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1. Godkendelse af dagsorden 
 
18/30863 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Punkt 16 flyttes op efter punkt 3 og herefter punkt 6. 
Godkendt. 
 
 
 

2. Budget 2020 - Service og Økonomi for Børne- og Ungeudvalget 
 
18/26608 
 
Beslutningstema:  
Bidrag til Svendborg Kommunes budgetpublikation 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At Børne og Ungeudvalgets bidrag til Svendborg Kommunens samlede 
budgetpublikation for 2020 godkendes. 

 
Sagsfremstilling:  
Bidrag til publikationen Service og Økonomi 2020 for Børne- og 
Ungeudvalgets område foreligger til godkendelse. Bidraget indeholder 
beskrivelser af politikområder, mål for 2020, beskrivelser af de 
økonomiske rammer samt nøgletal. 
Den samlede publikation bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse 
 
Bilag: 
Åben - Service og Økonomi 2020 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Godkendt. 
 
 
 

3. Orientering om Aulas implementering på skoleområdet 
 
17/20446 
 
Beslutningstema:  
Orientering om implementering af Aula på skoleområdet. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling:  
Alle folkeskoler i Svendborg Kommune er fra uge 43 overgået fra 
Skole/ForældreIntra til Aula. Der gives en orientering om overgangen og 
en status på arbejdet. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

4. Implementering og forankring af "Videnscenter" på 
plejefamilieområdet 
 
19/24063 
 
Beslutningstema:  
Status på Implementering af ”Videnscenter” på plejefamilieområdet, hvor 
Familieafdelingen på baggrund af faglige samt lovgivningsmæssige 
ændringer har justeret og implementeret opgaverne der tidligere lå 
forankret under ” Videnscenteret” i henholdsvis den daglige drift i 
Familieplejeteamet og på myndighedsområdet.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At Børne- og Ungeudvalget godkender at opgaverne i det tidligere 
”Videnscenter”, herunder ændringer som følge af senere lovgivning, 
ses som en integreret del af den daglige drift og opgavevaretagelse i 
Familieplejeteamet i Familieafdelingen.  

 
Sagsfremstilling:  
”Videnscentret” blev påbegyndt som et 3- årigt projekt på 
plejefamilieområdet med projektmidler fra Socialstyrelsen. Projektperioden 
udløb ved udgangen af 2013, hvorefter Børne- og Ungeudvalget på møde 
den 8. maj 2013 besluttede at Videnscentret skulle fastholdes og forankres 
på plejefamilieområdet.  
 
Formålet med projekt ” Videnscentret” var, at yde en særlig 
helhedsorienteret og opkvalificerende socialpædagogisk og psykologisk 
støtte til plejefamilier, der har behandlingskrævende 0-12 årige børn 
anbragt. 
De konkrete opgaver under ” Videnscentret” var, at   

 Opkvalificere plejefamiliernes kompetencer og handlemuligheder via 
forstærket socialpædagogisk og psykologisk kompetenceudvikling af 
og vejledning til plejefamilier med behandlingskrævende børn i 
alderen fra 0-12 år – så plejefamilierne rustes til at mestre sværere 
plejeopgaver. 

 Yde pædagogisk observation af behandlingskrævende plejebørn i 
alderen fra 0- 12 år 

 Forestå egentlige undervisningsforløb for tilknyttede plejefamilier 
  Tilbyde individuelle og gruppebaserede aktiviteter og forløb for 

forældrene til de tilknyttede plejebørn 
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 Inddrage og tilbyde koordineret vejledning til samarbejdspartnere 
omkring barnet og bygge bro – til bl.a. skoler og dagtilbud, så der 
opnås fælles forståelse for og en fælles metodemæssig tilgang til det 
anbragte barn - dette er med til at understøtte inklusionen af 
familieplejeanbragte børn i almene skole- og dagtilbud 

”Videnscentret” udviklede med udgangspunkt i metoden Theraplay et 
særligt vejledningskompetenceudviklingskoncept, der giver plejefamilierne 
særlige konkrete pædagogiske redskaber i arbejdet med 
behandlingskrævende børn. 
 
Med beslutningen om implementering og forankring af Videnscentret i 
Familieafdelingen blev der overført 1,3 mio. fra serviceudgifter til 
administration, konto 6 på det specialiserede børn og unge område til;  
2 pædagoger, en psykolog (20 t. ugentligt), kørsel, opkvalificering, 
aktiviteter og øvrige administrations udgifter.  
 
I løbet af 2018 og 2019 er opgaverne i tidligere ”videnscenter” i stigende 
grad integreret i den daglige drift og opgavevaretagelse i 
Familieplejeteamet i Familieafdelingen. Begrundelsen er 
lovgivningsmæssige og faglige forandringer der er trådt i kraft efter 
forankringen af ”Videnscentret”.  
Samtidig var en omlægning af opgavefordelingen i teamet nødvendigt for 
at sikre mere ens arbejdsvilkår, i takt med ændrede krav til 
opgaveløsningen.  
 
Med indførelse af de Sociale Tilsyn i 2014, er der skærpet opmærksomhed 
på, at kommunerne lever op til deres forpligtigelse om efteruddannelse, 
vejledning og supervision til alle plejefamilier med børn anbragt fra 
Svendborg kommune.  
 
Efter 1 juli 2019 er der vedtaget ny lovgivning- Bekendtgørelsen om 
styrkelse af plejefamilieområdet, hvor det nu er lovpligtigt at 
Plejefamilieteamet sikrer at,  

 Alle plejefamilier, der modtager et nyt plejebarn skal deltage i 24 timers 
særlig undervisning, indenfor det første år. Dette kaldes Tæt støttet 
opstarts forløb og er lovpligtig både for kommunen og plejefamilierne. 
Dette betyder, at alle plejefamilier skal tilbydes og har pligt til at 
modtage løbende supervision og vejledning, deltagelse i 2 årlige 
kursusdage, samt at familier med ny-anbragte børn skal deltage i et 
tæt støttet opstartsforløb, svarende til 3 hele dage. 

 
Familieplejeteamet varetager  

 Svendborg Kommunes generelle forpligtelse til at tilbyde 
efteruddannelse og supervision, herunder rådgivning og vejledning i 
overensstemmelse med plejeopgavens omfang. 

 Sikrer udbud af de lovpligtige to hele kursusdage til alle plejefamilier, 
der har børn fra Svendborg kommune. 

 
 
Familieplejeteamets konkrete opgaver er dermed at:  

 Konkret godkende netværksplejefamilier 
 Matche børn og plejefamilier 
 Matche børn og aflastningsfamilier 
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 Yde vejledning og supervision til plejefamilier svarende til 
plejeopgaven 

 Tilrettelægge og afvikle kursusdage for plejefamilier 
 Tilrettelægge og afvikle Tæt støttet opstartsforløb ved ny anbringelser 
 Tilrettelægge og afholde netværksgrupper for plejefamilier 

 
Udover vejledning og supervision 4 gange årligt, arbejder 
Familieplejeteamet systematisk med periodevis at øge indsatsen i 
specifikke familier ved behov.  
 
Familier med særlige behov drøftes ugentligt, og kan betyde, at en familie 
periodevist får: 

 Hyppigere besøg af familieplejekonsulent 
 Fagspecifik supervision af psykolog, enten internt i Center for Børn og 

Familier eller fra ekstern leverandør.  
 Anden nødvendig hjælp. 

Ligeledes er der løbende fokus på, om der er behov for yderligere 
udredning af børn. Hvis det er tilfældet udredes barnet af enten PPR, CBUF 
eller privatpraktiserende psykolog. 
 
Myndighedsområdet varetager inddragelse og vejledning til 
samarbejdspartnere og skaber en fælles forståelse og tilgang til det 
anbragte barns behov, ligesom der i samarbejde med PPR understøttes 
inklusion af det plejefamilieanbragte barn i et alment skole- dagtilbud.  
 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I forbindelse med ny lovgivning ”Bekendtgørelsen om styrkelse af 
plejefamilieområdet” er der via lov og cirkulære afsat 37.000 kr. i 2019 og 
77.000 kr. i 2020 og fremover, til varetagelse af blandt andet denne 
meropgave for Svendborg Kommune. Der er ifm. koncernrapporten for 3. 
kvartal søgt om tillægsbevilling på 37.000 kr. i 2019, mens 77.000 kr. er 
tildelt området via direktionens budgetforslag for 2020. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om Social Service 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Godkendt. 
 
 
 

5. Etablering af "Butik Unik"  
 
19/9451 
 
Beslutningstema:  
Etablering af ”Butik Unik” under CSV/STU. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Teknik- og 
Erhvervsudvalget til senere behandling i Økonomiudvalg og Byråd, 
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 At indgåelse af lejemål og godkendelse af tillægsbevilling på 200.000 
kr. på overførsel mellem CSV og Center for Ejendomme og Teknisk 
service indstilles til Økonomiudvalget for senere godkendelse i 
Byrådet. 

 
Sagsfremstilling:  
På Børne- og Ungeudvalgets møde i maj 2019 blev der orienteret om CSV 
Sydfyns´s planer om etablering af butik som en del af ændring af STU-
uddannelsen til et 3 delt linjefagstilbud. 
 
Butikken skal fungere som praktiksted og træningsbane for unge på CSV 
Sydfyn, som accessorisk virksomhed med overvejende salg af egen 
produktion samt kommisionsvarer. 
 
CSV Sydfyn ønsker at leje et butikslokale i Korgade 3 G.  Butikken skal 
være understøttende for målrettet at kunne arbejde med 
ministerudmelding om flere handicappede i beskæftigelse og uddannelse. 
Lejemålet ønskes indgået pr. 1. januar 2020.  
 
Alt undervisning og produktion foregår i CSV Sydfyns godkendte 
undervisningslokaler. 
 
Det endelige koncept for butikken vedlægges som bilag 
 
Konkret koncept for etablering af Butik & Virksomhed, herunder etablering 
af fysisk butik under CSV Sydfyn, er blevet udarbejdet og er vurderet 
juridisk som en virksomhed kommunen gerne må drive indenfor 
kommunalfuldmagtens regler. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der skal som udgangspunkt deponeres ifm. indgåelse af lejemål. 
Deponeringen for ovenstående lejemål på kr. 1.246.889 kr. kan imidlertid 
modregnes fuldt ud i det opsagte lejemål på Ramsherred 10-12. 
 
Depositum på lejemålet udgør 80.000 kr. 
 
Driftsudgifterne vedr. lejemålet udgør årligt: 
Husleje 160.000 kr.  
Forbrugsafgifter 20.000 kr. 
Vedligehold 20.000 kr. 
 
Ovenstående driftsudgifter på samlet 200.000 kr. finansieres af CSV ´s 
nuværende ramme og søges overført til Center for Ejendomme og Teknisk 
Service, under Teknik- og Erhvervsudvalget fra 2020. 
 
Bilag: 
Åben - Koncept for Butik Unik 26.11.2019 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Indstilles. 
 
 
 

6. Orientering om projekt Skriv og læs 
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19/21749 
 
Beslutningstema:  
Orientering om udviklingsprojektet Skriv og læs der gennemføres i 
Svendborg Kommunes folkeskoler i alle klasser på 0. til 2. årgang. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Omkring 15% af alle elever på landsplan, der afslutter 9. klasse, har ikke 
tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at starte på en 
ungdomsuddannelse og dårligere forudsætninger for at deltage aktivt i 
samfundslivet. For at understøtte arbejdet med denne udfordring har 
Svendborg Kommune valgt at deltage i projekt Skriv og læs i en treårig 
periode fra 2019 til 2022. 
 
Projektets primære formål er at udvikle et læringssystem, der tidligt kan 
spore læse-/skriveudvikling, spotte eventuelle udfordringer (fx dysleksi) og 
hjælpe lærerne med at give deres elever optimale udfordringer og støtte.  
 
Udviklingsarbejdet tager afsæt i elevernes daglige skriveaktiviteter. 
Elevernes tidlige skriveforsøg indeholder store mængder værdifuld data, 
som kan give et mere nuanceret og præcist billede af den enkelte elevs 
skriftsprogsudvikling. 
 
Projektet er et samarbejde mellem edtech-virksomheden WriteReader, 
Danmarks Universitet for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Danmark 
Tekniske Universitet (DTU) og Svendborg Kommune. Det støttes af Statens 
Innovationsfond. 
 
I Svendborg Kommune deltager alle elever på 0. til 2. årgang i 
kommunens folkeskoler. Det vil sige 63 klasser og ca. 1.305 elever. 
 
Lærer Janus Madsen (ejer af firmet WriteReader) orienterer udvalget om 
projektets indhold og giver en aktuel status. Janus understøtter skolerne 
og de involverede lærere i deres arbejde med at implementere Skriv og 
læs. Han er flere gange om måneden på besøg på skoler i kommunen. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

7. Status på økologi i skoler, dagtilbud og på familieområdet 
 
18/10542 
 
Beslutningstema:  
Status på arbejdet med Det Økologiske Spisemærke i køkkener i 
kommunale og selvejende dagtilbud, på skoler og på familieområdet. 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Byråd besluttede 27. februar 2018, at alle kommunens 
køkkener skal opnå Det Økologiske Spisemærke af Bronze, hvor andelen af 
økologiske fødevarer udgør 30-60% af køkkenets samlede fødevareindkøb. 
Omlægningen skal ske senest ved udgangen af 2019 og indenfor den 
eksisterende økonomiske ramme.  
Børne- og Ungeudvalget besluttede den 15. august 2018, at Det 
Økologiske Spisemærke af Bronze skal omfatte godkendte 
produktionskøkkener, som er registreret ved Fødevarestyrelsen samt 
anretterkøkkener i kommunale og selvejende dagtilbud, der modtager 
frokost fra andre leverandører. Samlet er der pt 11 køkkener indenfor 
området, som er omfattet af beslutningen om Det Økologiske Spisemærke: 
Nymarkskolen, Ørkildskolen afd. Øst, Ørkildskolen afd. Byen, Tved Skole, 
Øbakkerne Kirkeby Børnehus, Sundbyøster Humlebien, Sundbyøster 
Børnely, Fyrtårnet Byparken Vuggestue, CSV Sydfyn (Cafe Tryk), Bo- og 
aflastningstilbuddet Tankefuld og Botilbud Skovsbo. Herudover er der 
leverancer af frokostordninger i fire børnehuse. 
Det er desuden besluttet, at der arbejdes mod en øget grad af økologi i 
mindre køkkener og madordninger.  
Med denne sag gives en aktuel status på arbejdet med indfasning af 
bronzemærket.  
Ud af de 11 køkkener har seks køkkener opnået Det Økologiske 
Spisemærke af Sølv (60-90% økologi), mens tre køkkener har opnået 
bronze-mærket (30-60% økologi). De to resterende køkkener er i gang 
med at indsamle dokumentation og forventer at sende ansøgninger afsted 
inden udgangen af 2019 og forventes certificeret i første kvartal af 2020.   
På dagtilbudsområdet har fire børnehuse skiftet ekstern leverandør af 
frokostordning til Spisetid. Den nye leverandør lever pt op til kravet om 
30-60% økologi og er i gang med at indsamle dokumentation med henblik 
på certificering.  
Der arbejdes ligeledes på at øge økologigraden i de mindre køkkener, som 
ikke er registrerede produktionskøkkener. For at understøtte dette har der 
for alle køkkener været afholdt et informations- og inspirationsmøde i 
samarbejde med Fødevarestyrelsen med henblik på at videndele og gøre 
økologien mere tilgængelig både ressourcemæssigt og økonomisk. 
Efterfølgende har der været mulighed for indbyrdes videndeling og 
understøttende sparring i Udbud og Indkøb.  
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

8. Renovering af skolernes faglokaler 
 
19/24674 
 
Beslutningstema:  
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Anvendelse og frigivelse af anlægsrammen på 1,0 mio. kr. til renovering af 
skolernes faglokaler 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til endelig godkendelse i Teknik- og Erhvervsudvalget,  

1. at Børne- og Ungeudvalget anbefaler at midlerne benyttes til 
renovering af håndværk og design på Issø Skole afdeling Stenstrup 

2. at Teknik- og Erhvervsudvalget godkender anvendelsen og bevilliger 
og frigiver anlægsrammen for 2020 på 1,0 mio. kr. til renovering af 
skolernes faglokaler. 

 
Sagsfremstilling:  
Børne- og Ungeudvalget foranledigede at der i 2019 blev udarbejdet en 
status på skolernes faglokaler. 
Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på 
flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere fag 
ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 2015-
2018.  
På baggrund af status foreslår administrationen at gennemføre en 
renovering af Håndværk og Design på Issø-skolen afdeling Stenstrup med 
henblik på at gøre rammerne tidssvarende. Renoveringen udføres samtidig 
med, at skoleområdets andel af  puljen til styrket indvendig 
vedligeholdelse på skoler og dagtilbud også anvendes på Issøskolen 
afdeling Stenstrup, således at skolen får et løft. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der indarbejdet en årlig pulje 
på 1,0 mio. kr. til renovering af skolernes faglokaler. 
Der er i budgetrammen for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 
renovering af skolernes faglokaler. 
Det er derfor muligt, jf. indstillingen at bevillige og frigive en 
anlægsramme på 1,0 mio. kr. i 2020. 
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og Rengskabsregulativet 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Indstilles. 
 
 
 

9. Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud 
 
19/24241 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af midler til styrket indvendig vedligeholdelse af skoler og 
dagtilbud 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til endelig godkendelse i Teknik- og Erhvervsudvalget,  
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1. at Børne- og Ungeudvalget beslutter at midlerne fordeles og benyttes 
som beskrevet i sagsfremstillingen på skole- og dagtilbudsområdet 

2. at Teknik- og Erhvervsudvalget bevilliger og frigiver anlægsrammen for 
2020 på 1,0 mio. kr. til styrket indvendig vedligehold på skoler og 
dagtilbudsområdet. 

 
Sagsfremstilling:  
Anlægsmidlerne til styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud 
deles op efter den samme fordelingsnøgle der benyttes til anlægsmidler 
vedrørende lokale prioriteringer, hvilket betyder at 75,5 % af rammen går 
til skoleområdet og 24,5 % til dagtilbudsområdet. Omregnet er det 
755.000 kr. til skoleområdet og 245.000 kr. til dagtilbudsområdet. 
 
CETS og Børn og Unge har i samarbejde udarbejdet følgende 
udmøntningsforslag til dette års anlægsramme: 

 Puljens andel til skoler bruges på Issøskolen afdeling Stenstrup til 
almen indvendig vedligehold. Arbejdet udføres sammen med puljen til 
faglokaler, der anvendes til håndværk. Der er lagt vægt på, at puljerne 
tilsammen giver skolen et løft. 

 Puljen til dagtilbudsområdet bruges til at udføre mindre 
vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med renovering og vedligehold 
af køkkener i børnehuse, som pågår løbende i 2020. Midler til 
køkkenerne er prioriteret fra puljen til Indsatsområder på 
dagtilbudsområdet. 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I forbindelse med budgetforliget blev der indarbejdet en årlig pulje på 1,0 
mio. kr. til ”Styrket indvendigt vedligehold af skoler og dagtilbud. 
 
Der er i budgetrammen for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 
”Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud”. 
 
Det er derfor muligt, jf. indstillingen at bevillige og frigive en 
anlægsramme på 1,0 mio. kr. i 2020 
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og regnskabsregulativet 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Indstilles. 
 
 
 

10. Den åbne skole - en status 
 
19/24353 
 
Beslutningstema:  
Status på arbejdet med den åbne skole i Svendborg Kommune. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 
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 At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Som et vigtigt element ind i den varierede skoledag og mangfoldige 
læringsmiljøer er hermed status på arbejdet med den åbne skole i 
Svendborg Kommune.  
I den Sydfynske Idrætsklynge er ét af de fem overordnede 
indsatsområder; den åbne skole, hvor Svendborg kommune er forpligtet til 
at indsamle, udvikle og eksperimentere med forskellige samarbejdsformer. 
Midlerne til klyngen fra Kulturregion Fyn finansierer ½ årsværk til 
Skoleafdelingen, som understøtter arbejdet med den åbne skole.  
Hjemmesiden; SkoleLab.dk udgør fortsat kommunikationsplatformen 
mellem skoler og aktører med ønske om samarbejde. Pr. 1. november 
2019 var der 70 udgivne tilbud til skolerne, mens der var tilbud om 18 
arrangementer for alle skoler på tværs af kommunen.  
Kultursamarbejder 
Udover de store årligt tilbagevendende samarbejder med 
kulturinstitutioner i forbindelse med børnekunstudstilling og Minikulturel 
Rygsæk, sættes der fornyet fokus på kunst og kultur i dagtilbud og skoler 
med Kulturens Svendborgprojekt (under Kulturløftet vers. 2.0). Det 
medfører blandt andet en kortlægning af eksisterende samarbejder på 
området, en revitalisering af Minikulturel Rygsæk og øget opmærksomhed 
på kultursamarbejder ind i dagtilbud på skuldrene af Musik til Svend. Der 
eksperimenteres desuden med et udvidet samarbejde mellem Svendborg 
Musikskole og Skårup Skole.  
Foreningssamarbejder 
Der er i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget lavet en kortlægning af 
samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger/spejdere. Kortlægningen 
viste at knap 50% af de 59 responderende foreninger har haft samarbejde 
med skolerne indenfor det seneste år, mens yderligere ca. 30% ønsker 
samarbejde, men har det ikke. Kortlægningen har affødt igangsætning af 
et projekt til at booste samarbejdet mellem idrætten/spejderne og 
skolerne, hvor der er afsat økonomi til honorar af de frivillige foreninger, til 
transport og ressource til understøttelse fra Skoleafdelingen.  
Virksomhedssamarbejder 
Der er et fælles ønske om mere samarbejde mellem virksomheder og 
skoler. Der er pt. særligt fokus på virksomhedssamarbejde med 
eksempelvis projekt: Virksomheder adopterer skoleklasser, Flere varme 
hænder i Svendborg Kommune (et samarbejdsprojekt mellem 
plejesektoren og udskolingen på skolerne i Svendborg) og projekt Edison i 
samarbejde med Fremtidsfabrikken samtidig med et stærkt samarbejde 
om privatøkonomi på tværs af Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 
(HHX), Danske Bank og kommunens 9. klasser.  
Samarbejder med uddannelser og andre 
Der er etableret samarbejde med Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers 
(HHX - Sport Event Management-linje) omkring planlægning og afvikling af 
den årlige Skolefilmfestival for alle 8. klasser.  
På skolerne er der herudover mange samarbejder, hvor der er lavet lokale 
samarbejdsaftaler.  
 
Lovgrundlag:  
Lov om folkeskolen 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  

https://skolelab.dk/
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Taget til efterretning. 
 
 
 

11. Fyrtårnet Børnegården Byparken - Ny økonomisk handleplan 
 
19/12435 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af økonomisk udfordring og ny økonomisk handleplan for 
Fyrtårnet Børnegården Byparken. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At Børne- og Ungeudvalget drøfter den nye økonomiske handleplan. 
 
Sagsfremstilling:  
Børne- og Ungeudvalget blev den 9. oktober 2019 orienteret om Fyrtårnet 
Børnegården Byparkens økonomiske udfordringer omkring den nuværende 
økonomiske handleplan. Den økonomiske handleplan af den 25. maj 2019 
tog Børne- og Ungeudvalget til efterretning den 12. juni 2019. Af den 
økonomiske handleplan fremgik, at det driftsmæssige underskud for 2018 
samt det forventede driftsmæssige underskud for 2019 ville kunne 
indhentes over en 4 årig periode. Handleplanen og likviditetsoversigten 
viste for 2019 et forventet budgetunderskud på samlet 1,067 mio. kr. 
svarende til 22,9 % af børnehusets budget. 
 
Ved budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 blev det konstateret, at det 
forventede underskud er øget til 1,161 mio. kr., svarende til en stigning på 
93.000 kr. i løbet af 5 måneder. 
 
Ny økonomisk handleplan 
Svendborg Kommune har den 21. oktober 2019 afholdt 
økonomiopfølgningsmøde med Fyrtårnet  Børnegården Byparken samt 
deres paraply organisation fobu. Fyrtårnet Børnegården Byparken har 
efterfølgende fremsendt ny økonomisk handleplan af den 5. november 
2019 på baggrund af budget 2020, hvor der er taget højde for et markant 
faldende børnetal i 2020. I forhold til det oprindelige budget 2019 excl. 
overførsler til budget 2020 på 4,23 mio. kr. er der sket en reduktion på 
0,86 mio. kr. 
 
Der er fastlagt en ny struktur med afsæt i en vuggestuegruppe på 10 børn 
og 3 voksne samt en børnehavegruppe på 28 børn og 3,5 voksen. Skårup 
Skovmølle er omlagt fra en fast udegruppe til en udflugtsmulighed for en 
enkel gruppe dagligt. Ud fra den fremsendte arbejdsplan og børns 
fremmøde, er der sammenhæng i normeringen. 
 
Den nye økonomisk handleplan af den 5. november 2019 løber i 5 år frem 
til 2024, hvilket er en meget lang tidshorisont. Administrationen vurderer, 
at det er yderst vanskeligt at realisere handleplanen over så lang en 
periode samtidig med, at der kun er indregnet 20.000 kr. pr. år til 
uforudsete udgifter. Som nævnt ovenfor har der alene på de 5 måneder i 
år fra maj – oktober 2019 været en forøgelse af det beregnede underskud 
på 93.000 kr., svarende til gennemsnitlig 18.600 kr. pr. måned. Hvis 
handleplanen ikke kan overholdes vil det betyde, at tilbagebetalingen 
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forsinkes yderligere, f.eks. hvis der opstår ekstra ordinær sygdom, 
afskedigelser og lignende. Afviger tilbagebetalingen f.eks. med blot 
halvdelen af den månedlige afvigelse, der har vist sig i 2019 (5 måneder), 
vil det betyde en yderligere forlængelse på flere år, således der først vil 
være overskud i 2027.  
 
En stor del af besparelsen i den økonomiske handleplan er en 
normeringsnedsættelse, således at der forudsættes et lønforbrug, der 
ligger ca. 7 procent under budgettet i hele perioden frem til og med 2024. 
  
Ny økonomisk handleplan – afvikling af underskuddet 2019 – 2024, hvor 
minus er merforbrug: 
 
År Resultat Afbetaling Vedligeholdelse 
2019 -1.161.406   
2020 -1.061.246 100.160 25% 
2021  - 760.862 300.384 60% 
2022  - 460.478 300.384 60% 
2023  - 160.094 300.384 60% 
2024    140.290 300.384 60% 
 
Der er indregnet en lønfremskrivning på 2,32 % og en vikardækning 
svarende til landsgennemsnittet på 15,1 sygefraværsdag pr. medarbejder. 
Der er dog ikke taget højde for evt. barns 1. og 2. sygedage, seniordage, 
omsorgsdage og kompetenceudvikling mv.  
Fyrtårnet Børnegården Byparkens formand og næstformand er nyvalgte til 
bestyrelsen. De har et godt og tæt samarbejde med lederen og har taget 
initiativ til en forbedret hjemmeside samt flere tiltag som åben hus i 
lokalområdet og evt. julebazar for at gøre børnehuset mere synligt. 
Herudover er der via Danske Banks Fond ansøgt om tilskud til ”Det 
pædagogiske projekt – Livsduelighed gennem naturpædagogik” svarende 
til ansættelse af en fuldtidspædagog i 2020. Forventet svar ultimo 
november 2019. 
Bestyrelsen støtter op og samarbejder med lederen om den tydelige 
retning i den nye struktur, der er indført i børnehuset.  
Det er aftalt med bestyrelsesformanden, at når de den 10. december 2019 
fremsender budgetopfølgningen pr. 30. november 2019, vedlægger en 
vurdering af, hvor langt bestyrelsen økonomisk er parat til at gå i forhold 
til at fastholde det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Børnegården Byparken. 
Sagen vil blive forelagt Børne- og Ungeudvalget den 15. januar 2020 til 
godkendelse af den nye økonomiske handleplan. 
 
Skærpet pædagogisk tilsyn 
I august 2019 igangsatte Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, 
skærpet pædagogisk tilsyn i Fyrtårnet Børnegården Byparken på baggrund 
af: Resultater fra kortlægningsundersøgelserne i Læringsledelse, den 
pædagogiske læreplan, generelle indsatsområder samt det skærpede 
økonomiske tilsyns indvirkning på den pædagogiske praksis.  
På baggrund af det skærpede pædagogiske tilsyn er der udarbejdet en 
samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen forpligter bestyrelsen og lederen sig 
på, at arbejde med de forhold, som det skærpede pædagogiske tilsyn 
peger på, er afgørende for at forbedre kvaliteten af den pædagogiske 
praksis. Dette vedrører forbedring af struktur og organisering samt 
forbedring af relationsarbejdet og af samarbejdsaftalen fremgår 
bestyrelsen og lederens bidrag i arbejdet.  
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Sekretariat og Dagtilbud understøtter den pædagogiske udvikling ved at 
bidrage med resursepædagogindsats, indsats fra Interkulturel team samt 
kompetenceudvikling af medarbejdere og leder.   
Af samarbejdsaftalen fremgår, at Sekretariat og Dagtilbud i januar 2020 
vurderer, om der er sket tilstrækkelig udvikling af den pædagogiske 
praksis, hvorefter sagen forelægges Børne- og Ungeudvalget. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
De økonomiske konsekvenser for Svendborg kommune afhænger af om 
den nye økonomiske handleplan overholdes. Overholdes den vil der ikke 
være tale om merudgifter, men en likviditetsforskydning, som løber frem 
til og med 2024, hvor dagtilbuddet således ikke længere har behov for 
likviditetsforskud for at kunne betale lønningerne. Hvis den økonomiske 
handleplan ikke overholdes kan det have konsekvenser for Svendborg 
kommune. I værste fald vil det kunne medføre en merudgift svarende til 
dagtilbuddets oparbejdede underskud, som for 2019 forventes at lande på 
1,161 mio. kr. 
 
Lovgrundlag:  
Dagtilbudsloven 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Drøftet. 
 
 
 

12. Puljeansøgning Barnets første 1000 dage - forebyggende 
hjemmebesøg 
 
19/24351 
 
Beslutningstema:  
Puljeansøgning til udvikling og etablering af en kommunal støtte- og 
vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af 
hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At Børne- og Ungeudvalget godkender ansøgningen. 
 
Sagsfremstilling:  
D. 13. november 2019 ansøgte Svendborg Kommune Børne- og 
Undervisningsministeriets pulje til udvikling og etablering af en kommunal 
støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af 
hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet. Ansøgningen er indsendt med 
forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Ansøgningen er vedlagt 
som bilag. 
Puljen på 20. mio. kr. er en del af ”1000 dages programmet – en bedre 
start på livet”. 
Svendborg Kommunes ansøgte beløb er ca. 2,7 mio. kr. til ansættelse af to 
resursepædagoger i tre år. Heri indgår et mindre beløb til et kortere 
uddannelsesforløb i forældresamarbejde og forældrevejledning for 
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resursepædagoger, sprogpædagoger og udvalgte medarbejdere i 
dagtilbud.  
Ministeriet vil behandle ansøgningen ud fra en samlet prioritering af alle 
ansøgninger.  
Formålet med Svendborg Kommunes ansøgning er at styrke den tidlige og 
forebyggende indsats for familier, som har brug for en kortvarig ekstra 
støtte fra en pædagogfaglig medarbejder fra dagtilbud – evt. i samarbejde 
med tværfaglige samarbejdspartnere.  
Puljemidlerne vil kunne kvalificere og udbygge dagtilbuds prøvehandlinger 
med ”vuggestueprojektet”, Her kommer resursepædagoger, som arbejder i 
dagtilbud, i hjemmet og hjælper familierne, når de befinder sig en sårbar 
periode i deres liv. Vuggestueprojektet foregår i dag i ét geografisk område 
i kommunen. Hvis ansøgningen imødekommes vil tilbuddet kunne 
kvalificeres samt udbredes til hele kommunen, herunder dagplejen, 
ligesom der vil kunne opnås erfaringer med mulighederne for på sigt at 
forankre indsatsen i den løbende indsats.  
Svendborg Kommune kan forvente svar ultimo december 2019. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Sagen har ingen selvstændige økonomiske og erhvervsmæssige 
konsekvenser. 
 
Lovgrundlag:  
Dagtilbudsloven 
 
Bilag: 
Åben - Underskrevet projektbeskrivelse 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Godkendt. 
 
 
 

13. Afrapportering af tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud 
2019 
 
19/4944 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af afrapportering af tilsyn i kommunale og selvejende 
dagtilbud 2019. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller,  

 At Børne- og Ungeudvalget godkender afrapporteringen af tilsyn i 
kommunale og selvejende dagtilbud 2019. 

 
Sagsfremstilling:  
Udvalget for Børn og Unge godkendte d. 3. april 2017 en model for tilsyn i 
kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune. 
Tilsynsmodellen består af fire elementer:  

 Pædagogiske læreplaner 
 Læringsteammøder 
 Observationer i udvalgte børnehuse/dagplejegrupper 
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 Dagligt og forpligtende samarbejde 
De fire elementer understøtter tilsynsforpligtigelsen og en løbende 
pædagogisk udvikling på 0-6års området.  
Denne sagsfremstilling indeholder en afrapportering af det pædagogiske 
tilsyn i 2019 på baggrund af den nuværende tilsynsmodel. 
Der lægges op til at videreudvikle tilsynsmodellen med afsæt i 
dagtilbudsreformen og ministeriets styrkede pædagogisk læreplan.  
Det forventes at kunne fremlægge en justeret tilsynsmodel til politisk 
beslutning 1. halvår 2020. 
Med udgangspunkt i de fire tilsynselementer gives nedenstående 
afrapportering på indhold og status.   
 

 Pædagogiske læreplaner: 
Ifølge ny dagtilbudsreform skal kommunalbestyrelsen ikke længere 
godkende pædagogiske læreplaner hvert andet år.  
På dagtilbudsområdet har der, siden ministeriets lancering af ny styrket 
pædagogisk læreplan, været en inddragende proces på flere niveauer i 
forhold til, hvordan rammen om en styrket pædagogiske læreplan i 
Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud omsættes.  
En arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, pædagogiske teamledere, 
repræsentanter fra de faglige organisationer samt pædagogisk konsulent 
har justeret ministeriets skabelon til en Svendborg kontekst.   
Sideløbende er alle pædagogiske teamledere og medarbejderne 
kompetenceudviklet i grundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan.  
Frem til 1. juli 2020 arbejder børnehusene og dagplejegrupperne med 
skabelonen, som er en dato, der fremsat af Dagtilbudsloven for, hvornår 
den skal være omsat. Derefter er den pædagogiske læreplan på 
børnehusniveau og dagplejegruppeniveau gældende i to år frem til 2022. I 
den periode skal grundlaget og tilgangen omsættes lokalt via løbende tiltag 
og en evalueringskultur.  
Udvalget fik en nærmere orientering om status på arbejdet med den nye 
styrkede pædagogiske læreplan på mødet d.13.11.2019.  
 

 Læringsteammøder: 
I oktober 2019 gennemførtes tredje kortlægning i Læringsledelse med 
besvarelser fra 4-6 årige, forældre, kontaktpædagoger, øvrigt pædagogisk 
personale og ledelse. 
I slut november 2019 modtages resultaterne af 
kortlægningsundersøgelsen.  
Herefter analyserer de seks ledelsesteams dataresultater på børnehus eller 
dagplejegruppeniveau, ligesom Sekretariat og Dagtilbud forholder sig til 
dataresultaterne. 
I løbet af foråret afholder Sekretariat og Dagtilbud læringsteamsmøder 
med hver af de seks lederteams, hvor deltagerne i professionelle 
læringsfællesskaber arbejder med data, faciliteret af Sekretariat og 
dagtilbud og understøttet af forskere fra Aalborg Universitet. 
Dataresultaterne er med til at retningsbestemme børnehusenes og 
dagplejens pædagogiske udvikling. 
 

 Observationer i udvalgte børnehuse/dagplejegrupper 
Ud fra data vælges de børnehuse og/eller dagplejegruppe som scorer lavt 
på relevante data i forhold til børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. I efteråret 2018 foretog Sekretariat og dagtilbud på den 
baggrund tilsynsobservationer i tre børnehuse.   



Børne- og Ungeudvalget’s møde den 04-12-2019 

16

I foråret 2019 gennemfører Sekretariat og Dagtilbud igen 
tilsynsobservationer på baggrund af data. Observationerne er med til at 
give et kvalitativt billede af den pædagogiske kvalitet. 
På baggrund af observationer gives en tilbagemelding til lederen og 
medarbejderne, som arbejder med de anbefalinger, observationerne har 
givet anledning til.   
Gennem deltagelsen i Læringsledelse har Sekretariat og Dagtilbud i 
efteråret 2019 gennemført to yderligere observationer i to andre 
børnehuse med observationsmaterialet KIDS. KIDS er blandt andet 
udviklet af forsker Charlotte Ringsmose, som er tilknyttet Læringsledelse. 
Her har Sekretariat og Dagtilbud ligeledes givet tilbagemelding til de to 
børnehuse, ud fra hvad observationerne viste, der er behov for at sætte 
fokus på i det pædagogiske arbejde. 
  

 Dagligt og forpligtende samarbejde 
Dagligt og forpligtende samarbejde omfatter blandt andet løbende 
ledelsestilsyn, samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere samt 
behandling og opfølgning på forældrehenvendelser og klager vedrørende 
den pædagogiske praksis. 
På baggrund af forældrehenvendelser har Sekretariat og Dagtilbud ført 
uanmeldt tilsyn i to børnehuse i 2019, hvoraf det ene tilsyn er en del af 
processen vedrørende det skærpede pædagogiske tilsyn i Fyrtårnet 
Børnegården Byparken, som udvalget løbende er blevet orienteret om. 
 
Lovgrundlag:  
Dagtilbudsloven 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Godkendt. 
 
 
 

14. Afrapportering af tilsyn i private dagtilbud 2019 
 
19/2289 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af afrapportering af anmeldt tilsyn i private dagtilbud 2019 
samt fokusområde for anmeldt tilsyn i 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At afrapportering af anmeldt tilsyn i private dagtilbud i 2019 
godkendes.  

 At fokusområdet for anmeldt tilsyn i private dagtilbud i 2020 bliver 
arbejdet med at skabe en faglig evalueringskultur. 

 
Sagsfremstilling:  
Tilsynet har bestået af et samlet administrativ og pædagogisk tilsyn i de 
private dagtilbud og er blevet udført af en pædagogisk administrativ 
konsulent med administrativ understøttelse. Tilsynet med de private 
dagtilbud har til formål at vurdere, om dagtilbuddet lever op til gældende 
lovgivning samt kommunale godkendelseskriterier og retningslinjer. 
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I forbindelse med afrapportering af tilsynet i 2018 fastsatte Børne- og 
Ungeudvalget, at dette års tilsyn skulle have fokus på, hvordan de private 
dagtilbud arbejder med: 

 Forældres inddragelse og forældres indflydelse i bestyrelsen 
 Inddragelse af børnenes perspektiver, hvor legen er grundlæggende 
 Kvalificering af medarbejdere i forhold til realisering af den nye 

dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. 
Forud for det anmeldte tilsyn blev der indhentet udtalelser fra de private 
dagtilbuds samarbejdspartnere i Svendborg Kommune; Sundhedsplejen, 
PPR, Familieafdelingen, Interkulturelt Team og Resursepædagoger. 
De private dagtilbud oplever generelt, at sparring og rådgivning fra de 
tværfaglige samarbejdspartnere er brugbar og værdifuld.  
Som følge af dagtilbudsreformen skal alle dagtilbud udarbejde en styrket 
pædagogisk læreplan, som skal offentliggøres senest 1. juli 2020. Dette 
gælder også private dagtilbud. Ved afrapporteringen af tilsynet i 2018 
besluttede Børne- og Ungeudvalget derfor, at de private dagtilbuds 
pædagogiske læreplan først gennemgås ved tilsynet i 2020.  
Ved tilsynet tilkendegav alle de private dagtilbud, at de forventer at være 
klar med offentliggørelsen af deres pædagogiske læreplan senest d. 1. juli 
2020. 
 
Samlet konklusion 
I 2019 er antallet af private dagtilbud i Svendborg Kommune reduceret fra 
ti dagtilbud til ni. Bestyrelsen i Klatretræet valgte af økonomiske og 
pædagogiske årsager at lukke dagtilbuddet i april 2019.  
De nuværende ni private dagtilbud havde alle fremsendt beskrivelser af 
deres arbejde med de tre ovenstående fokuspunkter inden tilsynet. To af 
dagtilbuddene havde indsendt mangelfulde beskrivelser og blev ved 
tilsynet bedt om at eftersende uddybende beskrivelser af fokuspunkterne. 
Begge dagtilbud har efterfølgende sendt mere detaljerede beskrivelser. 
Ved tilsynet var der reflekterede dialoger på baggrund af det indsendte 
materiale, hvor deltagerne fra de private dagtilbud uddybede deres 
beskrivelser og eksemplificerede deres pædagogiske praksis i forhold til de 
tre fokuspunkter. 
Alle ni private dagtilbud lever op til såvel gældende lovgivning som 
kommunale godkendelseskriterier og retningslinjer samt efterlever 
arbejdet med de politisk vedtagne fokuspunkter. 
 
Fokusområder for tilsyn i 2020 
Ifølge den nye dagtilbudslov har lederen ansvaret for, at medarbejdere og 
leder i fællesskab forholder sig refleksivt til tilrettelæggelse og evaluering 
af den pædagogiske praksis. De fælles refleksioner skal skabe en 
evalueringskultur, der løbende fører til justeringer, som styrker den 
pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.  
På den baggrund foreslås det, at det anmeldte tilsyn i private dagtilbud i 
efteråret 2020 har fokus på: 

 Arbejdet med at skabe en faglig evalueringskultur  
 
Tilsynsmodel i 2020 
Det påtænkes at justere den nuværende tilsynsmodel, så der bl.a. indgår 
observationer af den pædagogiske praksis forud for det anmeldte tilsyn. På 
tilsynet vil observationerne kunne danne afsæt for dialog om den 
pædagogiske praksis. 
Det forventes, at Børne- og Ungeudvalget i første halvår 2020 fremlægges 
en sag herom. 
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er ingen økonomiske eller erhvervsmæssige konsekvenser forbundet 
med afrapportering af anmeldt tilsyn i private dagtilbud. 
 
Lovgrundlag:  
Dagtilbudsloven 
 
Bilag: 
Åben - Samlet afrapportering af tilsyn i private dagtilbud 2019 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Godkendt. 
 
 
 

15. Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023 
 
19/23113 
 
Beslutningstema:  
Regionsrådet i Syddanmark har sendt udkast til den regionale 
udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, i offentlig høring. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at  

 udvalget drøfter fremsendte forslag til Regional udviklingsstrategi 
2020- 2023. 

 udvalget tilkendegiver evt. bemærkninger med henblik på et samlet 
høringssvar.  

 
Sagsfremstilling:  
Udkast til regional udviklingsstrategi er udarbejdet med henblik på et 
fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. 
Strategiforslaget er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i 
hele regionen. Parterne har i fællesskab formuleret konkrete forslag til, 
hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning, 
strategien skal sætte. 
 
Strategien understøtter FN’s verdensmål og sætter rammen for den 
regionale udviklingsstrategi. Verdensmålene sætter retning og giver et 
fælles afsæt for indsatserne inden for strategiens forskellige spor. Det 
fælles perspektiv på arbejdet sikrer samtidig sammenhæng på tværs af 
områderne. Strategien sætter fokus på de områder, hvor regionen kan 
spille en særlig rolle. Dette har afledt følgende seks strategispor: 

 Grøn omstilling, klima og ressourcer 
 Rent vand og jord 
 Kompetencer til fremtiden 
 Sunde levevilkår 
 En attraktiv og oplevelsesrig region 
 Mobilitet for alle 
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For hvert strategispor er der udarbejdet tre retningsgivende regionale mål, 
som bidrager til at imødegå udfordringerne eller til at realisere særlig 
regionale potentialer.  
 
Proces for høring i Svendborg Kommune 
Udkast til regional udviklingsstrategi behandles i fagudvalgene og i 
Økonomiudvalget. Efterfølgende udarbejdes et samlet høringssvar.  
 
Sidste frist for at afgive høringssvar er 17. januar 2020. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om regioner § 5, stk. 2 
 
Bilag: 
Åben - Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Drøftet. 
 
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-12-
2019:  
Drøftet. Udvalget har ikke bemærkninger til udkastet til 
udviklingsstrategien. 
 
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019:  
Drøftet. 
 
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-12-2019:  
Udvalget drøftede forslaget til regional udviklingsstrategi.   
 
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Drøftet. 
 
 
 

16. Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
 
19/1191 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020, version 1.0.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Udvalget oversender forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 til 
Byrådet til godkendelse. 

 
Sagsfremstilling:  
Administrationen har udarbejdet et forslag til en Bæredygtighedsstrategi 
2020, version 1.0. Forslaget er vedlagt ved bilag 1. 
Miljø- og Naturudvalget drøftede den 3. september 2019 et udkast til 
forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020. På baggrund af de afgivne 
bemærkninger fra udvalget har administrationen udarbejdet et revideret 
forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020. 



Børne- og Ungeudvalget’s møde den 04-12-2019 

20

Forslaget indeholder kommunens Lokal Agenda 21-strategi samt har fokus 
på FNs verdensmål, særligt 8 af de i alt 17 verdensmål, som er mest 
relevante i forhold til temaerne i Planstrategi ’19:  

 Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel 
 Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 Verdensmål 9 – Industri, innovation og infrastruktur 
 Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund 
 Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 
 Verdensmål 13 – Klimaindsats 
 Verdensmål 15 – Livet på land 
 Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling 

Input fra borgermøde afholdt den 27. juni 2019 er indarbejdet i strategien. 
I formuleringen af strategien har der været fokus på følgende 
gennemgående tematikker: 

 Det vi allerede gør, 
 Det vi vil gøre, 
 Hvordan vi følger op, 
 Det borgere, virksomheder og foreninger selv kan gøre, og 
 Planer, politikker og strategier, der er med til at realisere 

verdensmålene. 
 
Denne version 1.0 af Bæredygtighedsstrategien vil i 2020 blive fulgt op af 
en metode til at vurdere bæredygtighedselementerne i forbindelse med 
vedtagelse af projekter og strategier.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udmøntningen af handlingerne i forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
finansieres af de berørte forvaltninger eller ved særskilte bevillinger. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: Forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
 

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 05-11-2019:  
Udvalget beslutter at  
 

 sende Bæredygtighedsstrategi 2020 i høring i alle fagudvalg og i 
Lokaludvalget forud for strategiens godkendelse i Miljø- og 
Naturudvalget.   

 der i forlængelse af Byrådets endelig godkendelse af  
Bæredygtighedsstrategi 2020 udarbejdes handleplaner for strategiens 
implementering i de respektive fagudvalg.  

 
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-12-
2019:  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsender strategien til Byrådets 
godkendelse med følgende bemærkning: 
Udvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i udarbejdelse af 
Bæredygtighedsstrategien og finder overordnet at strategien kommer godt 
rundt om de relevante verdensmål. 
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har med særlig interesse 
fokuseret på verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, som 
udvalget finder særligt relevant. 
 
Udvalget savner, at der i formuleringen af dette afsnit sættes mere fokus 
på mennesket, som en nødvendig forudsætning for vækst. Det kunne 
f.eks. gøres ved at formulere et indledende afsnit, der kunne formuleres 
som følger: 
 
Svendborg kommuner arbejder med at skabe beskæftigelse og tilknytning 
til arbejdsmarkedet for alle kommunens borgere. Det er vigtigt, at ingen 
borgere står uden for arbejdsmarkedet, hvis de har mulighed for at bidrage 
til den økonomiske vækst. 
Svendborg Kommune arbejder således målrettet med at skabe 
beskæftigelse til borgere med selvoplevet handicap samt at nedbringe 
antallet af unge, der ikke er i arbejde og som ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget finder endvidere ikke, at den 
indsatte boks med initiativer fra borgere, virksomheder eller foreninger 
harmonerer med målet. 
 
Udvalget anbefaler, at der i det videre arbejde med strategien gives 
mulighed for udvalgenes aktive medvirken ved udformning af relevante 
afsnit. 
 
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019:  
Udvalget tilslutter sig forslaget til strategien og oversender den til 
godkendelse i Byrådet. 
 
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Drøftet og oversendes. 
 
 
 

17. Evaluering af Børne- og Ungeudvalgets arbejde i 2019 
 
19/24603 
 
Beslutningstema:  
Evaluering af udvalgets arbejde i 2019. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At udvalget drøfter sagen. 
 
Sagsfremstilling:  
I forlængelse af Byrådets seminar i juni 2018 besluttede alle fagudvalg på 
møderne i juni 2018, at der årligt skulle ske en evaluering af udvalgenes 
arbejde i de respektive fagudvalg. Første gang var i december 2018. 
 
Udvalget har besluttet følgende spørgsmål i evalueringen: 

 Hvordan opleves den politiske arbejdsplads i udvalget? 
 Hvordan opleves samarbejdet med kollegerne i udvalget? 
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 Hvad er forventningerne til administrationen? 
 Hvordan fungerer samspillet med administrationen? 

Det foreslås, at udvalget drøfter evalueringsspørgsmålene. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Drøftet. 
 
 
 

18. Lukket - Ejendomshandel 
 
 
 
 
 

19. Meddelelser 
 
18/30862 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalgsformanden: 
Udvalgsmedlemmerne: 
Direktøren: 

 Ansøgning, pulje til bedre fordeling i daginstitutioner 
 Kommende større sager 

 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 04-12-2019:  
Taget til efterretning. 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 18:35 
 

 
Henrik Nielsen 
 

 
Dorthe Ullemose 
 

 
Mette Kristensen 
 

 
Torben Frost 

 
 

 
Karl Magnus Bidstrup 
 

 
Maria Haladyn 
 

 
Steen Tinning 
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