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Notat 
 
 
 
 
    
Status – opfølgning på delforlig og budgetforlig 2019 m.m. 
 
 
Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 
2019, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer 
med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. 
 
I oversigten er der primært fokuseret på initiativer på driftssiden, 
hvorimod tiltag på anlægssiden som udgangspunkt kommenteres i den 
løbende økonomirapportering. 
 
Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på 
budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg 
kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af budgetkontrol og 
koncernrapporten. 
 
Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber 
planmæssigt 
 
Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men 
udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt. 
 
Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller 
ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen 
forelægges til politisk drøftelse (i forligskredsen). 
 
Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet. 
 
Redigering af oversigten er foretaget medio oktober 2019. 
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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.  
 

 
 
Nr. 3: Svendborg Flyveplads (TEU) Tovholder:   Peter Mouritsen  
Indsatsområde:  
Ifm. reduktion af det kommunale 
driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale. 
Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver 
selvbærende. 

Status:  
Udbud er gennemført. Vinder er Starling Airport Service ApS. 
Råderetsaftalen er underskrevet og der er sket indbetaling. 
 
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. 
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Nr. 4: Strandlyst (SUU) Tovholder: Kirsten Vie  
Indsatsområde:  
Harmonisering af lønbudgettet på det 
selvejende plejecenter Strandlyst over en 2-
årig periode. 

Status: 
Forløber planmæssigt. 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. 
 
 

 
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. 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.  
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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. 

 
 
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. 
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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 1,5 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 forbindelse med 
budgetopfølgningen/regnskabsafslutningen. Restbudgettet for 2020-23 er 
anvendt i 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
Svb. Idrætscenter/SG - afledt drift 1.500 1.500 1.500
4 stillinger Byg og Plan 966 2.400 2.400 2.400 2.400
I alt disponeret 1.749 3.183 4.383 4.383 4.383

Rest pulje -243 2.068 3.215 3.215 3.215  

 
 
Nr. 10: Skoleidrætsprojekt (BUU) Tovholder:   Nanna Lohman  
Indsatsområde:  Børne- og Ungeudvalget drøftede idrætsskolerne på mødet den 22/10 

2018. 
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Børne- og Ungeudvalget anmodes om at drøfte, 
hvorvidt skoleidrætsprojektet skal videreføres i 
sin nuværende form 

 
 
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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