
  
  

 Hjælpepakke til lokale virksomheder 

1. Likviditetsstyrkende indsatser 

1.1. Fremrykke betalinger til erhvervslivet 
Erhvervslivet har i erhvervstilfredshedsundersøgelsen rost Svendborg Kommune for at betale fakturaer 
rettidigt, hvilket er et kontinuerligt fokus. Politisk er det besluttet at fremrykke betalingerne, således 
regningerne betales straks, hvis de vedrører erhvervslivet.  
 
Konkret har det betydet at betalingen af ca. 5.000 bogførte fakturaer allerede er blevet fremrykket, til en 
samlet værdi på godt 20. mio. kr. Desuden bliver betalingen af kommende/modtagne faktura også 
fremrykket og sat til ”straks-betaling”.  
 
Ovenstående sker i respekt for Svendborg kommunes retningslinjer, som naturligvis i øvrigt stadig 
overholdes.  
 
Administrationen i Svendborg Kommune fortsætter denne praksis, hvor valørdato ændres til dags dato på 
faktura til erhvervslivet, så længe der er politisk opbakning til den ændrede procedure (foreløbig 14 dage). 

1.2. Reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer 
Svendborg Kommune har desuden sat ekstra fokus på at reducere ekspeditionstiden for behandling af 
fakturaer. Sammen med ovenstående tiltag vil virksomhederne således modtage betalingerne hurtigst 
muligt. Faktura fra erhvervslivet vil blive håndteret dagligt og betalt hurtigst muligt.  
 
Administrationen i Svendborg kommune fortsætter denne praksis, hvor faktura ekspederes dagligt, så 
længe der er politisk opbakning til den ændrede procedure (foreløbig 14 dage). 

1.3. Forlængelse af betalingsfrister for kommunens regninger til erhvervslivet 
Svendborg kommune har mulighed for at forlænge tidsfristen for de betalinger, som opkræves hos 
erhvervslivet fx ifm. byggesager. Normalt gives en betalingsfrist på 30 dage, men denne kan midlertidigt 
forlænges til fx 60 dage, hvis der er et politisk ønske om dette. De ændrede betalingsbetingelser kan 
effektueres straks efter beslutningen om dette. Administrationen foreslår at lade ændringen foreløbig 
gælde til og med udgangen af maj måned 2020. 
 

1.4. Hyppigere betaling på bygge- og anlægsopgaver 
Det er jf. det nye aftalegrundlag (AB18) i bygge- og anlægsprojekter muligt at afregne to gange månedligt 
til entreprenøren, hvilket er en ny regel i forhold til tidligere, hvor der kun kunne afregnes én gang 
månedligt. 
 
Sædvanlig praksis er i dag dog fortsat månedlig afregning, hvilket skyldes administration forbundet med 
opgørelse over udført arbejde som skal dokumenteres overfor kommunen. Praksis er som udgangspunkt 
bestemt af entreprenøren selv og det vil derfor være op til entreprenøren hyppigere (to gange månedligt) 
at fremsende opgørelse og faktura til kommunen for den igangværende opgave. 



 
Denne mulighed kunne oplyses i bredere forstand til den lokale bygge- og anlægsbranche. 
 

1.5. Udskydelse af indbetaling til parkeringsfond 
Som følge af den aktuelle økonomiske situation kan der være en risiko for at bankerne vil være 
tilbageholdende med garantistillelser til virksomheder, og at virksomheder ikke selv kan indbetale 
pengene som følge af kortsigtede likviditetsproblemer.  
 
Indbetaling eller garantistillelse til kommunens parkeringsfond skal ske senest på tidspunktet for 
tilladelsens udstedelse. Da reglerne for tidspunkt for indbetaling til parkeringsfonden er fastsat af 
miljøministeren i et cirkulære med direkte hjemmel i en lov, har Svendborg Kommune som udgangspunkt 
ikke hjemmel til at fravige dem. I praksis betyder det, at indbetaling til parkeringsfonden eller 
garantistillelse, skal ske senest, når der gives byggetilladelse til et byggeri.  
 
På baggrund af den samfundsmæssige situation er det jf. dagsorden på Økonomiudvalgsmøde 24.3.2020 
administrationens vurdering, at der midlertidigt bør lempes på bestemmelserne vedrørende indbetaling til 
parkeringsfonden.  
 
Administrationens anbefaler, at det i en periode tillades at indbetaling til parkeringsfonden eller 
garantistillelse, skal ske senest ved ibrugtagning af et byggeri. Det bør gælde for byggerier, der får 
byggetilladelse inden for en afgrænset periode. Det er administrationens vurdering, at et halvt år vil være 
passende i forhold til de aktuelle oplysninger om krisens varighed.  

1.6. Udsættelse af betaling for kommunale erhvervslejemål 
Svendborg Kommune udlejer erhvervsmæssigt arealer, bygninger og erhvervslokaler til flere forskellige 
aktører. En hurtig opgørelse over lejemålene viser, at næste opkrævning ifm lejemål, der umiddelbart 
relaterer sig til erhvervsvirksomheder, udgør ca. 1 mio. kr. Der er tale om erhvervsvirksomheder, der 
favner lige fra de små iværksættere, der har lejet et kontor i Fremtidsfabrikkerne, til udlejning af 
landbrugsjord.  
 
Såfremt der skal arbejdes videre med muligheden for at udsætte lejebetaling, bør der udarbejdes en 
model for udsættelse af huslejebetalingerne. Det må påregnes, at der vil være en økonomisk risiko for 
kommunen eksempelvis i tilfælde af en lejer går konkurs. 

1.7. Forsyningsområdet 
Svendborg Kommune har været i dialog med kommunes forsyningsselskaber i forhold til, hvordan 
selskaberne kan være med til at understøtte hjælpepakken. Ud fra et samlet perspektiv har selskaberne 
bl.a. fokus på likviditetsfremmende initiativer, som kan bidrage til at erhvervslivet modtager betaling så 
hurtigt som muligt.  
 
Svendborg Kraftvarme: 
Pt. betales regninger for leverede ydelser, således at der betales efter de vilkår, som de enkelte firmaer 
har fastlagt. Ønsker virksomhederne en hurtigere betaling, er Svendborg Kraftvarme indstillet på at 
efterkomme disse ønsker – således at betaling kan foregå umiddelbart efter at regningerne er modtaget 
hos SKV. Medbetalinger fra vognmænd for leveret brændsel er løbende måned + 30 dage. 



Svendborg Kraftvarme er, i det omfang, der kan være ønsker til dette, indstillet på at forlænge 
betalingsfristen til løbende måned + 60 dage. Det er hovedsagelig de samme vognmænd, som kommer på 
Svendborg Kraftvarme hver måned. Heraf er ca. 15 -20 faste kunder.  
 
Vand og Affald: 
Vand og Affald har gennem de seneste år fremrykket betaling af alle fakturaer efter ønske fra 
leverandører, da man har en positiv likviditet og en negative forrentning af indestående. Man fremrykker 
nu betaling endnu tidligere til straks efter godkendelse. Man er ligeledes ved at undersøge muligheden for 
at udsætte de månedlige og kvartalsvise acontobetalinger fra erhvervet. Desuden fastholder og 
igangsætter man løbende projekter og vedligeholdelsesopgaver i størst muligt omfang. 
 
 
  

2. Indsatser for virksomhedernes rammevilkår 

2.1. Hurtig byggesagsbehandling til ansøgninger til byggerier til umiddelbar 
igangsættelse 

Udover de tiltag der allerede er foretaget for at fremme erhvervssagsbehandlingen, suppleres med ekstra 
screening af erhvervssagerne (ved rundringning) med henblik på en passende prioritering ud fra, hvor 
hastende sagerne er.  
For at kunne frigive ressourcer til sagsbehandlingen af de sager som er afhængig af en hurtig behandling, 
nedprioriteres sager der ikke umiddelbart bidrager til at holde hjulene i gang, f.eks. klager og 
lovliggørelsessager. 

2.2. Nødpasning til 0-9 årige børn af ansatte i virksomheder 
Der er etableret nødpasning på alle skoler og som udgangspunkt er der etableret nødpasning i børnehuse 
og dagplejen ud fra forældrenes indmeldte behov. Nødpasning er etableret ud fra følgende kriterier: 
Børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre 
pasningsmuligheder 
Børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene 
skal have afsøgt andre pasningsmuligheder 
Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor 
forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud. 
Der kan som en del af beredskabet også fortsat være fokus på nødpasning af børn af ansatte i private 
virksomheder, hvis det ikke er muligt for forældrene at finde andre løsninger. Svendborg Kommune kan 
tage initiativ til en fortsat tydelig og styrket kommunikation om nødpasningsmuligheder, herunder for 
privatansattes børn, så der følges op på, at alle forældre løbende kender mulighederne. 

2.3.  Lempe politiske krav overfor leverandører samt kompensation 
Det kan midlertidigt besluttes at lempe på visse krav til leverandører, eksempelvis krav om 
lærlingebeskæftigelse på bygge- og anlægsopgaver, krav til økologigrader, krav om garantistillelser, 
suspendering af bodsregler, der ikke i forvejen er omfattet af force majeure mm. Det kan ligeledes 
undersøges hvorvidt det er muligt at kompensere leverandører som pludseligt mister al sin omsætning hos 
kommunen. Der er aktuelt tæt dialog med mange leverandører og der arbejdes til gensidig fordel i forhold 
til mulige leveringer, herunder kontraktuelle frister. Der indtænkes i mulig udstrækning brug af 
supplerende lokale køb. 



 
Følgende initiativer kan i første omgang konkret overvejes, og evt. medtænkes sammen med andre 
indsatser i hjælpepakken: 
 

Politikområde/retningslinje Nuværende krav/kontrakt Forslag 
 
Indkøbs- og Udbudspolitikken, 
Retningslinjer for sociale 
klausuler 

 
Krav om lærlingebeskæftigelse 
på bygge- og anlægsopgaver 
 

Krav om lærlingebeskæftigelse 
på opgaver > 50.000 kr. hos 
håndværkere og entreprenører 
Svendborg Kommune udbyder 
opgaver til, kunne midlertidigt 
suspenderes frem til 30. april, 
hvilket kan åbne op for at flere 
og et bredere felt af lokale 
håndværkere og entreprenører 
kan få del i fremrykkede 
kommunale bygge- og 
anlægsopgaver. 
 

Byrådsbeslutning gældende alle 
direktørområder 

Krav om 30 % økologi i 
kommunale køkkener 
 

Krav om 30 % økologi kan 
overvejes fraveget i tilfælde af, 
at der evt. laves aftaler om 
lokale leverancer fra 
restaurations- og 
cateringbranchen af måltider til 
kommunale institutioner hvor 
det kunne være muligt. 
 

2.4. Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver 
Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver kan fremrykkes i det omfang det overhovedet er realiserbart. 
CETS er allerede i gang med at gennemgå porteføljen mhp. igangsættelse.   
 
CETS har indenfor eget kompetenceområde og økonomi allerede gjort følgende:  
(Beskrivelsen er ikke udtømmende, og skal betragtes som orientering om den retning CETS arbejder i)  
Følgende opgaver er eksempler på opgaver der er fremrykket, og vil blive igangsat snarest: 

 Mindre fortovs renovering – udbud er sat i gang i tirsdag pris kommer i starten af næste uge med 
opstart lige efter.  

 Fremrykning af tømning af gadebrønde.  
 Undersøgelse/opsætning af anoder i Lundeborg Havn  
 Opretning af p-plads på Tåsingeskolen afd. Lundby  
 Opretning af trappe på Vestermarksskolen  
 Renovering af beton kant Vindeby havn 
 Afmærkning og skiltning på vores veje 
 Trafiksikkerhedsprojekter 

 Mindre renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på institutionerne: 
 Mindre maleropgaver på institutioner, hvor der ikke er brugere tilstede 
 Udskiftning af enkelte døre 



 Fjernelse af skillevægge 
 Reparation af gulve et par steder 
 Udskiftning af loft på toilet på en skole 

CETS har prioriteret at få sat noget i gang, i stedet for at lave lister.  
 
Erhvervspolitiske tiltag som Økonomiudvalget yderligere kan iværksætte: 
Ekstrabevilling til indhentning af vedligeholdelsesefterslæb på den kommunale ejendom, primært skoler, 
dagtilbud mm. Følgende tiltag kan iværksættes indenfor en kort tidshorisont, for at understøtte de lokale 
håndværkere: 

 Renovering af skoletoiletter og baderum   1.200.000,- 
 Maling af diverse lokaler        600.000,- 
 Gulvudskiftning og gulvreparationer på institutionerne  1.500.000,- 
 Udskiftning af lysarmaturer til klimavenlige løsninger     700.000,- 
 Lydforhold på institutioner        800.000,- 
 Hegn           500.000,- 
 Solafskærmning         500.000,- 
 Renovering af stier, grusparkering, badebroer mm.      500.000,- 
 Belægninger i skolegårde    1.000.000,- 

Totalt 7,3 million, som der kan iværksættes arbejde for inden sommerferien, og hvor leveringstiden på 
materialer betyder, at vi kan sætte håndværkerne i gang straks. 
  
Ovenstående tiltag vil ligeledes forbedre kommunens faciliteter i relation til L2021. 
For at arbejdet kan igangsættes hurtigt, anmoder administrationen om midlertidigt at dispensere fra vores 
udbudspolitik ved opgaver over 50.000/100.000,-, således at administrationen kan lave direkte tildeling jf. 
udbudsloven. Udbudsloven tilsiger, at man som kommune skal udbyde opgaven, hvis opgaven koster mere 
end 300.000,-. Administrationen foreslår, at der dispenseres fra kommunens udbudspolitik i en periode 
frem til 1.7.2020.  
 

2.5. Igangsættelse af nye anlægsprojekter 
Administrationen foreslår følgende erhvervspolitiske tiltag som Økonomiudvalget yderligere kan 
iværksætte på anlægsområdet ved ekstrabevilling/fremrykning: 
Nedenstående projekter kan alle iværksættes i flere etaper. Bemærk at der i nedenstående projekter 
indgår finansiering af projektledelse og rådgivning.  

 Opgradering til elektroniske låsesystemer     2.000.000,-  
(forberedelse til L21 + driftseffektivisering i hverdagen) 

 Rørprojekter         2.450.000,- 

 Vinduesudskiftning, kan etapedeles      6.000.000,- (jf. dalux) 

 Tagarbejde          4.000.000,- (jf. dalux) 

 Renovering af skilte (gadenavne som ikke indgår i driften),    1.000.000,- 

 Renovering af fortove, 8-10 km,     10.000.000,- 

 Underføring under Humlebjergvej, udskiftning      2.000.000,-  



 Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup   12.000.000,- 

 Anlæggelse af ekstra parkeringspladser ved borgerservice   1.000.000,- 

 Nyt tag på rådhuset        6.500.000,- 

Listen er ikke udtømmende men et udtryk for mulige indsatser som kan prioriteres af Økonomiudvalget. 
Hvis Økonomiudvalget ønsker yderligere forslag, står administrationen naturligvis til rådighed.  
 

3. Distribution af varer 

3.1. Distribution af varer og adgang til butikker 
Miljøministeriet har midlertidigt ophævet miljøzonerne af hensyn til vareudbringning under krisen. Alle 
dieseldrevne lastbiler og busser kan derfor køre i miljøzonerne i Svendborg uanset alder og motornorm.  
Svendborg kommune har allerede gjort parkering gratis, da p-automaterne er taget ud af drift. Dette sikrer 
optimal fremkommelighed til byens butikker og er dermed også en hjælp til det lokale erhvervsliv.  
 
Følgende er lagt ud på kommunens facebook-side: 
Alle kommuner er fra regeringen blevet opfordret til at fravige reglerne for vareindlevering til 
dagligvarebutikker, hvilket vi naturligvis følger. Formålet med dette er, at butikkerne løbende kan få fyldt 
hylderne op til alles glæde. 
 
Svendborg Kommune vil derfor acceptere levering af dagligvarer fra virksomheder til dagligvarebutikker 
døgnet rundt. Det betyder også, at Svendborg Kommune accepterer varekørsel til dagligvarebutikker i 
eksempelvis gågaden udenfor de normale tidsrum for varekørsel. 
 
Svendborg Kommune er sikre på, at dem som eksempelvis måtte opleve lidt ekstra støj på skæve 
tidspunkter, vil have fuld forståelse for landets særlige situation.  
 
Fravigelsen af ovenstående regler gælder foreløbig til og med 24. marts 2020. 
 

4. Erhvervsservice 

4.1. Oprustning af Erhvervshus Fyns vejledning til virksomhederne 
Som konsekvens af Corona-/Covid-19-udbruddet og den potentielle krisesituation som fynske 
virksomheder står overfor i dag og i nær fremtid, så har Erhvervshus Fyn igangsat en reorganisering af 
interne ressourcer og opruster på konsulenter og frivilligt rådgiverkorps, der er klar til at vejlede om drift 
af virksomheder under vanskelige forhold, med henblik på at hjælpe de fynske virksomheder med at 
komme godt igennem denne særlige situation.  
   
Udover de fynske virksomheder kan de kommunale erhvervskontakter selvfølgelig også benytte sig af 
erhvervshusets tilbud og blive opdateret med viden på området eller henvise virksomheder til Erhvervshus 
Fyn. 



4.2. Online Corona Advisory Board for mindre lokale virksomheder 
Som supplement til det nationale og regionale erhvervsfremmesystems tiltag for at formidle viden og 
vejlede virksomhederne, vil Erhvervskontoret og Fremtidsfabrikken facilitere at der også lokalt og med 
lokalt sigte kan formidles viden og kontakt virksomhederne imellem, med henblik på at bistå også de 
mindre virksomheder gennem krisen. Tilbuddet udspringer af det eksisterende rådgivernetværk i 
Fremtidsfabrikken (Bizz-netværket) der består af frivillige lokale rådgivere og vil forsøge at række ud til alle 
de mindre lokale virksomheder, uanset virksomhedstype.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Punkt 2 - Bilag 1 - Hjælpepakke til lokalt erhvervsliv.docx
	1.	Likviditetsstyrkende indsatser
	2.	Indsatser for virksomhedernes rammevilkår
	3.	Distribution af varer
	4.	Erhvervsservice


