samlet drift i alt 13,4 14,3 13,8 13,6 -0,2

0,0

Heraf overføres til 2020 -0,2
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

- = 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. 

 

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Miljø- og Naturudvalget udgør ca. 13,6 mio. kr., og i 
forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på ca. 0,2 mio. kr.  
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Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til, at ikke alle de overførte midler 
fra regnskab 2018 til Natur og Klima området forventes disponeret i år.  
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes pr. 30.09.2019, at udgøre ca. 13,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
13,8 mio. kr. betyder det, at der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 
klima og energi området, som primært kan henføres til de overførte midler fra regnskab 2018. Midlerne 
ønskes overført til 2020, hvor de kan indgå som finansiering til et skovrejsningsprojekt i samarbejde med 
Naturstyrelsen og Vand og Affald. Dette blev godkendt på Natur- og Miljøudvalgets møde den 
30.09.2019. Herudover forventes et mindreforbrug på løn på ca. 0,3 mio. kr., som dog opvejes af et 
tilsvarende merforbrug på den øvrige konto 6.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
 

Bilag 1 
 
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,4
Overførsler fra 2018 -0,2
Rammebesparelse - andel af ledelse og administration 0,0
Unesco Geopark - overført til ØKU -0,3
Tilskud fra barselspuljen 0,1

Tillægsbevillinger i alt -0,4
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Resumé – Teknik- og Erhvervsudvalget 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Udvalg Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 264,0 269,9 274,8 277,7 2,9

CETS 233,0 227,5 229,2 230,4 1,2

- Trafik og Infrastruktur 80,0 87,4 90,2 82,4 -7,8

- Ejendomsservice 113,6 113,6 114,3 113,9 -0,3

- Kommunale Ejendomme 39,4 26,5 24,7 34,0 9,3

Byg & BBR 8,8 7,7 8,9 8,4 -0,5

Plan og Udvikling 7,7 16,8 14,3 14,9 0,7

ERHVERV 14,5 17,9 22,4 24,0 1,6

- Erhvervskontoret 9,6 13,7 18,1 17,4 -0,7

- Iværksætteri -0,3 -0,8 -0,7 1,0 1,7

- Havn og færger 5,2 5,0 5,0 5,6 0,6

Overførselsudgifter i alt -8,2 -9,4 -9,3 -9,3 0,0

Drift ældreboliger (husleje mv.) -10,0 -11,2 -11,0 -11,0 0,0

Teknisk servicepersonale - Distrikt 
Social og Ældre 1,8 1,7 1,7 1,7 0,0

Samlet drift i alt 255,8 260,5 265,5 268,4 2,9

-0,2

3,1
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

Heraf overføres til 2020 (inkl. negativ overførselspulje)

- = 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 
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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. 

Det forventede regnskab pr. 30.09.2019 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 277,7 mio. kr., og i 
forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på 2,3 mio. kr. Ændringer i det 
forventende regnskabsresultat kan primært henføres til: 
  

 Trafik og Infrastruktur – 0,3 mio. kr. i mindreforbrug på konto 6 administration m.m. 
 Ejendomsservice – 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger. 
 Kommunale Ejendomme - 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på div. huslejeudgifter samt negativ 

arealeffektivisering. 
 Byg og BBR – 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på konto 6 administration m.m. 

  
Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret 
budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften Tiltag til budgetoverholdelse 
anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget. 
 

Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes pr. 30.09.2019 at udgøre ca. 277,7 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
274,8 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. 
 
Udvalgets andel af negativ pulje for både 2018 og 2019 er blevet udmøntet i forbindelse med 
regnskabsafslutningen for 2018. 
 
Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. 
 
Overførselsudgifter: 
 
Regnskabet for 2019 forventes at udgøre ca. -9,3 mio. kr. netto, hvilket er lig med korrigeret budget.  

 
Væsentlige afvigelser: 

 
Serviceudgifter: 
 
 
Trafik og Infrastruktur: 
Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,8 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de 
væsentligste. 
 
Fra 1. januar 2019 gælder der nye regler på parkeringsområdet. Disse får først virkning når regnskabet 
for 2019 bliver indsendt og godkendt i ministeriet i 2020. I 2019 forventes derfor en merindtægt på ca. 
3,4 mio. kr. Beløbet skal reserveres og overføres til 2020, hvor det skal tilgå den tilsvarende reduktion i 
kommunens bloktilskud svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet.  
 
Der forventes ligeledes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på vintertjenesten. Vinteren 2018/19 har i 
perioden januar til april været ekstra grøn med få saltninger. Skønnet over vinteren 2019/20 er lagt ind 
som en normalvinter.   
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På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. A conto opkrævningen fra FynBus 
er ikke tilsvarende justeret i kommunens budget.  
 
På SBH-kørslen forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som skyldes en forventelig merudgift da 
abonnementsbetalingen på ordningen er bortskaffet af FynBus’ bestyrelse. Tidligere har hver borger 
betalt 455 kr. om året – dette er nu fjernet, men derimod er der lagt 5 kr. oven i turprisen. Det forventes 
at medføre en øget udgift for kommunen.  
 
På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. fortsat den 
skærpede visitation fra sidste år. Derudover ses der et mindre forbrug på skolekort, bevilget til 
kommende skoleår (19/20), på ca. 100.000 kr. sammenlignet med sidste år. På lukket skolebuskørsel 
ses et mindre forbrug på ca. 15-20.000 kr. pr. måned sammenlignet med samme måneder i 2018 og det 
må estimeres til en samlet besparelse i resten af 2019 på ca. 75.000-100.000 kr. Dette vurderes at være 
et resultat af de nye vurderinger af vejenes trafikfarlighed.  
 
På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto. Dette skyldes stadig 
revisiteringen fra sidste år jf. afdelingens målsætning. 
 
På Sydfyns Flyveplads forventes en merindtægt fra en engangsindtægt på 0,375 kr. for indgåelse af en 
20 årig råderetsaftale af arealet. 
 
På konto 6 forventes et netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som primært skyldes div. refusioner i 
forbindelse med barsel samt overgangen fra vakante stillinger til ny ansættelser. Området er også blevet 
tilført midler til medarbejder som er tilknyttet L21. Der forventes manglende variable indtægter fra 
diverse drifts- og anlægsprojekter. 
 
Ejendomsservice: 
Samlet for hele området forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette kan henføres til et forventet 
mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på en rådighedspulje på konto 6 til ledelsesudvikling m.m., samt en 
teknisk justering fra drift til anlæg på ca. 0,2 mio. kr. 
 
Kommunale Ejendomme: 
Samlet for hele området forventes et netto merforbrug på ca. 9,3 mio. kr.  
 
Heraf vedr. et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. takstinitiationer og skal tilbageføres til områderne ved årets 
udgang. Brutto merforbruget som vil belaste Teknik og Erhvervsudvalgets rammer er derfor på ca. 9,5 
mio. kr.  
 
Brutto merforbruget på de ca. 9,5 mio. kr. kan henføres til: 
 
Af brutto merforbruget på ca. 9,5 mio. kr., udgør negativ arealeffektivisering ca. 2,5 mio. kr. som skal 
overføres til 2020, hvor puljen/investeringen udlignes i forbindelse med projektet om administrative 
arbejdspladser. Herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelsespuljen vedr. 
arealeffektivisering på ca. 4,1 mio. kr. i 2019. 
 
Oversigt over arealeffektivisering 
 

Projekter 
Korrigeret 

budget 
Bemærkninger 

Arealeffektivisering   
Budgetramme 4.094.742 2019 
Vester Skerninge Bibliotek -40.000 Salg af ejendom – sparet drift 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 14 af 68 

Acadresag: 19-3252

Landet Bibliotek -132.231 Salg af ejendom – sparet drift 
Brydevej -120.000 Salg af ejendom – sparet drift 
Kløvermarksvej 14b og c -108.628 Opsigelse af lejemål - sparet drift 
Klosterplads 8A -93.196 Opsigelse af lejemål - sparet drift 
Central regulering -9.861  
Negativ 
arealeffektivisering 

  

Tved Skole pavillon 380.000 Negativ arealeffektivisering 
Ramsherred 10-12 *) 1.563.000 Administrative arbejdspladser overført fra 2018 
Ramsherred 10-12 *)              790.667 Administrative arbejdspladser investering i 2019 
Inddragelse af 2. sal på 
Frederiksøen *) 

 
444.293 

 
Administrative arbejdspladser - husleje 

Tilbageførsel af drift af 2. 
sal på Frederiksøen 

-141.470 Tilbageføres da der er fundet en anden løsning 

I alt 6.627.316 Manglende arealeffektivisering 
*) Huslejebesparelsen på Ramsherred 10-12 vil kunne dække ovenstående investeringer fra 2020. 
 
Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr vedrørende ikke disponerede overførsler fra 2018.  
 
Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til husleje vedr. eksterne lejemål og 0,4 mio. kr. i 
merforbrug på flygtningeboliger. 
 
Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. for forpagtningsindtægter, 
sociale boliger, forsikringer og egne huslejeindtægter. 
  
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette 
kan overordnet henføres til at de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) 
er steget. Der har også været en ændring af arbejdsskadesikringsloven, så opkrævningen er gået fra 
bagud til forud. Dette har medført en dobbeltopkrævning i 2019. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. 
kr., hvor der ikke er mulighed for påvirkning af udfordringen. Yderligere forventes der et merforbrug på 
indbetaling og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse, på 2,0 
mio. kr. Dette er ved at blive analyseret.  
 
Byg og BBR: 
For området forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at afdelingen 
har været hårdt ramt af sygdom og opsigelser. I runde tal har der været ca. 48 ugers sygdom, som der 
er modtaget dagpengerefusion for. Derudover har der været fire personer som fratrådte deres stilling. De 
nyansatte er overvejende nyuddannede og dermed billigere. Det samlede driftstab estimeres til ca. 87 
uger som følge af sygdom og opsigelser. På den baggrund er det besluttet, at ansætte en midlertidig 
medarbejder som kompensation. 
 
Plan og udvikling: 
For området forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. 
 
Overordnet skyldes dette et forventet merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., i forbindelse med direktørskifte for 
Miljø og Teknik området. 
 
Dette forventes imødekommet ved overordnet mindreforbrug på:  

 ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018, 
 ca. 0,3 mio. kr. på Rådighedspuljen 
 ca. 0,1 mio. kr. på ”Bidrag til lån – Støttet Byggeri”, 

 
Plan og udvikling har herudover vist tilbageholdenhed siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, 
hvorfor det har været muligt at realisere en engangsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.  
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Afdelingen anbefaler at et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. indgår som tiltag til 
budgetoverholdelse, til at imødegå merforbruget på de ca. 2,3 mio. kr.  
 
 
ERHVERV: 
 
Erhvervskontoret: 
Ved en organisationsændring pr. 01.05.2019 blev der oprettet et erhvervskontor i Svendborg Kommune. 
Erhvervskontoret er bemandet med 5 medarbejdere udover erhvervschefen. Erhvervskontoret er et 
sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Derudover 
varetager erhvervskontoret også opgaver i forbindelse med køb og salg af kommunal jord og bygninger. 
 
Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes primært, at det kommunale bidrag til Film Fyn i 
2019, som følge af øget statstilskud og udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn, er blevet nedsat fra 45 kr. til 
25 kr. pr. indbygger. Dette har givet en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. 
Derudover er der et forventet mindreforbrug på bidrag til Erhvervshus Fyn på 0,2 mio. kr. samt 
mindreforbrug vedr. tilskud til diverse foreninger på 0,1 mio. kr. 
 
Ved organisationsændringen pr. 01.05.2019 blev der overført budget fra de kommunale områder hvor 
opgaverne indtil da organisatorisk havde været placeret. Der blev dog ikke fundet finansiering til den nye 
afdelingschefstilling. Forventet merforbrug vedr. drift af sekretariatet udgør derfor 0,8 mio. kr. Heraf 
merforbrug på løn 0,6 mio. kr. og ekstraudgifter i forbindelse med etablering af sekretariatet på 0,1 mio. 
kr. 
 
Iværksætteri: 
For hele området forventes et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2019.  
Merforbruget kan primært henføres til områderne lønninger, inventar og indvendig vedligeholdelse af 
bygninger samt en vigende udlejning af kontorer og mødelokaler i forhold til 2018 i de to 
iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II).  
 
Det forventede merforbrug er steget fra 1,6 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 til nu 1,7 
mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, der beskriver tiltag som er iværksat med henblik på at vende 
udviklingen. Handleplanen er nærmere beskrevet under afsnittet ”Tiltag til budgetoverholdelse”. 
 
Havn & Færger: 
For hele området forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til manglende 
lejeindtægter fra diverse udlejningsejendomme og udgifter til indkøb af og idriftsætning af et nyt 
automatsystem til betaling for brug af faciliteter i lystbådehavnene. 
 
I forbindelse med realiseringen af nyt SIMAC opsiges de eksisterende lejere på Nordre Kaj. Konsekvensen 
af opsigelserne er, at det ikke vil være muligt at realisere indtægtsbudgetterne for området. Den 
manglende lejeindtægt fra Nordre Kajgade udgør 0,25 mio. kr. Der vil desuden være færre indtægter fra 
udlejning af administrationsbygningen på Frederiksøen på skønsmæssigt 0,2 mio. kr. Indkøb af og 
udgifter til implementering af et nyt automatisk system til betaling for brug af badefaciliteter mv. i 
lystbådehavnene skønnes at udgøre 0,15 mio. kr.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede 
merforbrug på ca. 9,3 mio. kr., heriblandt også muligheden for at ind tænke de ikke udmøntede 
overførsler på 1,1 mio. kr. fra 2018 i den samlede løsning. Herudover er der igangsat følgende tiltag: 
 

 På området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt i 2018 for derigennem at 
reducere tomgangsudgifterne. Lejemålet i Skårup er rømmet pr. 28.2.2019.  

 Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Direktionen har 
behandlet denne udfordring, hvorfor det er aftalt en større inddragelse af områderne for 
derigennem at realisere de manglende besparelser i årerne frem.  

 På risikostyringsområdet kan der heller ikke umiddelbart peges på finansiering af merudgiften 
vedr. arbejdsskader, men området er ved at blive analyseret. Der er således en forventning om, 
at der fremover kan skabes en bedre gennemsigtighed i økonomien som vil kunne anvendes i 
prognoseøjemed, ligesom forskellige arbejdsskadeanalyser som hidtil, vil indgå i HR afdelingens 
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tilrettelæggelse af forebyggelsesarbejdet. Direktionen vil blive forelagt en status og eventuelle 
handlemuligheder.  

 
 
I Plan og Udvikling forventes det at direktørskiftet vil resultere i et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., i 2019. 
I tiltag til budgetoverholdes anbefaler afdelingen at følgende mindreforbrug på området, prioriteres til 
imødegåelsen af merforbruget: 
 

 ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018, 
 ca. 0,3 mio. kr. på Rådighedspuljen 
 ca. 0,1 mio. kr. på ”Bidrag til lån – Støttet Byggeri”, 

 
Plan og udvikling har herudover vist tilbageholdenhed siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, 
hvorfor det har været muligt at realisere en engangsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.  
 
Det er ikke muligt at pege på finansiering af de resterende 0,7 mio. kr. indenfor Plan og Udvikling. 
 
Vedr. Havn & Færger forventes der i 2019 at mangle lejeindtægter p.g.a. opsigelsen af lejemålene på 
Nordre Kaj på ca. 0,2 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. Der er også et par lejemål i 
administrationsbygningen på Frederiksøen, som står tomme. Det er ikke muligt at pege på finansiering af 
merforbruget på i alt 0,6 mio. kr. indenfor området. 
 
Det forventede merforbrug på Fremtidsfabrikkerne er steget med 0,1 mio. kr. til 1,7 mio. kr. set i forhold 
til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019. Ledelsen på området har udarbejdet nedenstående handleplan 
indeholdelse tiltag, der nu er iværksat og i efteråret igangsættes en proces, der skal komme med et bud 
på hvordan fremtidsfabrikkerne kan drives i fremtiden.  
 
 
Tiltag Status 
Øge udlejning på Kvægtorvet Markedsføringen af Kvægtorvet intensiveres. 

Cafédrift – udbud Der har været gennemført et udbud af driften på begge caféer. Det 
indkomne tilbud viste dog at medføre en endnu højere udgift til 
cafédriften, så udbuddet blev annulleret. 

Optimering af cafédrift Der afprøves med virkning fra august 2019 samdrift af cafeerne i 
begge huse med en reduceret normering. Evaluering vil ske i 
oktober 2019. 

Øge indtjeningen på 
arrangementer 

Det undersøges om Erhvervshus Fyn kan være interesseret i at 
placere events i Fremtidsfabrikkerne. 

Fremtidsfabrikkerne 2.0 Der igangsættes i efteråret 2019 en proces, der skal lede frem til 
et bud på Fremtidsfabrikkerne 2.0. Der skal tages hensyn til bl.a. 
den nye erhvervsfremmelov og markedssituationen inden for 
iværksættertilbud. Der sættes som udgangspunkt ingen 
begrænsninger på hvilke udfald processen kan have. 

 
 
Overførselsudgifter: 
Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis 
den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne samt 
udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt Social og Ældre. Derudover konteres udgifter til 
tomgangsleje i ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret. 
 
På nuværende tidspunkt forventes ingen ændringer i forhold til korrigeret budget.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
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Ingen på nuværende tidspunkt.  
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Bilag 1 
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 4,9
Overførsler fra 2018  - alm, særlige og negativ pulje 3,6
Overførsler fra 2018  - Børn og Unge 0,5
Fastholdelse af 2 timers gratis parkering 0,5
Barselspulje 0,5
Låneydelse Solo Fitness -0,1
Tilretning af ejendomsbudgetter vedr. unge og voksne med misbrug -0,2
Besparelse på ledelse og administration -0,2
Tilpasning af fleksjobspulje i.f.t. Beskæftigelse og Integration -0,2
Besparelse fra andre udvalg på takstinstitutioner -0,2
2x2 stillinger til planlægnings- og byggesagsområdet 1,0
Teknisk korrektion af pulje i forbindelse med budgetvedtagelsen 2019 0,4
Koordination Landsstævne 2021 - lønmidler 0,3
Bygningsdrift 0-2 års pladser Rantzausminde -0,1
Rettelse af fejloverførsel fra Bykollegiet CSV -0,5
Bygningsdrift Børnehuset og Hus 53 0,2
Energibesparende foranstaltninger udført i 2017 -0,7

Overførselsudgifter 0,1
Lån til køkkenudskiftninger 0,0
Huslejeindtægter ældreboliger - renter og afdrag 0,1

Tillægsbevillinger i alt 5,1
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Som det kan ses af bevillingsoversigten, så blev der overført ca. 3,6 mio. kr. fra regnskab 2018. Heraf 
indgår de ca. 0,8 mio. kr. i en lukket økonomi som f.eks. selvejende haller og skadedyrsbekæmpelse. Af 
de resterende ca. 2,8 mio. kr. er de 1,5 mio. kr. sat af til uomgængelige udgifter til f.eks. Ø-hop, 
Danmarks Museum for Lystsejlads, medfinansiering af ShareFifty5 og Medstrøm. De resterende midler er 
prioriteret til nyt vejsystem, trafikanalyser, udskiftning af biler og legepladser. 
 

Bilag 2 
Status på Budgetforlig 
Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Teknik- og 
Erhvervsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, 
at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. 

 
Svendborg Flyveplads   
Indsatsområde:  
Ifm. reduktion af det kommunale 
driftstilskud tilbydes en 20-årig 
driftsaftale. Hensigten er at 

Status:  
Udbud er gennemført. Vinder er Starling Airport 
Service ApS. Råderetsaftalen er underskrevet og 
der er sket indbetaling. 
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flyvepladsen på sigt bliver 
selvbærende. 

 
Der pågår på nuværende tidspunkt 
forureningsundersøgelser på flyvepladsen. Når 
disse er færdig og håndteret, vil der blive 
udarbejdet tillæg til aftalen. 
 
Råderetsaftaleforholdet træder i kraft d. 1. januar 
2020. For året 2020 ydes et driftstilskud på kr. 
340.000, og for året 2021 ydes tilskud på kr. 
170.000. Herefter ydes ikke tilskud. 
 

 
 

Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 
Økonomisk oversigt 

(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Serviceudgifter i alt 71,5 75,1 74,3 71,6 -2,7

   Jobcenter og Borgerservice 70,7 74,0 75,4 71,8 -3,6

   Statsfinansierede puljer og projekter 0,4 0,0 -0,7 -0,6 0,1

   Integrationsråd 0,0 0,1 0,3 0,1 -0,2

   Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel) 0,4 1,0 1,0 0,3 -0,7

   Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -1,7 0,0 1,7

Overførselsudgifter i alt 862,6 902,5 902,6 901,0 -1,6

   Beskæftigelsesindsats 26,6 36,6 44,1 50,2 6,1

   Sociale ydelser 368,7 377,7 370,3 366,8 -3,5

   Integration 8,7 24,0 24,0 9,2 -14,8

   Forsikrede ledige 111,3 103,8 103,8 115,0 11,2

   Førtidspension 280,0 290,7 290,7 292,8 2,1

   Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 67,3 69,7 69,7 67,0 -2,7

Samlet drift i alt 934,1 977,6 976,9 972,6 -4,3

Heraf overføres til 2020 -2,0

Heraf uden overførselsadgang -2,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. 
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Økonomisk redegørelse 
Udvikling i forventet regnskabsresultat: 
Det forventede regnskab 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 af servicerammen på 
mellem en kvart og trekvart mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for 
kommunerne under ét at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en eventuel 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. 
 
Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 
serviceudgifter udgør i alt 71,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni er der tale om en 
forbedring på 1,4 mio. kr.  
 
Ændringerne i det forventende regnskabsresultat vedrører primært udskydelse af planlagte 
investeringer/anskaffelser i Jobbutik og Borgerservice. 

 
I nedenstående er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret 
budget. 
 
Serviceudgifter: 

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 
forventet regnskab pr. 30. juni på 1,4 mio. kr.  
  
Overførselsudgifter: 
Regnskabet forventes at udgøre 901,0 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 902,6 mio. kr. svarer til 
en mindreudgift på 1,6 mio. kr.  
Det forventes altså, at de i budget 2019 indregnede besparelser på overførselsudgiftsområdet kan 
realiseres og at der herudover vil blive et mindreforbrug. 
 

 
Specifikation/væsentlige afvigelser: 

 

Serviceudgifter: 
 
Jobcenter og Borgerservice: 
 
For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 3,6 mio. kr., som primært skyldes de 
overførte mindreforbrug fra 2017 og 2018 (2,7 mio.kr.).  
 
For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes periodeforskydning 
mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud fra staten. 
 
Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
 
Løntilskudsjob til forsikrede ledige udviser mindreforbrug på 0,7 mio. kr., idet der er færre ansat i 
ordningen end budgetteret. 
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Udvalgets negative overførselspulje udgør -1,7 mio. kr. Puljen kan ved regnskabsafslutningen eventuelt 
reduceres, således at den ikke overføres til 2020 med samme beløb. 

 
Overførselsudgifter: 
 

Beskæftigelsesindsats: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Beskæftigelsesindsats
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019
Korrigeret 

budget 2019
Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift
Driftsudgifter til 
beskæftigelsesindsats 25,2 35,0 42,6 49,1 6,5

Beskæftigelsesordninger 1,4 1,6 1,6 1,2 -0,4

Drift i alt 26,6 36,6 44,2 50,3 6,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Der forventes udgifter til beskæftigelsesindsats på 50,3 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 6,1 mio. 
kr. Merforbruget til beskæftigelsesindsatsen skyldes både at der har været et øget behov for indsatser og 
at området er påvirket af at statsrefusionen stort set er afskaffet fra 2019 som led i forenklingen af den 
økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Refusionsændringen betød at bruttoudgifterne blev 
reduceret med 10 mio. kr. i budget 2019.  
Udsigten til merforbrug har affødt, at der er iværksat en revurdering og opbremsning af brugen af tilbud. 
 
 
Sociale ydelser: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Sociale Ydelser
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019
Korrigeret 

budget 2019
Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Sygedagpenge 69,9 70,8 70,8 69,8 -1,0

Kontant- og uddannelseshjælp 125,1 125,4 125,4 117,4 -8,0

FGU finansiering/mindreudgifter 
forsørgelse 0,0 -0,6 -0,5 0,0 0,5

Revalidering 6,6 4,2 4,2 5,3 1,1

Løntilskud m.v. til fleksjob 61,1 66,1 66,2 68,7 2,5

Ressourceforløb 44,3 45,3 40,7 40,4 -0,3

Jobafklaringsforløb 33,4 34,4 31,5 32,8 1,3

Ledighedsydelse 28,3 32,0 32,0 32,4 0,4

Drift i alt 368,7 377,6 370,3 366,8 -3,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Der forventes nettoudgifter på 366,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til budgettet på 3,5 
mio. kr. 
 

 Til sygedagpenge forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Det forventede antal forløb er 
væsentligt lavere end budgettet (787/862), men mindreudgiften opvejes delvist af mindre 
statsrefusion end budgetteret. Forventningen til den gennemsnitlige refusionsprocent blev i 
budget 2019 hævet fra 37 til 45 på grund af en forventning om flere sager med kortere 
forsørgelsesperiode. På nuværende tidspunkt er refusionsprocenten dog kun 39,8. 
 

 Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser mindreudgifter på 8,0 mio. kr. Forventningen skyldes 
primært at antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 699 mod 763 i budgettet. 
 

 Antal revalidender blev i budgettet reduceret til 25. Forventningen er nu at antallet når at falde til 
34 på årsbasis, hvilket giver en merudgift på 1,1 mio. kr. 
 

 Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser merudgifter på 2,5 mio. kr. Der er både større 
tilgang til flekslønstilskud og mindre afgang fra fleksjob end budgetteret (se tabeller nedenfor). 
 

 Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 310 på årsplan i 2019. Der er budgetteret med 270, og 
derfor forventes der en merudgift på 1,3 mio. kr.  
 

 Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere er næsten i balance med budgettet, der forventes en 
merudgift på 0,4 mio. kr.  

 
Tabeller og nøgletal: 
 
Antal sygedagpengeforløb  

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
953 

 
975 

 
784 

 
797 

 
772 

 
680 

 
621 

 
712 

 
725 

 
789 

 
867 

 
814 

 
776 

 
791 

 
2019 

 
954 

 
869 

 
801 

 
777 

 
781 

 
719 

 
673 

 
659 

     
862 

 
787 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 45,0 39,8 

På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre 
måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt 
lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i 
sygedagpengesystemet. 
 

 
Antal kontanthjælpsmodtagere 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
835 

 
835 

 
842 

 
828 

 
804 

 
790 

 
772 

 
763 

 
749 

 
754 

 
759 

 
753 

 
911 

 
790 

 
2019 

 
762 

 
752 

 
747 

 
717 

 
710 

 
710 

 
683 

 
674 

 
659 

    
763 

 
699 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 21,8 21,9 

 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
471 

 
459 

 
479 

 
487 

 
479 

 
488 

 
446 

 
435 

 
443 

 
468 

 
475 

 
459 

 
474 

 
466 
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2019 

 
456 

 
448 

 
469 

 
474 

 
483 

 
480 

 
470 

 
435 

 
421 

    
440 

 
459 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 24,5 24,8 

Antal revalidender 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
49 

 
47 

 
46 

 
46 

 
45 

 
43 

 
35 

 
38 

 
37 

 
39 

 
37 

 
36 

 
50 

 
42 

 
2019 

 
36 

 
36 

 
37 

 
37 

 
36 

 
37 

 
29 

 
30 

 
32 

    
25 

 
34 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 21,1 

 
Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion) 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
325 

 
325 

 
319 

 
318 

 
309 

 
308 

 
307 

 
302 

 
301 

 
300 

 
300 

 
299 

 
256 

 
309 

 
2019 

 
296 

 
297 

 
289 

 
284 

 
282 

 
280 

 
279 

 
270 

 
265 

    
265 

 
278 

 

Antal flekslønstilskud (alle) 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
406 

 
411 

 
426 

 
438 

 
455 

 
468 

 
474 

 
479 

 
487 

 
491 

 
491 

 
491 

 
378 

 
460 

 
2019 

 
490 

 
498 

 
507 

 
527 

 
529 

 
533 

 
535 

 
543 

 
545 

    
484 

 
516 

 

Antal ressourceforløb 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
336 

 
337 

 
338 

 
333 

 
334 

 
338 

 
336 

 
334 

 
327 

 
324 

 
324 

 
323 

 
356 

 
332 

 
2019 

 
329 

 
329 

 
333 

 
331 

 
333 

 
334 

 
330 

 
331 

 
323 

    
329 

 
331 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 20,0 

 

Antal jobafklaringsforløb 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
249 

 
259 

 
268 

 
266 

 
269 

 
283 

 
292 

 
290 

 
300 

 
307 

 
310 

 
305 

 
309 

 
283 

 
2019 

 
314 

 
301 

 
314 

 
318 

 
309 

 
315 

 
314 

 
316 

 
309 

    
270 

 
310 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,5 21,2 

 
Antal personer i alt på ledighedsydelse 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 
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2018 226 

 
244 240 237 202 184 233 

 
213 190 200 208 247 

 
215 

 
219 

 
2019 234 252 228 233 201 197 247 240 217    

 
231 

 
233 

 

 
Integration: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Integration
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019
Korrigeret 

budget 2019
Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Integrationsprogram -7,8 3,5 3,5 -2,6 -6,1

Integrationsydelse 16,6 20,5 20,5 11,9 -8,6

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

Drift i alt 8,7 24,0 24,0 9,2 -14,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Mindreudgifterne på integrationsområdet på i alt 14,8 mio. kr. skyldes: 
 

 Flere resultattilskud end budgetteret. Der forventes 60 for bestået danskuddannelse, 47 for 
kompetencegivende uddannelse og 49 for ordinær beskæftigelse. 

 Færre ydelsesmodtagere på grund af lavere antal modtagne flygtninge og familiesammenførte 
end forudsat ved budgetlægningen for 2019. 

 Reduceret skøn for antal familiesammenførte i 2019. 
 Opbremsning/revurdering af aktiveringstilbud. 

 
Ansatte i Integrationsgrunduddannelsen på ældreområdet udløser resultattilskud for ordinær 
beskæftigelse på 1,1 mio. kr., som tilføres Social- og Sundhedsudvalget (serviceudgifter) i forbindelse 
med regnskabsafslutningen. 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Antal modtagere af integrationsydelse  

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 

 
172 

 
155 

 
144 

 
135 

 
128 

 
118 

 
112 

 
103 

 
94 

 
82 

 
77 

 
90 

 
247 

 
118 

 
2019 

 
112 

 
134 

 
129 

 
123 

 
127 

 
117 

 
121 

 
107 

 
104 

    
136 

 
116 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,5 21,4 

 

 

Antal modtagere af integrationsydelse uden for integrationsprogrammet 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 
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2018 

 
90 

 
103 

 
98 

 
104 

 
112 

 
103 

 
104 

 
100 

 
99 

 
95 

 
94 

 
78 

 
245 

 
98 

 
2019 

 
51 

 
32 

 
31 

 
35 

 
35 

 
38 

 
40 

 
36 

 
42 

    
136 

 
39 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 23,3 

 
Forsikrede ledige: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Forsikrede ledige
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019
Korrigeret 

budget 2019
Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 104,0 95,4 95,4 108,0 12,6

Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede 7,3 8,4 8,4 7,0 -1,4

Drift i alt 111,3 103,8 103,8 115,0 11,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært skyldes flere 
dagpengemodtagere end budgetteret. Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under 
Økonomiudvalgets område). Det midtvejsregulerede tilskud udgør 108,2 mio. kr. og vil ikke kunne 
dække de forventede udgifter på området. 
Udgifterne til dagpenge skønnes at udgøre 108 mio. kr., og dermed mere end budgetteret. Det skønnes 
at antal dagpengemodtagere kommer til at ligge lidt over niveauet for 2018, og dermed realiseres det 
budgetterede fald til 700 personer i budget 2019 ikke. 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner) 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
skøn 

 
2018 

 
973 

 
942 

 
895 

 
753 

 
779 

 
731 

 
711 

 
736 

 
733 

 
751 

 
745 

 
775 

 
827 

 
794 

 
2019 

 
872 

 
850 

 
807 

 
736 

 
753 

 
768 

 
747 

 
792 

     
700 

 
810 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 34,5 34,2 

 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de 
fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den 
enkelte kommune.  

Forsikrede ledige Andel af ledigheden 
  2017 2018 2019 
Assens 6,74 6,69 6,85 
Faaborg-Midtfyn 8,85 8,93 9,10 
Kerteminde 4,35 4,36 4,09 
Middelfart 4,98 5,61 5,70 
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Nordfyns 5,62 5,40 5,44 
Nyborg 5,30 5,02 5,21 
Odense 49,72 49,92 49,88 
Langeland 2,45 2,17 1,78 
Svendborg 11,12 11,19 11,08 
Ærø 0,87 0,71 0,86 
Fyn i alt 100 100 100 
 

Tilskuddet fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før budgetåret.  

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2019 udgør 11,08%, hvilket er på niveau 
med de 11,12% i 2017. Dermed bør der, alt andet lige, være balance mellem tilskud og andel ledige. 

 

Førtidspension: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Førtidspension
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019
Korrigeret 

budget 2019
Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Førtidspension tilkendt efter 1. 
juli 2014 (trapperefusion) 53,0 71,4 71,4 73,3 1,9

Førtidspension tilkendt før 1. juli 
2014 227,0 219,3 219,3 219,5 0,2

Drift i alt 280,0 290,7 290,7 292,8 2,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Forventet regnskab til førtidspension udgør 292,8 mio. kr., svarende til en merudgift på 2,1 mio. kr.  

For førtidspension med trapperefusion skyldes merudgiften at den gennemsnitlige enhedspris ligger lidt 
over det budgetterede. Vedrørende sager tilkendt før 1. juli 2014 opvejes det ellers lidt lavere antal 
personer end budgetteret af en ændret sammensætning af udgifter og indtægter i sager med 
mellemkommunal betaling.  
 

Tabeller og nøgletal: 

 
Udvikling i antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion) 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
skøn 

 
2018 

 
311 

 
317 

 
329 

 
341 

 
349 

 
359 

 
368 

 
374 

 
386 

 
392 

 
399 

 
408 

 
329 

 
361 

 
2019 

 
422 

 
435 

 
447 

 
458 

 
471 

 
475 

 
487 

 
495 

     
482 

 
481 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 21,4 20,8 

 

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion) 
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
Skøn 

 
2018 2.094 2.086 2.069 2.054 2.032 2.021 2.004 1.984 1.972 1.961 1.940 1.924 

 
2.075 

 
2.014 

 
2019 1.917 1.910 1.903 1.901 1.903 1.904 1.901 1.900 1.886    

 
1.931 

 
1.892 

 

 

 

Førtidspension i alt 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
2018 2.405 2.403 2.398 2.395 2.381 2.380 2.372 2.358 2.358 2.353 2.339 2.332 
 
2019 2.339 2.345 2.350 2.359 2.379 2.379 2.388 2.395     

 
 
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Boligsikring, boligydelse og 
personlige tillæg

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 2019

Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Personlige tillæg m.v. 7,1 7,5 7,5 7,2 -0,3

Tab vedr. ydelser Udbetaling 
Danmark 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Boligydelse til pensionister 31,0 32,2 32,2 31,8 -0,4

Boligsikring 28,6 30,0 30,0 28,0 -2,0

Drift i alt 67,3 69,7 69,7 67,0 -2,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Der forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Mindreudgiften vedrører hovedsageligt boligsikring. 
Antallet af modtagere af boligsikring er faldende og antallet ligger under det budgetterede. 

 

Tabeller og nøgletal: 
 

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion) 

 
Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion) 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
skøn 

 
2018 4.038 4.018 4.010 3.989 3.998 3.996 3.942 3.930 3.933 3.963 4.899 4.129 

 
4.022 

 
4.070 

 
2019 4.061 4.052 4.058 4.182 4.076 4.068 4.058 4.047 4.042    

 
4.111 

 
4.079 
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Nyt 
skøn 

 
2018 3.192 3.159 3.171 3.198 3.190 3.186 3.118 3.106 3.135 3.211 2.441 3.177 

 
3.227 

 
3.107 

 
2019 3.128 3.191 3.176 3.278 3.233 3.212 3.171 3.160 3.113    

 
3.300 

 
3.198 
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Bilag 1  
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,7

Andel af besparelse på ledelse og administration -0,2
Overførsler fra 2018, statsfinansierede puljer/projekter -1,1
Overførsler fra 2018 øvrige områder 1,8
Finansiering af særlige udfordringer (reduktion af overførsler fra 2018) -0,2
Negativ overførselspulje fra regnskab 2017, fordeling på udvalg -1,2
Midler fra barselspuljen 0,2

Overførselsudgifter: 0,2
Midler retur til fleksjobpulje fra Center for ejendomme og teknisk service 0,2

Tillægsbevillinger i alt -0,5
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Resumé – Udvalget for Børn og Unge 

 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Børne- og Ungeudvalget Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 972,9 931,0 931,8 938,0 6,2

Skoleområdet 511,5 495,0 501,2 492,9 -8,3

Dagtilbudsområdet 233,4 221,6 224,1 226,4 2,3

Familie og Uddannelse 228,0 214,5 219,4 218,7 -0,7

Negativ overførselspulje (2) 0,0 0,0 -12,9 0,0 12,9

Overførselsudgifter i alt -1,8 1,8 1,8 1,7 -0,1

Familie og Uddannelse -1,8 1,8 1,8 1,7 -0,1

Samlet drift i alt 971,1 932,8 933,6 939,7 6,1

Heraf overføres til 2020 6,1
Heraf uden overførselsadgang 0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

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

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 30 af 68 

Acadresag: 19-3252

(2) På BUU april 2019 blev det besluttet at halvdelen af den negative overførselspulje udmøntes i generel 
nedskrivning af budgetterne i 2020. Den anden halvdel søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab 
2019. 

 

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. 

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt 938 mio. kr., og 
i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på 3 mio. kr.  

 

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:  

 Skoleområdets forventede regnskab er forbedret med 3,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 
pr. 30. juni 2019, så der forventes et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. 
Forbedringen skyldes primært at faldet i antallet af segregerede elever er fastholdt på niveauet 
pr. 1. august 2019, samt generel tilbageholdenhed, ligesom skolerne har fået den endelige 
ressourcetildeling med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2019, og dermed et kendt 
almenbudgetgrundlag for resten af skoleåret. Ressourcetildelingen er sket efter den nye model 
med differentieret tildeling jf. beslutning om fagligt og økonomisk bæredygtige skoler. 
 

 Dagtilbudsområdet er forværret med 0,3 mio. kr. ift. prognosen pr. 30. juni. Ændringen vedrører 
ikke entydig et område, men dækker over både merforbrug og mindreforbrug fordelt på de 
forskellige områder. 

 Familie og uddannelse er forbedret med 0,2 mio. kr. ift. prognosen pr. 30. juni 2019, hvilket   
skyldes forbedret forventet regnskab på institutionerne på området.  

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret 
budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse -
anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget. 

 

Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes at udgøre 937,5 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 931,8 mio. kr. giver 
det et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 
Skoleområdet på 8,3 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 
Familie og Uddannelse på 1,2 mio. kr. 
 
Udvalgets andel af negativ overførselspulje udgør 12,9 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts 
opfylder ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den 
negative overførselspulje. 
 
Der er jf. Lov og cirkulære afsat 2,094 mio. kr. til at finansiere meropgaver og andre reguleringer i 2019. 
Der søges om tillægsbevilling til at dække udgifter på 1,767 mio. kr.  
 
Områderne beskrives særskilt nedenfor. 
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Overførselsudgifter: 
Der forventes mindreforbrug/merindtægt på 0,1 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor. 
 
 
I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2019. 

 
Væsentlige afvigelser: 

 
Skoleområdet: 
 

 Skolerne inklusiv SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et 
samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., primært bestående af et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. 
på Vestre Skole, et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. på Ørkildskolen samt et forventet 
mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Byhaveskolen, og derudover et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 
mio. kr. for de øvrige skoler. 
For skoler med merforbrug er iværksat handleplaner.  
 

 På de centrale IT-konti forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som primært er reserveret 
til driftsomkostninger samt til forløbende opgraderinger på skolerne. 
 

 På PPR og Skoleområdets øvrige konti udgør mindreforbruget ca. 8,5 mio. kr., og består primært 
af kursusmidler på 2,0 mio. kr., som reserveres til kompetenceudvikling på skolerne i forbindelse 
med styrkelse af mangfoldige læringsmiljøer. 
Derudover er der et mindreforbrug på ca. 6,0 mio. kr. primært vedr. færre segregeringer. Disse 
midler reserveres til delvis dækning af negativ overførselspulje på i 2020 på 3,4 mio. kr., 
derudover reserveres 1,5 mio. kr. til udfasning af specialklasse på Nymarkskolen. 
 

 Antallet af segregerede elever, som Svendborg Kommune har betalingsforpligtelsen på, er på 
niveau med antallet pr. 1. august 2019. Den samlede udgift hertil, beregnet på årsgennemsnittet, 
er derfor faldende, idet faldet i elevtallet har 5/12-dels virkning i budgetåret 2019. I dette budget 
skal de vedtagne besparelser på i alt 2,9 mio. kr. for 2019 desuden hentes. 
 
 

Tiltag til budgetoverholdelse 
 

Der er stort fokus på budgetoverholdelse. I forbindelse med den justerede ressourcemodel er der 
udarbejdet et simuleringsværktøj til hjælp til beregning af budgetter for det kommende skoleår. 
I forbindelse med de besluttede besparelser og faldende elevtal er der desuden opsagt medarbejdere for 
at tilpasse budgetterne på skolerne. Skoler med underskud har udarbejdet handleplaner, og der afholdes 
løbende budgetopfølgningsmøder med økonomiafdeling og Skoleafdelingen. 
 
I forbindelse med justering af folkeskolereformen er der jf. aftale mellem regeringen og KL afsat midler i 
2019. For folkeskolerne i Svendborg er beløbet ca. 1,12 mio. kr. i 2019, som forventes anvendt primært 
til kvalitetsløftet i den understøttende undervisning, de øgede administrative udgifter i forbindelse med 
registrering af ulovligt elevfravær, samt i forbindelse med afvikling af valgfag på erhvervsskolerne.  
Der er jf. Lov og cirkulære afsat 1,12 mio. kr. til at finansiere dette i 2019. Der søges derfor om 
tillægsbevilling på det samlede beløb på 1,12 mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Segregering på skoleområdet 2019. 
Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.  
 
Belægningsoversigter 2019 16/33130

Tallene er fra primo den angivne mdr.

Helårs-
elever 
2018 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Gnms.
2019

1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:
Centerafdelingen 71,5 72 72 71 70 70 69 69 56 56 56 66
I alt 72 72 72 71 70 70 69 69 56 56 56 0 0 66

2. Børn og unge m. forsinket udvikling:
Byhaveskolen 66,9 63 63 63 65 65 64 63 61 61 61 63
Nymark: Spec.kl. række * 35,3 33 32 31 31 33 33 34 29 28 28 31
Ørkild: Spec.kl.række 9,0 8 8 8 8 9 9 9 3 3 3 7
Ørkild: Funktionsklasse 50,3 48 48 48 48 47 46 46 40 40 40 45
I alt 161 152 151 150 152 154 152 152 133 132 132 0 0 146

3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:
Svendborg Heldagsskole 36,6 32 32 34 35 34 33 33 28 28 29 32
Skårup: Heldagsklassen 0.-6. klasse 23,1 23 23 23 23 23 23 22 20 20 20 22
Vestermark: Værkstedsklasse 10,0 10 10 10 10 10 10 10 5 4 4 8
Tåsinge: Heldagsklasser 7.-9. klasse 6,2 9 9 10 10 10 10 10 7 6 6 9
I alt 76 74 74 77 78 77 76 75 60 58 59 0 0 71

Tilbud, der udfases:
Issø: Spec.kl.række 7,0 3 3 2 2 2 2 2 2
I alt 7 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2

Egne elever - visiteret til specialskoler og specailklasser i andre kommuner
Nørrebjergskolen, Odense 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skrøbelev Skole, Langeland 1,0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Vantinge Heldagsskole, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tingagerskolen, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ørstedskolen, Langeland 1,0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Nyborg Heldagsskole, Nyborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 0 0 4

Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:
Eggertshus 2,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kernen 9,4 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9
Omtanken 6,0 4 4 4 4 4 4 4 4
I alt 18 15 15 15 14 14 14 14 11 11 11 0 0 15

Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:
Anbragte - Specialundervisning i folkeskolen 11,4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 12
Anbragte - Kommunale Specialskoler 11,4 11 11 12 11 10 11 12 13 13 13 12
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder14,6 11 11 11 11 13 14 13 10 10 10 11
Anbragte - Segr. specialuv.tilbud (privat inst.) 5,7 5 5 1 2 2 2 1 0 0 0 2
I alt 32 27 27 24 24 25 27 26 27 27 27 0 0 37

TOTAL 370 347 347 344 345 347 345 343 290 287 288 0 0 341

Antal elever i alt i Svendborg 7.258 7.201 7.199 7.194 7.197 7.193 7.185 7.179 7.100 7.139 7.140 7.173
Segregeringsprocent 5,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,1% 4,0% 4,0% 4,6%  
 
 
Segregeringsprocenten udgør pr. oktober 4,0 pct., og ligger dermed under niveau for regnskab 2018, 
som udgjorde 5,1 pct. 
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Dagtilbudsområdet: 
 
På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: 
 

 Dagplejen forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf de 0,8 mio. kr. vedrører overførsler fra 
2018. Yderligere er dagplejens faktiske gennemsnitsløn højere end forudsat i budgettildelingen. 
Forskel i gennemsnitsløn er ligeledes årsag til det overførte beløb fra 2018. Ved opfølgning pr. 
30. juni var der en forventning om merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen til ændringen er, at der 
forventes 5 færre helårsbørn pr. 30. sept. sammenholdt med prognosen pr. 30. juni.  
 

 De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette er en 
forbedring på 0,6 mio. kr. sammenholdt med prognosen pr. 30. juni. 

 
 De selvejende dagtilbud forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvoraf Børnegården Byparken 

udgør de 1,1 mio. kr. Børnegården Byparken har udarbejdet handleplan for nedbringelse af 
merforbruget ved udgangen af 2022.  
 

 Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, 
forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt 
aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer samlet et merforbrug på 0,5 mio. kr. 
 

 Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Centrale konti omfatter primært 
pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. 
Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt ressourcepædagogiske indsatser.  

 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
Fra 1. juli trådte obligatorisk læringstilbud i kraft. Det er Poppellunden Børnehus, der skal varetage 
opgaven, og det første barn startede pr. 1. oktober. Der er jf. Lov og cirkulære afsat 0,204 mio. kr. til at 
finansiere denne opgave i 2019. Der søges derfor om tillægsbevilling til at dække udgifter ved 
obligatorisk læringstilbud. 
 
Der udvises økonomisk tilbageholdenhed i de kommunale dagtilbud, og der forventes nu mindreforbrug. 
Der er to selvejende dagtilbud med forventet merforbrug. Der er iværksat handleplaner således der 
forventes balance i hhv. 2020 og ved udgangen af 2022.  
 
Det er vanskeligt at reducere forbruget i dagplejen, da de fleste udgifter her er lov- og 
overenskomstbestemt. Fra 2020 er der iværksat tiltag således grundbudgettet forventes at balancere. 
 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Børnetal på dagtilbudsområdet. 
Indskrevne børn fordelt på 
dagtilbudstyper 

Aktivitet - 
oprindelig budget 

2019

Aktivitet - 
korrigeret budget 

2019

Forventet 
indskrivning 2019

Difference 
korrigeret budget
(+) = flere børn 

Kommunale og selvejende dagtilbud 494 460 460 0
Dagpleje 365 387 391 4

Private dagtilbud 105 115 101 -14

Private pasningsordninger, § 80 76 92 105 13

Private tilskudsordninger, § 86 30 31 49 18

Kommunale og selvejende dagtilbud 1.349 1.318 1.323 5

Private dagtilbud 317 338 318 -20

Private tilskudsordninger, § 86 6 7 11 4

0 – 5 årige i alt 2.742 2.748 2.758 10

0 – 2 årige i alt 1.070 1.106 21

3 – 5 årige i alt 1.672 1.652 -11

1.085

1.663
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Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.742 børn på 
dagtilbudsområdet. Antallet af børn blev opgjort april 2018, hvor budgettet blev låst fast ved overgang til 
rammestyring.  
 
Da budgettet for 2019 blev udmøntet efterår 2018, kunne der observeres et stigende antal børn ift. april 
2018, og der blev indlagt en forventning om 6 flere børn til i alt 2.748 børn. Dette fremgår af 
ovenstående tabel i kolonne med ”aktivitet – korrigeret budget”. Ligeledes blev der indlagt en forventning 
om en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper.  
 
Pr. september 2019 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet 
indskrivning 2019. I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 10 flere børn, 
fordelt med 4 flere børn i dagplejen, 5 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt 1 barn mere 
i diverse private tilbudstyper. 
 
Det forventede børnetal pr. 30. juni prognosticerede 13 flere børn ift. korrigeret budget, hvor der pr. 30. 
september forventes 10 flere børn. Det forventede børnetal er således faldet med 3 børn i forhold til 
seneste kvartal.  
  
Familie og Uddannelse 
 
På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. De væsentligste 
afvigelser er: 

 
 På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merudgiften skyldes 

hovedsaligt et merforbrug på anbringelser på 7,7 mio. kr. og mindreforbrug på forebyggende 
foranstaltninger på 4,0 mio. kr. og mindreforbrug på sikrede institutioner på 0,4 mio. kr. Det 
forventede resultat er inkl. alle kendte og forventede anbringelser. Herudover er der afsat en 
pulje til nye forebyggende foranstaltninger på 0,3 mio. kr. 

 På specialinstitutionerne forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Herunder 1,2 mio. kr. på 
Familiecentret, 0,7 mio. kr. på åben anonym rådgivning og 0,5 mio. kr. på Heldagsskolen. 

 På CSV forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Herunder 0,4 mio. kr. i mindreindtægt på 
STU-uddannelsen og mindreforbrug/merindtægt på bykollegierne på 0,6 mio. kr. 

 På Ungdommens uddannelsesvejledning forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Herunder 1,2 
mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på produktionsskoler. 
 

Udviklingen i Familieafdelingens budgetafvigelse fra 2018 til 2019 fremgår af Familieafdelingens nøgletal 
der vedlægges som bilag til udvalgets dagsorden. 

 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
I 2019 er forskellige lovgivninger trådt i kraft, herunder bl.a. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Der er jf. Lov og cirkulære afsat 0,442 mio. kr. til at 
finansiere denne opgave i 2019. Der søges om tillægsbevilling til at dække udgifterne. 
 
Familieafdelingen vil fortsat have et særligt fokus på indsatser der iværksættes til børn og unge. De 
nuværende bevillingsfora, hvor indsatser drøftes, skal fortsat bidrage til et tværfagligt match af børnenes 
støttebehov med de konkrete indsatser der iværksættes, ligesom der skal ske en tæt opfølgning på 
indsatserne. Den tætte opfølgning, kan bidrage til, at der trods fokus på den forebyggende indsats, kan 
reduceres i udgifterne til forebyggelse. 
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Tabeller og nøgletal: 
 

Forventet udvikling i anbringelser 2019 pr. september 2019. 

178,4
165,7

180,3 175,4 171,4 176,3

52,8
43,6 47,0 47,4 48,0 50,9

119,2 117,4 125,4 119,8 114,4 115,8

6,4 4,7 7,9 8,2 9,0 9,7
0

20
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Gnsn. 2015 Gnsn. 2016 Gnsn. 2017 Gnsn. 2018 Juli 2019 Forventet 2019

Anbringelser i alt
Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder
Familiepleje og netværksfamiliepleje
Kostskoler, efterskoler og eget værelse

Udviklingen i helårsanbringelser 2015 til forventet 2019

 

Kommunens egne nøgletal.  

 
Antallet af helårsanbringelser forventes at stige fra 175,4 i 2018 til 176,3 i 2019. Der er anbragt 21 nye 
børn/unge i 2019 mens der forventes ophør i 26 anbringelser.  
 
Overførselsudgifter: 
På området for Familie og Uddannelse forventes mindreforbrug/merindtægt på 0,1 mio. kr., de 
væsentligste afvigelser er: 
 

 Merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste 1,1 mio. kr. (Familieafdelingen). 
 Merindtægt på refusion på særligt dyre enkeltsager på 1,4 mio. kr. (Familieafdelingen). 
 Merforbrug på Skoleydelse til EGU på 0,2 mio. kr. (Ungdommens Uddannelsesvejledning). 
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Bilag 1 

Bevillinger 2019 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 0,8
Genbevilling 0,1
Tekniske rettelser mellem BUU og TEU (CETS) 0,1
Barselpulje 1,4
Besparelse på ledelse og administration - Forlig 2019 -0,2
Overførsel af negativ overførselspulje B2019 -0,8
Tillægsbevilling 2. kvt. 19 - Overførsler lærernes kompetenceudvikling 0,2
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 
Bilag 2 

Status på Budgetforlig 
I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under Udvalget for Børn og Unge, 
status er som følger. 

 
Nr. 1: Rammebesparelse 
skoleområdet (BUU) 

Tovholder: Nanna Lohman  

Indsatsområde:  
I delforlig afsat 
rammebesparelse i 2019 på 1,9 
mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. 
i 2020. Puljen udmøntes af 
Børn- og Ungeudvalget 

Byrådet godkendte den 30/10 2018 
justering af resursemodel og principper for 
klassedannelse med 28 elever, samt at 
garantimodellen afskaffes. 
Ikrafttræden pr. 1. august 2019. 
 

 
 
 
Nr. 2: Rammebesparelse 
dagtilbudsområdet (BUU) 

Tovholder:  Birgit Lindberg  

Indsatsområde:  
I delforlig afsat årlig 
rammebesparelse på 1,0 mio. 
kr. Puljen udmøntes af Børn- 
og Ungeudvalget 

Status:  
Rammebesparelsen er udmøntet. 
Sammenlægning af to børnehuse i Skårup og 
etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen 
Hesselager Børnehus medfører at udgiften til 
garantimodellen reduceres. Herudover er 
huslejeudgifterne nedsat for to selvejende 
dagtilbud som følge af nye 
erhvervslejekontrakter.  
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Nr. 6: Ny ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet (BUU) 

Tovholder:   Birgit Lindberg  

Indsatsområde:  
Udarbejdelse af forskellige 
modeller for en ny og billigere 
ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet 

Status:  
Antallet af dagtilbudsområder reduceres 
med et område. Fra 1. januar 2019 er 
dagtilbud inddelt i fem dagtilbudsområder, 
hvoraf Dagplejen udgør det ene.  

 
 
Nr. 10: Skoleidrætsprojekt (BUU) Tovholder:   Nanna Lohman  
Indsatsområde:  
Børne- og Ungeudvalget anmodes 
om at drøfte, hvorvidt 
skoleidrætsprojektet skal 
videreføres i sin nuværende form 

Børne- og Ungeudvalget drøftede 
idrætsskolerne på mødet den 22/10 2018. 

 
Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. 

Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget 
 

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 
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(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.  

 

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. 
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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: 
- 
 

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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Resumé – Social- og Sundhedsudvalget 
 

Økonomisk oversigt   
 (Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 942,4 941,5 947,2 966,7 19,6

Ældreområdet 552,6 557,1 565,3 563,3 -1,9

Myndighedsafdelingen* 90,0 220,4 217,5 211,1 -6,3

Hjemmepleje Øst* 79,6 21,1 21,0 23,1 2,1

Hjemmepleje Vest* 85,7 25,4 25,7 27,4 1,7

Plejecenter Øst 136,2 112,1 125,4 125,6 0,2

Plejecenter Vest 129,1 135,7 132,4 132,6 0,2

Selvejende plejecentre 32,0 42,4 43,3 43,5 0,2

Socialafdelingen  305,6 301,0 306,2 317,4 11,2

Socialafdelingen myndighed 302,8 298,6 302,4 313,2 10,8

Botilbud 2,6 4,2 1,2 1,1 -0,1

Dagtilbud 23,2 22,7 22,7 22,9 0,2

Takstinstitutioner -23,0 -24,5 -20,2 -19,8 0,3

Sundshedsfremme 84,2 83,4 84,3 86,0 1,7

Sundhedsafdelingen inkl. Sundhedshus 17,4 16,9 17,1 16,8 -0,3

Kommunal træning 16,1 16,0 16,1 17,0 0,9

Tandpleje 22,0 21,9 22,1 22,1 0,0

Sundhedspleje 9,6 9,4 9,8 9,8 0,0

Sundhed - fuldfinansierede sygehusvæsen 19,2 19,2 19,2 20,3 1,1

Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -8,6 0,0 8,6

Overførselsudgifter i alt 234,7 220,8 220,7 215,3 -5,4

Socialområdet - statsrefusion særlig dyre 
enkeltsager -15,4 -9,3 -9,3 -14,2 -4,9

Socialområdet - enkeltydelser 2,5 3,0 3,0 2,5 -0,5
Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 247,6 227,1 227,0 227,0 0,0

Samlet drift i alt 1.177,1 1.162,3 1.167,8 1.182,0 14,1

14,7

Heraf uden overførselsadgang -0,5

Heraf overføres til 2020 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst 
og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2018 og 2019 for de enkelte områder ikke være direkte 
sammenligneligt på nuværende tidspunkt.  
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Økonomisk redegørelse 
Udvikling i forventet regnskabsresultat  
Det forventede regnskab for kommunens samlede serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 mio. kr. 
Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse af 
servicerammen på mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke 
lykkes for kommunerne under ét 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. 

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Social- og Sundhedsudvalget udgør i alt 966,7 mio. 
kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forværring på 3,9 mio. kr.  

Forværringen i det forventede regnskab ses på alle tre politikområder, hvor der på ældreområdet bl.a. er 
tale om øgede udgifter i hjemmeplejen og i fritvalgspuljen, mens der på socialområdet ses øgede udgifter 
vedr. bl.a. aflastning og særlige pladser i psykiatrien. På sundhedsområdet skyldes forværringen 
primært, at Sundheds- og Ældreministeriet har indført en midlertidig aconto-model for afregningen af 
fuldfinansieringen i 2019, hvilket primært forventes at betyde en periodeforskydning af udgifterne. 

Der arbejdes fortsat på at reducere forbruget på udvalgets område, herunder 
o Udvisning af generel tilbageholdenhed  
o Vurdering af genansættelser i alle afdelinger.  
o Gennemgang og genforhandling af kontrakter vedrørende eksterne køb  
o Genforhandling af interne særforanstaltninger  

 

Som følge af besparelserne til budget 2019 og indfasningen heraf ses et ekstraordinært stort pres på 
økonomien i 2019.  

 
Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget: 
Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 966,7 mio. kr. pr. 30. september 2019. 
Sammenholdt med korrigeret budget på 947,2 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 19,6 mio. 
kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 2 % af det korrigerede budget.  
 
Merforbruget fremkommer således:  

  -1,9 mio. kr. Ældreområdet  
  11,2 mio. kr. Socialområdet (dog 6,3 mio. kr., når refusion særligt dyre enkeltsager medregnes) 
    1,7 mio. kr. Sundhedsområdet  
    8,6 mio. kr. Negativ overførselspulje  

 19,6 mio. kr. (merforbrug)  
 
Udvalgets budgetopfølgning pr. september opfylder dermed ikke kravet til et samlet mindreforbrug på 
udvalgets ramme svarende til balance i ovennævnte oversigt.  
 
Reelt vil merforbruget på udvalgets område udgøre 13,3 mio. kr., når der tages højde for midler vedr. 
ensomhed og vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, der begge søges tilført ifm. tillægsbevilling pr. 
30.9.2019 (i alt ca. 1,4 mio. kr.), samt merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager (5,4 mio. kr.), der 
figurerer under overførselsudgifterne 
 
Det skal bemærkes, at der i budgettet for 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område er 
implementeret besparelser på i alt 37,2 mio. kr. som følge af budgetforliget 2019, se nedenfor. 
Herudover kan tillægges effektiviseringen på 0,35%, svarende til årligt ca. 3,3 mio. kr. på Social- og 
Sundhedsudvalget område. 

Ældreområdet: 21,2 mio. kr. 
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Socialområdet 14,1 mio.kr. 
Sundhedsområdet: 1,9 mio.kr. 
I alt 37,2 mio.kr. 

 
I visse tilfælde har det ikke været muligt at opnå helårseffekt af besparelserne i 2019, hvilket forsøges 
håndteret inden for de den samlede ramme på de enkelte politikområder. Men det øger presset og 
vanskeliggør overholdelse af servicerammen.  
 
 
Overførselsudgifter under Social- og Sundhedsudvalget: 
Det forventede regnskab udgør 215,3 mio. kr. pr. 30.september 2019. Sammenholdt med korrigeret 
budget på 220,7 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på overførselsudgifterne.  
 

 - 4,9 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet 
 - 0,5 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser  
      0  mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering  

- 5,4 mio. kr. i alt (mindreforbrug) 
 
Merindtægten vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 4,9 mio. kr. bør dog medregnes i 
socialområdets resultat ovenfor, hvorefter overførselsudgifterne forventes at udvise mindreforbrug på 0,5 
mio. kr., som ikke overføres til efterfølgende år, men afregnes med kassen. 
 
 
Ældreområdet: 
 
Økonomisk redegørelse: 
Ældreområdet forventer samlet set pr. 30. september 2019 at have et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.  
Midler, der vil blive tilført i 2019 vedrørende bekæmpelse af ensomhed, samt midler fra Lov- og 
cirkulæreprogrammet 2020 vedr. Nexus/FSIII, vil forbedre resultatet, sådan at det faktiske 
mindreforbrug ved regnskabsafslutningen forventes at være 3,3 mio.kr.  
 
 Beløb 

Myndighed, incl. betaling til friplejehjem (mindreforbrug) - 6,3 mio. kr. 

Plejecentrene, incl. selvejende (merforbrug) +0,6 mio. kr.  

Hjemmeplejen (merforbrug) +3,8 mio. kr. 

Ældreområdet i alt (mindreforbrug) -1,9 mio. kr. 
Ensomhedsmidler, midtvejsregulering (endnu ikke modtaget) -1,2 mio. kr. 

Lov & cirkulære vedr. synlighed og åbenhed om resultater (FSIII) -0,2 mio. kr. 

Ældreområdet incl. ensomhedsmidler (mindreforbrug) -3,3 mio. kr. 

 
 
Myndighed: 
På myndighedsområdet ses et netto mindreforbrug/merindtægt på 6,3 mio. kr. De primære årsager hertil 
er 

 Der er i 2019 indgået en engangsindtægt på ca. 3 mio. kr. i statsrefusion vedr. udgifter til 
flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger 
(§ 181 i serviceloven). Det drejer sig om 2 flygtninge, og der er hjemtaget for 2016, 2017 og 
2018 på én gang.  

 
 Mellemkommunal refusion, betaling til friplejehjem samt nedjusteringspulje forventes tilsammen 

at vise et mindreforbrug på 2 mio. kr. i 2019.  
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 På fritvalgspuljen forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2019 som følge af stigning i timer i 
den kommunale hjemmepleje og øgede udgifter til private leverandører af hjemmepleje.  

 
 Midler til kompetenceudvikling i sygeplejen afsat ifm. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 vil 

ligeledes delvist kunne skubbes til 2020, hvorfor 0,8 mio.kr. herfra skal overføres 2020. 
 
 SOSU-elevlønnen forventes at vise et midlertidigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet bl.a. 

vakante elevstillinger. 
 

 På statsligt finansierede projekter forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet 
periodeforskydning 

 
 
Plejecentre: 
For plejecentrene forventes et merforbrug på samlet set 0,6 mio. kr. I de kommunale plejecentres 
korrigerede budget 2019 indgår 2,6 mio. kr. i overførte midler fra 2018, dvs. uden overførslen ville 
plejecentrene have forventet merforbrug. 
 
Det forventes samtidig, at CETS’ udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. 
i 2019. Disse midler er ikke en del af SSU’s regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse 
med opgørelse af overførsler til 2020, og vil dermed reducere plejecentrenes overførsel. 
 
Hjemmeplejen: 
Hjemmeplejesektionerne forventes at have et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf en del kan 
henføres til sygeplejen og en del til fritvalgssektionerne.  
 
Indtil midt på året 2019 var antallet af timer til praktisk hjælp og personlig pleje faldende i den 
kommunale hjemmepleje (fritvalgssektionerne), men siden juli er der sket en støt stigning, således at 
timerne nu ligger en smule højere end ved årets start. Det forventede timeforbrug for hele 2019 ser dog 
ud til at ligge på niveau med 2018, men da der er flere borgere, er det gennemsnitligt antal leverede 
timer pr. borger er faldet, se tabel nedenfor. 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
I finansloven for 2019 er der afsat midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord 
blandt ældre. Svendborg Kommune forventer at modtage ca. 1,2 mio.kr. til formålet i 2019. Da 
indsatserne allerede er i gang, indgår udgifterne i budgetopfølgningen, hvorfor det samlede resultat vil 
blive forbedret med 1,2 mio. kr., når tilskuddet modtages. 
 
Ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020 (andre reguleringer) er der i 2019 afsat 162.000 kr. bl.a. 
til understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af 
Fælles Sprog 3 (FSIII). Disse midler søges tildelt ældreområdet i forbindelse med tillægsbevillingen pr. 
30.9.2019, idet der både centralt og decentralt på ældreområdet anvendes mange løntimer på arbejdet 
med Nexus og FSIII. Tilføres midlerne, vil ældreområdets resultat blive tilsvarende forbedret. 
 
I 2018 modtog ældreområdet 1,1 mio. kr. i merindtægt vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. 
Det er endnu usikkert, hvilket beløb der evt. vil tilgå ældreområdet på dette område. Eventuelle 
merindtægter vil tilgå området i forbindelse med overførslerne til 2020.  
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Tabeller og nøgletal: 
 
Kommunal hjemmepleje: 
 

 

*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder. Det 
faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større. 
Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, hvorfor der er borgere, som er registreret i både 
Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen.  

Tallene for den kommunale hjemmepleje viser, at det samlede timeforbrug i 2019 forventes at være lidt 
under niveauet i 2018. Antallet af modtagere er derimod stigende, hvorfor gennemsnitligt antal leverede 
timer pr. borger er faldende. 
 
Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder. 
 
Antal ældre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

65-84 årige 11.232 11.484 11.806 12.162 12.430 12.716 13.026 13.345 
85+ årige   1.543   1.543   1.516   1.519   1.568   1.628   1.698 1.744 
I alt 65+ årige 12.775 13.027 13.322 13.681 13.998 14.345 14.723 15.090 
 Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2019. Tallene t.o.m. 2019 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 
2020 og frem er prognosetal. 
 
 
Socialområdet:  

Økonomisk redegørelse: 

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:  
Det forventes pr. 30. september, at Socialområdet samlet udviser et merforbrug på 11,2 mio. kr. i 2019.  

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 10,8 mio. kr. på socialafdelingens 
myndighedsafdeling og en merudgift på 0,4 mio. kr. til takstinstitutionerne. 

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. 

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis – 

kommunale leverandører 
 

Regnskab 2017 Regnskab 2018 Forventet 2019 - 
SKØN 

Timer i traditionel kommunal hjemmepleje 
(personlig pleje og praktisk hjælp) 

288.662 299.866 298.321 

Udgifter vedr. rehab. omregnet til timer 21.871 22.000 22.945 

Samlet timeforbrug 310.533 321.866 321.266 

Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer)  5.972 6.190 6.178 

Antal borgere* (kommunale 
leverandører) 

 

 
Gn.snit 2017 Gn.snit 2018 2019 (1.+3. kvartal 

2019 

Hjemmepleje Vest – antal borgere           628            667            688 

Hjemmepleje Øst – antal borgere           718            801            837 
Antal borgere i alt        1.303         1.422         1.482 
Gennemsnitligt leveret pr. borger pr. 
uge (timer)            4,6             4,4             4,2 
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De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel: 

Mindreforbrug Beløb 

Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)  -0,5 mio. kr.  

Myndighed: socialpæd. Støtte, ledsageordning  -1,4 mio. kr.  

Myndighed: Misbrugsbehandling  -0,7 mio. kr.  

Myndighed: Kontakt- og ledsageordning  -0,3 mio. kr.  

Myndighed: beskyttet beskæftigelse §103  -3,0 mio. kr.  

Merforbrug   

Myndighed: Aflastning (§84) 0,7 mio. kr. 

Myndighed: Forsorg    0,1 mio. kr. 

Myndighed: Botilbud  (§§107, 108, 105/85) 9,5 mio. kr. 

Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien 2,2 mio. kr. 

Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud, §104 4,2 mio. kr. 

Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud 0,4 mio. kr. 

Socialområdet i alt (merforbrug) 11,2 mio. kr. 

  

  
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager 4,9 mio. kr. 

Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug) 6,3 mio. kr. 
 
 
 
Der er en forventet mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistance for ca. 0,5 mio. kr. Dette vedrører 
færre borgere med denne ordning ift. 2018. 
 
Til socialpædagogisk støtte og ledsageordning forventes der i 2019 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.  
 
På misbrugsområdet er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i belægningsgraden. I 2019 har 
myndighedsområdet et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 
 
På kontakt- og ledsageordning forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. 
 
På aflastningsophold forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr.  
 
På botilbudsområdet er der en forventet merudgift på 9,5 mio. kr., som blandt andet skyldes 
ekstraregning vedr. afregning for 2017 samt a/conto for 2019 til Kofoedsminde på 1,3 mio. kr. 
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Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne 
udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Pladserne på 
Kofoedsminde er objektivt finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Der er 
en kraftig stigning i efterspørgslen af pladser på Kofoedsminde. Pladstallet er således udvidet fra 47 
pladser i 2018 til 68 pladser i 2019. 
 
Herudover har en række borgersager haft betydeligt højere udgifter end budgetteret. 
Fra 2018 tilfalder statsrefusion fra særlig dyre enkeltsager Socialafdelingen, og der forventes 
merindtægter for ca. 4,9 mio. kr. Da det primært er udgiften til botilbud som gør, at der kan hjemtages 
statsrefusion, er netto merforbruget på botilbud ca. 4,6 mio. kr. 
 
Regionen har pr. 1. marts 2018 oprettet 15 særlige psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at 
forebygge vold på botilbud. Pr. 1. januar 2019 og 1. maj 2019 er der oprettet yderligere henholdsvis 7 og 
10 særlige psykiatripladser. Står pladserne tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud 
fra befolkningsandelen. De samlede udgifter til tomgangsbetaling forventes i alt at udgøre 1,0 mio. kr. i 
2019. Herudover har Svendborg Kommune to borgere anbragt på de særlige psykiatripladser, hvor 
udgiften forventes at være 1,2 mio. kr. i 2019.  
 
Merudgift på takstinstitutioner udgør 0,4 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne.  
Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: 
 

Takstinstitutioner døgntilbud: -0,5 mio. kr. 
Takstinstitutioner dagtilbud:  0,9 mio. kr. 

Merforbruget på takstinstitutioner dagtilbud kan primært henføres til misbrugsområdet, voksenafdelingen 
og skyldes hovedsageligt faldende indskrivning. Merforbruget skal ses i sammenhæng med 
mindreforbruget på misbrugsområdet på myndighedsområdet. 
 
På dagtilbudsområdet §§ 103 og 104 er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i 
belægningsgraden. I 2019 har myndighedsområdet et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.  
 
 
Overførselsudgifter: 
Udgiften til kontante ydelser ventes at udvise et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 

 

Tiltag til budgetoverholdelse 
Der er stor fokus på områder med forventet merudgift, herunder gennemgang og revurdering i konkrete 
sager.  
 
Socialafdelingen har i 2019 implementeret besparelser for 14,1 mio. kr. Det har imidlertid ikke været 
muligt at opnå helårseffekt for alle besparelserne. Det ufuldstændige gennemslag håndteres indenfor 
såvel Myndighed som tilbuddenes rammer. 
 
 
Odense Kommune har indført ny takstmodel som har medført en stigning på 0,6 mio. kr. Merforbruget 
forventes at reguleres ned på sigt. 
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På grund af lukning af Solskrænten har Myndighed skullet omplacere 5 borgere og der forventes aktuelt 
et merforbrug, når alle flytninger er gennemført. Merforbruget forventes på sigt at reguleres ned. 
 
Der forventes forbedring frem mod næste budgetopfølgning bl.a. som følge af, at der udvises 
tilbageholdenhed og vurdering af genansættelser i alle afdelinger. Der er foretaget 
medarbejderreduktion. Kontrakter vedrørende eksterne køb gennemgås og genforhandles i forbindelse 
med opfølgning, ligesom interne særforanstaltninger genforhandles.     
 
 
Tabeller og nøgletal  

Gennemsnitlig belægning pr. 
kvartal i 2018 og 2019:

1. kvt. 
2018

2. kvt. 
2018

3. kvt. 
2018

4. kvt. 
2018

1. kvt. 
2019

2. kvt. 
2019

3. kvt. 
2019

Forventet 
gennemsnitlig  

udgift 2019

Gennemsnitlig 
udgift 2018

§12+85 Socialpædagogisk bistand mm. 392 373 388 388 389 400 401 30.084 35.665

§ 96 Borgerstyret personlig assistance 
(BPA) 22 22 21 21 20 20 20 997.950 874.574

§ 101 Misbrug døgnbehandling 4 4 6 3 4 2 1 198.909 179.826

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 137 125 126 124 121 126 125 73.664 72.577

§ 104 Samværstilbud 177 183 180 177 182 187 188 178.043 179.385

§ 107 Midlertidig botilbud 54 50 53 56 60 63 64 607.938 581.972

§ 108 Længerevarende botilbud 71 72 72 73 69 65 63 1.239.222 1.106.222

§ 105/85 Botilbudslignende tilbud 186 184 184 181 176 176 178 446.556 433.736

§84 Aflastning 17 17 17 15 16 15 16 270.875 268.606

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet

 
Som et led i besparelserne for 2019, har man taget initiativ til at give borgerne ændrede tilbud, og hvor 
det er muligt, at omlægge borgere fra §85 bostøtte til §12 rådgivning til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For at gøre statistikken sammenlignelig over 
kvartalerne i 2018 og 2019, er § 12 derfor medtaget som en aktivitet sammen med § 85. I 4. kvartal 
2018 var der 388 borgere med §§12 og 85 rådgivning og bostøtte, mens der i 3. kvartal 2019 var 401 
borgere.  

Antal sager med § 96 BPA ordninger er faldet fra 22 borgere primo 2018 til 20 borger pr. september 
2019.  

Udgiften til misbrug døgnbehandling § 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige 
udgift kan variere meget.  

I 4. kvartal 2018 var der 325 borgere i disse botilbud (§§107,108, 105/85 samt 84), hvor tallet for 2. 
kvartal 2019 er faldet til 321 borgere.  

Borgere med samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 103+104) var i 4. kvartal 2018 301, 
hvilket er steget til 313 i 3. kvartal 2019. 

 
Sundheds- og forebyggelsesområdet: 
 
Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 
Sundhedsområdet har pr. 30. september 2019 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en 
forværring på 0,6 mio. kr. set i forhold til 30. juni 2019. De 0,5 mio. kr. relaterer sig til aconto model for 
afregning af fuldfinansiering i 2019.  
 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 48 af 68 

Acadresag: 19-3252

 

 

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug: 

Mindreforbrug: Beløb 

Fuldfinansierede område genoptræning  -0,4 mio. kr.  

Merforbrug: Beløb 

Fuldfinansierede område, vederlagsfri fysioterapi  1,5 mio. kr.  

Genoptræning  0,9 mio. kr. 

Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug) 1,7 mio. kr. 

 

Sundhedsafdelingen 
Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, tilskud til 
Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.  
Sundhedsafdelingen forventes samlet at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører de 
statsfinansierede projekter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.  
 
Kommunal træning 
På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Udfordringen med budgettet på 
træningsområdet kan tilskrives et demografisk pres, samt pres fra lovgivning (7 dages reglen) og ikke 
mindst opgaveglidning fra specialiseret ambulant genoptræning under fuldfinansiering.  
 
KL har i oktober 2019 udarbejdet en tabel over antal almene genoptræningsplaner pr. 1.000 
sygehuskontakter, og den viser en stigning fra 7,7 i 2016 til 9,2 i 2018 for Svendborg kommune. 
Stigningen i antal almene genoptræningsplaner skal ses i sammenhæng med at antallet af patienter, der 
modtager genoptræning under indlæggelse, er faldende.  
 
Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus 
Det forventes, at tandplejens, sundhedsplejens og sundhedshusets budgetter overholdes. Tandplejens 
budget er reduceret med 0,9 mio. kr. til 2019, og Sundhedshusets budget er reduceret med 0,3 mio. kr. 
til 2019. 
 
Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 
Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, 
samt vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.  
 
Merforbruget består af et forventet mindreforbrug vedr. specialiseret ambulant genoptræning på 0,4 mio. 
kr., og et forventet merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 1,5 mio. kr.  
 
Den seneste melding vedr. data fra LPR3, som både skal levere data for medfinansiering, men også 
færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulant genoptræning under fuldfinansiering er, at data 
bliver yderligere forsinket.  
Vi bliver derfor i 2019 afregnet aconto efter vores udgiftsniveau i 2018, inkl. fremskrivning, regional 
udvikling m.m., og med en efterregulering i 2020 i forhold til de faktiske udgifter i 2019.  
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Der afregnes kun aconto i forhold til regionen, og ikke staten, og derfor opjusteres forventningen til 
udgiften i 2019.   
Med staten afregnes strafmodellen for færdigbehandlede, og da vi var gode til at hjemtage borgerne fra 
sygehuset i 2018, fik vi væsentligt mere tilbage fra staten end vi betalte i straf, og det giver nu en 
forskydning mellem 2019 og 2020.  
Aconto afregningen efter 2018 niveau betyder også en opjustering af udgiften i 2019 til hospice, da 
udgiften i 2018 var meget høj, og forventningen pr. 30.6 var at den ville blive lavere i 2019.  
 
Størrelsen af acontobetalingerne i 2019 for den enkelte kommune er endnu ikke offentliggjort.  
 
Regnskab 2018 for vederlagsfri fysioterapi viste et merforbrug på 1,3 mio. Budgetopfølgningen pr. 30. 
september viser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019.  
Der er indgået en ny overenskomst for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi pr. 1. januar 2019. Der 
er i begge overenskomster blevet indført faste økonomiske rammer for udgifterne til vederlagsfri 
fysioterapi og ridefysioterapi inklusiv et muligt aktivitets-tillæg. Rammen for vederlagsfri fysioterapi 
udgør ca. 935 mio. kr. (2017-niveau) og ca. 91 mio. kr. (2017 niveau) for ridefysioterapi (på landsplan).  
 
Såfremt de økonomiske rammer overskrides, vil en tilbagebetalingsmekanisme træde i kraft. Det sker 
ved en regulering af taksterne på området året efter, når størrelsen på overskridelsen kendes. 
Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er gennem mange år steget med mere end budgetterne 
fremskrives. Det betyder, at ubalancen mellem budget og regnskab er stigende. 
  
 
Tiltag til budgetoverholdelse 

Fra 2020 bliver kommunen medleverandør af en del af den vederlagsfri fysioterapi, hvilket forventes at 
reducere de årlige udgifter med 0,35 mio. kr.  
 
Overførselsudgifter: 
Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering (KMF) 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.  
I Svendborg Kommunes budget for 2019 blev der på baggrund af aconto regninger i 2018 og KL’s 
prognose for 2019 særskilt afsat en bufferpulje på 20 mio.kr. til imødegåelse af primært risiko på KMF, 
men således at selve budgettet til KMF fortsatte på niveau med 2018-budgettet.  
 
Betalingerne af den kommunale medfinansiering fra februar afregning 2019 sker via månedlige 
acontobetalinger. Hertil kommer afregning af 2018 aktivitet i 2019, som udgør 2,3 mio. kr.  

Da de samlede udgifter i Region Syddanmark i 2018 overstiger det samlede loft for udgifterne inden for 
regionen, forventes det at kommunerne får tilbageført den del at udgifterne der ligger over det aftalte 
loft.  

En arbejdsgruppe skal i efteråret 2019 drøfte efterregulering af 2018 og resultater af en analyse af 
udgiftsudviklingen i KMF i 2018. Det er uvist hvor langt de er med arbejdet, og det er derfor på 
nuværende tidspunkt usikkert om efterreguleringen for 2018 når at komme i 2019. Hvis den ikke gør, vil 
der være et merforbrug på 2,6 mio. kr. til KMF i 2019, som skyldes forskydning i udgifter til KMF mellem 
2018 og 2019.  
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Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2020, men stiger i økonomiaftalen for 2020 
fra 22,4 mia. kr. til 23 mia. kr. på landsplan. Svendborg kommunes andel er i 2020 på 232,2 mio. kr. 
(budgettet er i 2020 på 229,1 mio. kr.). 

 

Tiltag til budgetoverholdelse 

Udviklingen i den kommunale medfinansiering (KMF) følges fortsat tæt.  

 
Bilag 1 

Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter:
Rekrutteringspulje SOSU/sygepl., selvejende (SD02) 0,3

Besparelse ledelse og adm. jf. budgetforlig (ØD02) -0,3
Overførsler fra 2018 (ØDF01) 7,4
Overførsler fra 2018 vedr. særligt dyre enkeltsager (ØDF02) 6,1
Finansiering af særlige udfordringer ifm. regnskab 2018 (ØDF03) -4,5
Fordeling af negativ pulje 2019 fra ØK (ØDF04) -5,0
Tilpasn.budget ift. CETS beh.center Voksen (SO13o) 0,2
Momspenge til L2021 koord. (ØD04) -0,1
Barselspulje refusion 1,4

Tillægsbevillinger i alt 5,7
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Bilag 2  

Status på Budgetforlig 
Nr. 4: Strandlyst (SUU) Tovholder: Kirsten Vie  
Indsatsområde:  
Harmonisering af lønbudgettet på det 
selvejende plejecenter Strandlyst over en 2-årig 
periode. 

Status: 
Den er udarbejdet en revideret driftsoverenskomst med virkning 
fra 1. januar 2019. Som konsekvens af harmoniseringen 
reduceres Strandlysts driftsbudget med 750.000 kr./året fra 
2021. Sagen betragtes som afsluttet. 
 
 

 
Nr. 7: Praksisforskning demenslandsbyen 
(SSU) 

Tovholder:  Kirsten Vie  

Indsatsområde:  
Nuværende praksisforskning udløber i 2021. 
Parterne vil arbejde for yderligere samarbejder, 
hvilket forudsætter afsættelse af nye budgetter 

Status: 
Formuleringen stammer fra delforliget. I samme forlig blev 
midlerne til praksisforskning via værdighedsmidler sparet væk fra 
2020, jf. besparelsesforslag 14 ”omprioritering af 
værdighedsmidler”. Den nuværende forskning forventes afsluttet i 
2020 inden for rammerne af det oprindelige budget. Initiativet 
betragtes derfor som afsluttet. 
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Resumé – Økonomiudvalget 

 
Økonomisk oversigt 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalg Regnskab 2018 Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 2019 

(1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 169,1 183,8 195,4 175,1 -20,3

Administration 104,1 114,4 135,2 107,4 -27,8

IT 55,6 60,0 66,4 57,9 -8,5

Beredskab og indsatsledelse 9,4 9,4 9,4 9,8 0,4

Negativ pulje/ overførsel 0,0 0,0 -15,6 0,0 15,6

Overførselsudgifter i alt 13,3 14,9 14,9 12,2 -2,7
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte 
mv

 - Seniorjob 11,8 13,1 13,1 10,8 -2,3

 - Tj. mandspension forsyningsområdet 1,5 1,8 1,8 1,4 -0,4

Samlet drift i alt 182,4 198,7 194,7 187,3 -23,0

Heraf overføres til 2020 -20,3
Heraf uden overførselsadgang -2,7

Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

- = 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 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 knap 1 mia. kr. 
Der er dermed stor risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne under et at nedbringe 
overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 15 mio. kr. ud fra de nuværende 
oplysninger. 

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring. 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. 30. mio. kr. er reduceret væsentligt inden det endelige 
regnskab foreligger. 

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Økonomiudvalget udgør i alt 175,1 mio. kr., og i 
forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på 2,5 mio. kr.  

 

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold: 

 Udgifter til etablering af Geopark på 1,2 mio. kr. er flyttet fra driftsudgifter til anlæg 

 Ændret forventet regnskab vedr. monopolbrud og KMD med 0,9 mio. kr. 
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Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret 
budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse -
anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget. 

 
Det forventede regnskab udgør pr. 30. september 2019 175,1 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget 
på 195,4 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 20,3 mio. kr.  
 
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. Ses der bort fra puljen er det reelle 
mindreforbrug herefter 0,3 mio. kr. 
 
Udvalgets andel af negativ overførselspulje, udgør 15,6 mio. kr.  
Overførselspuljen er indarbejdet i ovennævnte mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket betyder at den 
negative overførselspulje overvejende kan nustilles i forbindelse med regnskabet.  
 
Overførselsudgifter: 
Det forventede regnskab forventes at udgøre 12,2 mio. kr., hvilket med et budget på 14,9 mio. kr. giver 
et forventet mindreforbrug 2,7 mio. kr.  
 
De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet i budgetopfølgningen. 
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Administration: 
 
På området Administration, eksklusiv pulje reserveret til usikkerheder vedr. kommunal medfinansiering 
m.m. på 20 mio. kr., forventes mindreudgifter på 7,9 mio. kr. som hovedsageligt vedrører: 
 
Mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedr. afdelingerne Direktionssekretariatet, HR og Stab for Økonomi, IT og 
Digitalisering som skyldes tilbageholdenhed, og vakante stillinger, da områdets negative pulje bl.a. skal 
finansieres herfra. 
 
Uddannelsesområdet forventer mindreudgifter på 4,8 mio. kr. som bl.a. skyldes overførsler fra tidligere 
år på 5,4 mio. kr. Det forventes at området skal finansierer dele af den negative overførselspulje. 
 
Drift af kommunens hjemmeside, er placeret under Direktionssekretariat, og her forventes en 
mindreudgift på 1,3 mio. kr., som er disponeret i 2020, hvor arbejdet med at forny kommunens 
hjemmesiden påbegyndes. 
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse 
 
Under området administration fremgår udvalgets andel af negativ overførselspulje på 15,6 mio. kr. og 
bliver fordelt således: 
Direktionssekretariatet  2,3 mio. kr. 
HR-afdelingen   4,8 mio. kr. 
Økonomi og Udbud   2,0 mio. kr. 
 
De resterende 6,5 mio. kr. finansieres via IT-området. 
 
Området administration forventer herefter 1,2 mio. kr. i merudgifter. 
 
 
IT: 
Der forventes mindreudgifter på 8,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes følgende: 
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Udskudte investeringer til udbud på Fiberforbindelser, netværksudstyr og andet IT-udstyr. 
 
Monopolbrud – mindreudgifter på 2,3 mio. kr.– prisen forventes til 0,2 mio. kr. i stedet for 1,8 mio. kr., 
idet udgiften fordeles over flere år. 
IDM projekt udskudt til 2020, derfor forventes mindreforbrug overført til 2020, da der her forventes 
merudgifter.  
 
I forbindelse med slutregulering vedr. provenu fra salg af KMD ejendomme er der indkommet 0,3 mio. 
kr.  
 
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.  
 
I forbindelse med konkurrenceudsættelse af KMD fagsystemet KMD Social Pension, er der opstået en 
voldgiftssag mellem KMD og Udbetaling Danmark. (ATP) KMD vandt udbuddet af nyt Pensionssystem, 
men på grund af manglende og væsentlige forsinket leverance har Udbetaling Danmark (ATP) ophævet 
kontrakten med KMD og indgivet et erstatningskrav mod KMD i en voldgiftssag. 
Alt efter udfaldet af denne voldgiftssag kan det få positiv eller negativ betydning fremadrettet for 
kommunernes betaling til Udbetaling Danmark (ATP) 
 
Microsoft licenser - højere udgifter til licenser og behov for anden licenstype øger udgiften med 1,3 mio. 
kr. p.g.a. generelle prisstigninger  
 
Jf. afsnittet under Administration har IT en andel af den negative overførselspulje på 6,5 mio. kr. og 
dermed et reelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Som er disponeret i efterfølgende år. 
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Der er startet en dialog med Social- og Sundhedsområdet, samt beskæftigelsesområdet omkring hvilken 
licens den enkelte bruger har behov for. 
 
Beredskab: 
Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes øget betaling af driftsrammen til Beredskab 
Fyn, betaling af tilkøb af 2 min. udrykning i arbejdstid samt redningsvogn.   
 
Tiltag til budgetoverholdelse 
Umiddelbart er det ikke muligt at finde finansiering inden for eget område, men må findes indenfor 
Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
 
 
Overførselsudgifter: 
Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.  
 
På Seniorjob forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes at tilgang af personer i seniorjob er 
mindre en afgangen. 
 
På tjenestemandspension på forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 
 
Førtidspension, personlige tillæg, og boligstøtte er flyttet organisatorisk til politikområde 
Beskæftigelse og Integration. 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Udvikling i antal af seniorjob 

Personer i 
seniorjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
Budget 

 
Nyt 

skøn  

2017 77 75 77 78 79 79 80 81 78 74 72 65 80 76 

2018 61 61 61 62 64 66 66 65 63 63 61 55 82 62 

2019 
56 56 64 65 66 67 65 61 59    

 
60 

 
58 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 
 

Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensationsydelse for mgl. seniorjob 
Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 
Bilag 1  

Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 11,6
Overførsler fra 2018 7,8
Barselsrefusion -3,7
Besparelse Ledelse og Administration 0,8
Supplement delforlig P-afgift -0,8
Supplement delforlig borgerrådgiver 0,3
Finansiering af særlige udfordringer -2,7
Rekrutteringspulje selvejende plejecentre -0,3
Fordeling af negativ overførselspulje 10,0
Geopark - tillægsbevilling 30.09.2018 0,3
Opnormering planlægnings- og byggesagsområdet -1,0
Tilskud til Naturturisme 0,3
Energibesaprende foranstaltninger 0,6

Overførselsudgifter 0,0

Tillægsbevillinger i alt 11,6

Kompensation for 
mgl. seniorjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
Bud-
get 

 
Nyt 

skøn  

2017 7 7 7 7 7 8 8 8 4 4 4 4 10 6 

2018 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 11 3 

2019 
3 3 5 4 4 4 5 4 3    

 
5 

 
3 
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+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Bilag 2 
 

Status budgetforlig 2019 

Nr. 5: Rammebesparelse 
(ØK) 

Tovholder:  Kim Christoffersen  

Indsatsområde:  
Der indarbejdes en årlig 
reduktion på 0,25 mio. kr. af 
budgettet til politisk 
organisation 

Status: 
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 
11.9.2018 at 96.000 findes ved ophør af 
livestreaming fra Byrådets møder og 67.000 
kr. ved opsigelse af abonnement på bladet 
Kommunen. De resterende besparelser 
findes på diverse konti under Byrådets 
område. 

  
  
Nr. 8: Borgerrådgiver () Tovholder:  Erik Meldgaard  
Indsatsområde:  
Behovet for en borgerrådgiver 
vurderes 

Status: 
Oplæg vedr. Borgerrådgiverfunktionen blev 
drøftet i direktionen den 25. oktober med 
følgende beslutning: 
 ”Kommunaldirektøren aftaler det videre 
forløb med borgmesteren. ” 
 
Byrådet besluttet, at der ansættes en 
borgerrådgiver i en projektstilling på 20 
timer ugentlig i 2 år. 
 
Borgerrådgiver startet i stillingen pr. 
01.09.2019 
 
 

 

Nr. 9: 
Råderumspulje 
(ØK) 

Tovholder:   Jens Otto Kromann  

Indsatsområde:  
Dække evt. merudgifter 
til Forberedende 
Grunduddannelse, 
Unesco Geopark, betalt 
parkering, lånegaranti 
Thurø Sejlklub, SMUC-
fond vedr. p-hus 

Status: 
I 2019 resterer der – 0,2 mio. kr. i puljen, 5,2 mio. kr. i 
2020 og 7,6 mio. kr. fra 2021. Status på puljen 
forelægges Direktionen og Økonomiudvalg i forbindelse 
med den kvartalsvise budgetopfølgning. Efter 
Økonomiudvalget den 23.4.2019 godkendte opnormering 
med 4 medarbejdere på plan- og byggesagsområdet, er 
puljen brugt i 2019. Nedenstående tabel viser status på 
puljen ultimo april 2019. Underskuddet i 2019 findes i 
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forbindelse med 
budgetopfølgningen/regnskabsafslutningen. Restbudgettet 
for 2020-23 er anvendt ifm. budgetforliget for 2020. 

Pulje til uforudsete temaer - budget 2019

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Vedt. Budget 2019 1.506 5.251 7.598 7.598 7.598
disponeret 
Gratis parkering 483 483 483 483 483
Borgerrådgiver 300 300
4 stillinger Byg og Plan 966 2.400 2.400 2.400 2.400
I alt disponeret 1.749 3.183 2.883 2.883 2.883

Rest pulje -243 2.068 4.715 4.715 4.715  
 

Nr. 11: Eksterne konsulenter 
(ØK) 

Tovholder:   Jens Otto Kromann  

Indsatsområde:  
Muligheder for at begrænse 
udgifterne til eksterne 
konsulenter indtænkes ifm. 
udmøntning af sparerammerne. 
Større konsulentbrug skal 
godkendes i de respektive 
fagudvalg. 

Status: 
Økonomiudvalget godkendt på møde den 
11. dec. 2018 nye retningslinjer for brug af 
eksterne konsulentydelser, som indebærer 
at konsulentydelser på over 150.000 kr. skal 
godkendes i fagudvalget, samt at der 
udarbejdes en årlig opgørelse over 
konsulentydelser. 
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Resumé – Anlæg 
Økonomisk oversigt 
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(Mio. kr.) Løbende priser

 

Teknik- og 
Erhvervsudvalget

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Forbrug pr. 
30.9.2019

Forventet 
regnskab 

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Heraf  
forventes 

overføres til 
2020

Heraf 
forventes         

mer-/ 
mindre-

forbrug *)

Køb og Salg U -2,2 28,6 0,5 16,6 -12,0 -3,3 -8,7

(Økonomiudvalget) I -17,3 -58,0 -33,6 -48,8 9,2 14,9 -5,7

N -19,5 -29,4 -33,1 -32,2 -2,8 11,6 -14,4

Veje og Trafiksikkerhed U 31,0 36,3 15,9 27,4 -8,9 -6,7 -2,2

I 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0

N 31,0 35,6 15,2 26,7 -8,9 -6,7 -2,2

Havne og færger U 19,2 28,1 9,6 18,7 -9,4 -9,4 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 19,2 28,1 9,6 18,7 -9,4 -9,4 0,0

Kultur, fritid og idræt U 1,0 3,3 1,2 1,8 -1,5 -1,8 0,3

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 1,0 3,3 1,2 1,8 -1,5 -1,8 0,3
Natur, miljø og klima U 6,0 9,7 2,2 7,8 -1,9 -1,9 0,0

I -3,4 -7,4 -0,3 -6,4 1,0 1,0 0,0

N 2,6 2,3 1,9 1,4 -0,9 -0,9 0,0

Borgernære U 58,3 67,1 33,3 49,5 -17,6 -19,9 2,3

serviceområder I 0,0 -0,2 -1,6 -2,2 -2,0 0,0 -2,0

N 58,3 66,9 31,7 47,3 -19,6 -19,9 0,3

Energi U 13,6 5,8 2,4 5,8 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 13,6 5,8 2,4 5,8 0,0 0,0 0,0

Byudvikling U 9,2 10,4 3,6 8,6 -1,8 -1,8 0,0

I 0,0 0,8 -1,2 -3,5 -4,3 -4,3 0,0

N 9,2 11,2 2,4 5,1 -6,1 -6,1 0,0

Administration U 3,1 12,2 0,0 1,2 -11,0 -11,0 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 3,1 12,2 0,0 1,2 -11,0 -11,0 0,0
Anlæg i alt U 139,2 201,5 68,7 137,4 -64,1 -55,8 -8,3

I -20,7 -65,5 -37,4 -61,6 3,9 11,6 -7,7
N 118,5 136,0 31,3 75,8 -60,2 -44,2 -16,0

=+ angiver merudgift/mindreindtægt
*)  "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat. =- angiver mindreudgift/merindtægt

Udgifter Indtægter Netto

Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2019, i forhold til vedtaget budget 49,4% 180,7% 26,4%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2019, i forhold til korrigeret budget 34,1% 57,1% 23,0%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget 68,2% 94,0% 55,7%
Forventet overførsel til 2020 i procent, i forhold til korrigeret budget 27,7% 17,7% 32,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget. 4,1% -11,8% 11,8%

Økonomisk redegørelse 
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Resumé - Økonomisk redegørelse 
 

Udvikling i forventet regnskab 

Det vedtagne anlægsbudget for 2019 udgør netto 118,6 mio. kr. (brutto 139,2 mio. kr.), hvortil der er 
overført netto 22,5 mio. kr. (brutto 47,1 mio. kr.) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -5 mio. kr.   
 
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2019 udgør således netto ca. 136,0 mio. kr. 
(brutto ca. 201,5 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer. 
 
Ved udgangen af september 2019 ligger det samlede forbrug på netto ca. 31,3 mio. kr. svarende til 23,0 
% af det korrigerede budget, hvilket er laveste niveau for de seneste 3 år (illustreret i efterfølgende 
graf).  
 
Det samlede foreløbige skøn for 2019 udviser: 
 
Mio. kr. 30.9.2019 

Brutto  
30.9.2019 

Netto 
30.6.2019 

Brutto  
30.6.2019 

Netto 
Vedtaget budget 139,2 118,5 139,2 118,5 

Korrigeret budget  201,5 136,0 201,2 135,6 

Faktisk forbrug  68,7 31,3 38,9 8,6 

Forventet forbrug – hele 2019 137,4 75,8 149,0 99,5 

Forventet overførsel til 2020 55,8 44,2 36,6 32,3 

Foreløbig forv. mindre forbrug i 2019 8,3 16,0 15,6 3,8 

 
Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 60,2 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 
44,2 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 16,0 mio. 
kr.  
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Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30.9.2019.  

 

Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter 

budgetteres ultimo året.  

  

 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 60,2 mio. kr. 
 
Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i: 
 

- Overførsler til 2020: 44,2 mio. kr. 
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2019: 16,0 mio. kr. 

 
I forbindelse med budgetopfølgningen søges bevillingstilpasning og tillægsbevilling på en netto 
merindtægt på 0,2 mio. kr. (Bilag 3). 
 
Afregning af 15,8 mio. kr. bevilget og frigivet til indfrielse af skyldige tilslutningsbidrag for 
erhvervsgrunde forventes at ske ultimo 2019.  
 

  

 
Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2020: 
Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste 
overførsler til 2020 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2019. 
 
Køb og Salg 
(Økonomiudvalget) 
Forventet overførsel til 2020: 11,6 mio. kr.  
Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2019: 14,4 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 Salg af ejendomme:  
o Salg af areal på Centrumpladsen til brug for udvidelse af Hotel Svendborg var ikke 

budgetteret. Merindtægt udgør 0,3 mio. kr. 
o Provenu fra salg af areal i D2 i Tankefuld på 10,0 mio. kr. er reserveret til finansiering af 

grundkapitalindskud på 12,6 mio. kr. ved nye almene boliger på Gl. Nybyvej.  
o Nuværende netto indtægtsbudget på 3,0 mio. kr. ved salg af ejendomme, modsvares af 

et merprovenu på 7,0 mio. kr. ved salg af to sociale udlejningsejendomme. Dette giver 
en samlet merindtægt på ca. 4,1 mio. kr., hvoraf de 2,6 mio. kr. er givet til 
restfinansiering af grundkapitalindskud ved nye almene boliger på Gl. Nybyvej jf. 
ovenstående. Der søges derfor en tillægsbevilling på restprovenuet på 1,468 mio. kr. ved 
koncernrapporten pr. 30.09.2019. 
 

Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Tankefuld – Salg af grunde:  
o På nuværende tidspunkt er der kun gennemført salg af en grund, hvorfor der overføres et 

salgsbudget på 14,585 mio. kr. til 2020.  
 Jordforsyning i landdistrikter:  
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o Der er ikke taget stilling til hvordan forventet mindreforbrug på netto 3,39 mio. kr. 
ønskes anvendt. Beløbet overføres derfor til 2020.  

 Diverse køb og salg:  
o I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 tilføres det forventede merforbrug på 

ca. 0,124 mio. kr. jordforsyningskontoen. 
 Køb af Nordre Kajgade 9A:  

o Der overføres 0,250 mio. kr. til 2020 til dækning af evt. omkostninger til nedrivning af 
bygninger hvor det gamle Svendborg Bugser havde lejemål, beliggende på Nordre Kaj. 

 Hjortøhus:  
o Bygningen er i spil til forskellige ting og indtil dette er afklaret, forventes det ikke muligt 

at sælge den pågældende bygning. Salgsbudgettet på 2,529 mio. kr. er derfor sat til 
overførsel.  

 Salg af Jessens Mole 7-9:  
o Der overførtes 2,1 mio. kr. til 2020 til dækning af omkostninger til jordbunds- og 

miljøundersøgelser. 
 

  

 
Veje og Trafiksikkerhed 
Forventet overførsel til 2020: -6,7 mio. kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -2,2 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 Garageleje vedr. Arriva 
o Der forventes et merforbrug på 0,02 mio. kr. i 2019. 

 Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:  
o På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,164 mio. kr. Der er fundet 

løsninger omkring VVM og plantning af fredskov, som ligger under det budgetlagte. Der 
var heller ikke ekstraudgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen.  

 Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og 2018:  
o Der forventes et mindreforbrug på 0,135 mio. kr.  

 Byzonetavler i kommunen:  
o På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.  

 Screening af trafikfarlige skoleveje: 
o På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 0,086 mio. kr.  

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Veje- funktionsudbud og partnering:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til 2020 
o Overførslen skyldes at en enkelte vejstrækning ikke forventes udført i 2019. Udskydelsen 

skyldes at der udføres cykelsti ved Dronningemaen, og asfalt arbejder på denne er 
rykket. 

 Øvrige projekter til politisk prioritering:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,042 mio. kr. til 2020 
o Midlerne overføres til benyttelse til vejbygge linje. 

 Trafiksikkerhedsinspektion:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,355 mio. kr. til 2020 
o Beløbet overføres og det skal undersøges om opgavens sammensætning skal ændres. 

 3 års evaluering af Trafiksikkerheds by 2012:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,053 mio. kr. til 2020 
o Midlerne skal bruges til afsluttende evaluering af Trafiksikkerheds by 2012 

 Skolemøder og mindre tiltag:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2020 
o De respektive møder er afholdt og midlerne overføres til realisering af de fysiske forhold i 

2020. 
 Trafikfarlige skoleveje:  
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o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 1,5 mio. kr. til 2020 
o De respektive møder er afholdt og midlerne overføres til realisering af de fysiske forhold i 

2020. 
 Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2019:  

o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,075 mio. kr. til 2020 
o Midlerne overføres til 2020 til indkommende opgaver. 

 Trafiksikkerhedskampagne 2019:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,02 mio. kr. til 2020 
o Den sidste kampagne sker i begyndelsen af 2020, hvorfor at midlerne overføres. 

 Trafiksikkerhedsplan 2020-2024:  
o På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2020 
o Midlerne overføres til 2020 til prioritering i 2020. 

 Vejforlængelse Sofielund Skovvej:  
o Projektet er lige oprettet og der er sat til 3,45 mio. kr. til overførsel da, selve anlægget af 

vejen først starter i 2020. 
 

  

 
Havne og Færger 
Forventet overførsel til 2020: -9,4 mio. kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr. 
 
 
Overførsel til 2020 

 Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksø 
o Der forventes en overførsel på ca. 1,062 mio. kr. til bland andet toiletforholdene på 

Frederiksø 
 Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte 

o Der forventes en overførsel på 2,320 mio. kr. til 2020. 
 Svendborg Havn, analyser m.v. 

o Der forventes et overførsel på 0,088 mio. kr. til 2020.  
 Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring 

o Der forventes en overførsel på 1,050 mio. kr. til 2020, til færdiggørelse af projektet. 
 Midlertidig anvendelser/aktiviteter 

o Der forventes en overførsel på 0,778 mio. kr. til 2020. 
 Havneprojekter 2018 

o Der overføres ca. 1,1 mio. kr.  
o Det anbefales at midlerne bliver tænkt ind i frigivelsen af midler til Havneprojektet 2020, 

idet det ikke har været muligt at gennemført frederikskaj helt, indenfor den oprindelige 
anlægsramme, som tidligere antaget. 

 Havneprojekter 2019 
o Der overføres ca. 3,0 mio. kr.  
o Projekterne stækker sig ind i 2020, hvorfor at midlerne overføres til imødegåelse af disse 

udgifter. 
 

 

  

 
Kultur, Fritid og Idræt 
Forventet overførsel til 2020: -1,8 mio. kr.  
Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,3 mio. kr. 

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Renovering af klubhuse:  
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o -0,3 mio. kr. Der forventes et forbrug på 0,3 mio. kr. af et korr. Budget på 0,5 mio. kr.  
Midlerne er disponeret, men de 0,3 mio. kr. forventes ikke anvendt før i 2020.  

 Pulje til lokale initiativer:  
o -1,2 mio. kr. Puljen blev omprioriteret i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 og 

eksisterer ikke længere. Bevilgede men endnu ikke udbetalte tilskud vedrører 
handicapridning ved Broholm samt mellemfinansiering vedrørende LAG-midler 
(indbetaling Troense dampskibsbad samt udbetaling Kulinarisk Sydfyn). Resterende 
midler på 1,2 mio. kr. mio. kr. er ikke prioriteret. Der forventes nye ansøgninger 
vedrørende LAG-midler, hvor mellemfinansiering vil kunne ske af de resterende midler. 
En mellemfinansiering kan vare op til to år, hvorefter udgifter vil blive udlignet.  

 Forsamlingshuse - aktiviteter:  
o -0,2 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet til aktiviteter i forsamlingshusene i 2019 

ligeledes udgør 0,2 mio. kr. Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2018. Puljen blev ikke fuldt 
udnyttet i 2018, da flere af forsamlingshusene allerede havde planlagt deres 
arrangementer ved årets start, hvorfor de selv finansierede arrangementerne ved 
egenbetaling mv.  

 Kortlægning/fremhævning af kulturseværdigheder:  
o -0,1 mio. kr. Overføres til finansiering af blandt andet Silverrudder 2020. 

 
 

  

 
Natur, Miljø og Klima 
Forventet overførsel til 2020: -0,9 mio. kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,008 mio. kr. 
 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 Rekreativ udvikling af Sofielundskoven:  
o Projektet er afsluttet, og midlerne fra Friluftsrådet er modtaget. Der forventes et 

mindreforbrug på ca. 0,008 mio. kr.  
 

Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Naturpleje - primært skovrejsning:  
o Der overføres 0,705 mio. kr. til 2020. Midlerne ønskes overført til 2020, hvor de kan 

indgå som finansiering til et skovrejsningsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen og 
Vand og Affald. Dette blev godkendt på Natur- og Miljøudvalgets møde den 30. 
september 2019 

 Natura 2000:  
o Der forventes en overføres til 2020 på 0,2 mio. kr., til færdiggørelse af da LIFE projekt på 

øerne. 
 

  

 
Borgernære serviceområder 
Forventet overførsel til 2020: -19,9 mio. kr.  
Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,3 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 Renovering af Ørkildskolen:  
o Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr., som overordnet kan henføres til 

ekstraudgifter til loft og ekstra test i forbindelse med renoveringen.  

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 64 af 68 

Acadresag: 19-3252

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Sikkerhedsmæssige tiltag:  
o Puljen administreres i et samarbejde mellem CETS – Kommunale Ejendomme og Børn og 

Unge administration. Midlerne er disponeret, men det forventes ikke at alle udgifter kan 
falde i 2019, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2020.  

 Brand og Kaldeanlæg:  
o Der forventes en overføres til 2020 på 0,383 mio. kr., hvoraf en del af midlerne skal 

disponeres til opgradering af anlæg på plejecentrene.  
 Vedligeholdelse af ejendomme 

o Der forventes en samlet overførsel på ca. 6,0 mio. kr. til betaling/færdiggørelse af 
allerede igangsatte/prioriterede projekter i 2020. 

 Arealeffektivisering – Vestermarkskolen:  
o Projektet forventes igangsat i slutningen af 2019, hvorfor der overføres 3,7 mio. kr. til 

2020. 
 Arealeffektivisering – Lundby:  

o Projektet forventes afsluttes i 2019. Der overføres dog 0,267 mio. kr. til 2020 til betaling 
af regninger. 

 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 
o Projektet forventet afsluttet med udgangen af 2019, hvor der overføres 0,2 mio. kr. til 

betaling af regninger i 2020. 
 Etablering af demenslandsby 

o Der forventes en mindre overførsel til 2020 på 0,173 mio. kr.  
 Etablering af fleksboliger på det sociale område:  

o Grundet arkæologiske udgravninger er projektet udskudt, hvorfor der forventes at blive 
overført ca. 7,115 mio. kr. til realisering af projektet.  

 Sammenlægning af områdekontorer 
o Projektet er blevet udskudt, i det der mangler afklaring på om de oprindelige bygninger 

der er tænkt ind i projekt, skal benyttes andet steds.  
o Der forventes derfor en overførsel på ca. 0,331 mio. kr. til 2020. 

 Bodøvej 18 
o Der forventes en overførsel på 0,48 mio. kr. til udbedring af bygningsmæssige 

foranstaltninger på Bodøvej 18. 
 Pavillon Tved skole:  

o Midlerne er afsat til reetablering af området, hvor den lejede pavillon på Tved skole er 
etableret. Dette forventes først i 2020, hvorfor midlerne overføres.  

 
 

  

 
Energi 
Forventet overførsel til 2020: 0 kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 0 kr. 

 

  

 
Byudvikling 
Forventet overførsel til 2020: -6,1 mio. kr.  

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 30. september 2019 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 65 af 68 

Acadresag: 19-3252

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr. 
 

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Byfornyelse – Rådighedsbeløb 
o Puljen på ca. 0,2 mio. kr. overføres til 2020. 

 Byfornyelse - landsbypulje:  
o Puljen på ca. 1,5 mio. kr. overføres til 2020. 

 Bygningsforbedring under liv i min by:  
o Der forventes netto overført ca. 3,7 mio. kr. til 2020, til delvis at imødegå udgifter i 

2020. 
 

  

 
Administration 
Forventet overførsel til 2020: -11,0 mio. kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2020) 

 
Overførsel til 2020 
Der forventes følgende overførsler til 2020: 

 Energimærkning af små ejendomme u. 250 m² 
o Der overføres 0,262 mio. kr. til 2020, til energimærkning af små ejendomme under 250 

kvadratmeter i 2020. 
 Pulje til lokale initiativer §17,4 

o Det forventes ikke at kunne realisere alle udgifter i 2019, hvorfor der overføres ca. 0,9 
mio. kr. til brug i 2020.  

 Pulje reserveret til deponering Svendborg Idrætscenter ca. 9,6 mio. kr. 
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Bilag 1 – (obligatorisk) 
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Bevillinger i 2019 - Anlæg Mio. kr.

Vedtaget budget 118,6
Overførsler fra 2018 22,4
Lokaludvalget -0,7
Salg af Nordre Skole -18,9
Køkkenudskiftning ældreboliger 0,1
Indfrielse af lån Dronningholmsvej 34-36 -1,3
Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttes til anlæg 15,9
Pulje reserveret til deponering vedr. Svendborg Idrætscenter 9,6
Energispareprojekt (flyttet til overslagsår) -11,2
Forårs SFO 0,6
Havn - Frederiksø 0,5
Koncernrapport 30.6.2019 0,4

Bevillinger i alt 136,0
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Bilag 2  
Specifikation af forventede overførsler til 2020

 

Overførsel til 2020 - Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto

Køb og salg:
Tankefuld etape 1 - salg 0,0 -14,6 -14,6
Erhvervsområde NV og Ø. -0,1 0,0 -0,1
Jordforsyning i landdistrikter 3,4 0,0 3,4
Salg af grund til SIMAC 0,0 0,0 0,0
Diverse køb og salg -0,1 0,0 -0,1
Køb af Nordre Kajgade 9A m.m. 0,3 0,0 0,3
Salg af Jessens Mole 7-9 -0,1 2,2 2,1
Salg af ejendomme 0,0 0,0 0,0

Salg af sociale boliger - Dronningeholmsvej 34-36 0,0 0,0 0,0
Hjortøhus 0,0 -2,5 -2,5

Veje og trafiksikkerhed:
Veje - funktionsudbud og partnering 0,8 0,0 0,8
Øvrige projekter til politisk prioritering 0,0 0,0 0,0
Trafiksikkerhedsinspektion 0,4 0,0 0,4
3 års evaluering af Trafiksikkedsby 2012 0,1 0,0 0,1
Skolemøder og mindre tiltag 0,2 0,0 0,2

Trafikfarlige skoleveje 1,5 0,0 1,5
Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2019 0,1 0,0 0,1
Trafiksikkerhedskampagne 2019 0,0 0,0 0,0
Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 0,3 0,0 0,3

Vejforlængelse Sofielund Skovvej 3,5 0,0 3,5
Havne og færger:

Pulje til vedligeholdelse af bygninger 1,1 0,0 1,1
Havneprojekter 2018 1,1 0,0 1,1
Havneprojekter 2019 1,8 0,0 1,8
Lystbådehavneprojekter 2019 1,2 0,0 1,2
Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte 2,3 0,0 2,3
Svendborg Havn, analyser m.v. 0,1 0,0 0,1
Midlertidig anvendelser/aktiviteter 0,8 0,0 0,8

Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring 1,1 0,0 1,1
Kultur, fritid og idræt:

Forsamlingshuse - Aktiviteter 0,2 0,0 0,2
Renovering af klubhuse 0,3 0,0 0,3

Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder 0,1 0,0 0,1
Pulje til lokale initiativer 1,2 0,0 1,2
Natur, miljø og klima:
Naturpleje - primært skovrejsning 0,7 0,0 0,7

Natura 2000 0,2 0,0 0,2
Elleskov Mølle 1,0 -1,0 0,0
Borgernære serviceområder:
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner 0,5 0,0 0,5

Brand- og Kaldeanlæg 0,4 0,0 0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt 6,0 0,0 6,0
Arealeffektivisering - 2019 3,7 0,0 3,7
Arealeffektivisering 0,3 0,0 0,3
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 0,2 0,0 0,2
Etablering af demenslandsby 0,2 0,0 0,2
Etablering af fleksboliger på det soc. område 7,1 0,0 7,1
Sammenlægning af områdekontorer 0,3 0,0 0,3
Ombygning Bodøvej 18 0,5 0,0 0,5
Pavillon Tved skole 0,7 0,0 0,7
Energi:
Innovativt energispareprojekt 0,0 0,0 0,0
Byudvikling
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by) 0,1 0,1 0,2
BYF - Landsbypuljen (nedrivning) 1,3 0,2 1,5
Liv i min by 0,6 0,0 0,6
Bygningsforbedring under liv i min by -0,2 3,9 3,7
Administration

Pulje reserveret til dep. Svendborg Idrætscenter 9,6 0,0 9,6
Arkiv 0,2 0,0 0,2

Energimærkning af små ejendomme u. 250 m² 0,3 0,0 0,3
Pulje til lokale initiativer §17,4 0,9 0,0 0,9

I alt 55,7 -11,6 44,1
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Bevillingsansøgning 30.9.2019 
Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning m.v., hvortil der søges tillægs-
/omplaceringsbevilling: 

 

Projekt: 1.000 kr.

Tillægsbevillinger:
Merprovenu fra salg af sociale udlejningsboliger -1.468,0

Anlæg flyttet fra drift:

Etablering af legepladser i Skårup og Tved (anlæg) 374,8

Distrikt idræt - Mobilt badminton gulv samt LED-projekt (anlæg) 890,0

Netto -203,2
 + = Mindref orbrug /  -  = Merf orbrug
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