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Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser  

Økonomiudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigeret 
budget 

2020 (1)

Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Forv. R. 
2020 Heraf 
udg.vedr. 
COVID-19

Renter i alt 15,4 22,9 22,0 15,4 -6,6 0,0

Renterindtægter -2,9 -3,9 -6,4 -3,8 2,6 0,0

Renteudgifter 23,3 23,8 23,4 22,1 -1,2 0,0

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

Finansiering i alt -3.779,0 -3.887,8 -3.876,6 -3.888,3 -11,7 0,0

Skatter -2.657,9 -2.732,8 -2.732,8 -2.733,7 -0,9 0,0

Tilskud og udligning -1.121,8 -1.155,6 -1.144,4 -1.155,2 -10,8 0,0

Nettoudgifter momsrefusionsordning 0,7 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

Finansforskydninger i alt 14,6 -0,2 4,2 44,6 40,4 0,0

Kortfristede tilgodehavender 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pantebreve 24,1 0,2 4,6 45,0 40,4 0,0

Forskyd. i aktiver/passiver -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forskyd. i kortfristet gæld -20,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0

Kapitalposter i alt 23,5 19,6 -9,4 -31,5 -22,1 0,0

Afdrag på lån 392,4 97,3 105,0 105,0 0,0 0,0

Optagne lån -368,9 -77,7 -114,3 -136,5 -22,1 0,0

Finansielle konti i alt -3.725,5 -3.845,5 -3.859,8 -3.859,8 0,0 0,0

1,9

Heraf uden overførselsadgang -1,9

Heraf overføres til 2021

 

- = 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 
Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser 
m.m.  

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder. For en mere uddybende forklaring er der i vedlagte bilag 3 en mere uddybende 
redegørelse for de indarbejdede udgifter og indtægter, samt en redegørelse for estimerede udgifter, som 
pt. ikke er medtaget i forventet regnskab. 

I forbindelse med godkendelsen af lånerammen for 2019 var der mulighed for at låne 10,3 mio. kr. 
ekstra for derved at udnytte lånerammen fuldt ud. På grund af COVID-19 besluttede Byrådet at optage 
de 10,3 mio. kr. ekstra, for derved at kunne fremrykke anlæg. Efterfølgende har Ministeriet givet 
mulighed for at låne til fremrykning af anlæg inden den 1. december 2020. Endvidere er der afsat pulje 
til lav likviditet som skal søges inden 1. maj 2020. I budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 bliver lån til lav 
likviditet medtaget. 

 
Renter: 
Regnskabet forventes at udgøre 15,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 22,9 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreudgift på 6,6 mio. kr. Beløbet vedrører primært:  
 

 Forventet mindreudgift på 9,8 mio. kr. vedr. på rentepuljen til imødegåelse af renterisiko primært 
på grund af lavere renteudgifter.  

 Forventet mindreindtægt på renter på 2,6 mio. kr. Finansieres af rentepuljen. 
 Forventet merudgift på kurstab på 2,4 mio. kr. Finansieres af rentepuljen. 
 Øvrige mindreudgifter/merindtægter på 1,7 mio. kr.  

 
 
Finansiering: 
De samlede indtægter for 2020 forventes pr. 31. marts 2020 at udgøre 3.888,3 mio. kr. I forhold til 
korrigeret budget er der tale om en merindtægt på 11,7 mio. kr.  
 
Der er tale om ekstra indtægter fra grundskyld på 0,9 mio. kr. og ekstra indtægter fra udligning og 
tilskud på i alt 10,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører udligning og tilskud skyldes forventet midtvejsregulering 
af beskæftigelsestilskud for 2020 på 8,1 mio. kr., efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2019 på 5,7 
mio. kr. samt tilbagebetaling af bloktilskud for 2020 på 3,0 mio. kr.  
 
 
Finansforskydninger: 
Regnskabet forventes at udgøre 44,6 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 4,2 mio. kr. er der 
en afvigelse på 40,4 mio. kr. som primært vedrører:  
 

 Forventet merudgift på 16,6 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld.  
 Forventet merudgift på 24,0 mio. kr. vedr. deponering SG-Huset. Beløbet hænger sammen med 

anlægsudgifter og merindtægt til låneoptagelse. Budgettet tilpasses på anlæg, deponering og lån. 
Den samlede anlægsudgift udgør 24 mio.kr.  
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Kapitalposter: 
Regnskabet forventes at udgøre 31,5 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 9,4 mio. kr. giver 
dette en forventet merindtægt på 22,1 mio. kr. som primært kan henføres til låneoptagelse til SG-Huset. 

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 16,6 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af 
grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2020 
om denne mulighed skal udnyttes. Lånoptagelsen og ydelsen er ikke budgetlagt eller medtaget i 
forventet regnskab.  
 

 

Væsentlige afvigelser: 
 
Renter: 
Regnskabet forventes at udgøre 15,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 22,9 mio. kr. giver 
dette en forventet mindreudgift på 6,6 mio. kr. Beløbet vedrører primært:  
 

 Samlet forventet mindreudgift på 9,8 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko. 
Heraf vedr. 7,6 mio. kr. mindreudgift på rentepuljen. Derudover er der p.t. tilført 2,2 mio. kr. på 
grund af forventede lavere renteudgifter i forbindelse med omlægning af lån og optagelse af lån. 

 Forventet mindreindtægt på renteindtægter på 2,6 mio. kr. primært på grund af forventet lavere 
afkast på PM-ordninger. Afvigelsen finansieres af rentepuljen 

 Forventet merudgift på kurstab/kursgevinster på 2,4 mio. kr. som ligeledes finansieres af 
rentepuljen. 

 Samlet forventet mindreudgift på renter vedr. lån og garantiprovision på 1,7 mio. kr.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Afvigelserne vedr. renter og kurstab forventes finansieret via rentepuljen med samlet 5 mio. kr.  
Mindreudgiften på renter på lån og merindtægten på garantiprovision indarbejdes i tillægsbevillingssagen 
pr. 30.03.2020.  
 
 
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 87% 137,2
Investeringsbeviser 13% 20,5

Portefølje i alt 100% 157,7
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Finansiering: 
 
Skatter: 
 
Indkomstskat: 
Kommunen har for 2020 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. 
 
Grundskyld: 
Den forventede merindtægt fra grundskyld udgør 0,9 mio. kr. Kommunen har i 2018 og 2019 solgt en 
række grunde og ejendomme. Der er en tidsmæssig forskydning mellem aftaleindgåelse og registrering i 
Ejendomssystemet, så på tidspunktet for budgettering af indtægter fra grundskyld i 2020 var disse 
ejendomme ikke med i vurderingsgrundlaget for 2020.  
 
Tilskud og udligning: 
 
I forhold til korrigeret budget forventes der en samlet merindtægt på 10,8 mio. kr.: 
 
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2019    - 5,7 mio. kr. 
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020     - 8,1 mio. kr. 
Andel af kollektiv skattesanktion 2020       3,0 mio. kr. 
I alt        10,8 mio. kr. 
 
 
Beskæftigelsestilskud: 
Kommunens nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. På baggrund af 
den seneste prognose fra KL (marts 2020) forventes der en positiv efterregulering af 
beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 5,7 mio. kr. Den positive efterregulering skyldes, at antallet af 
forsikrede ledige i 2019 nu skønnes at blive højere end det opgjorte skøn på tidspunktet for 
kommuneaftalens indgåelse (juni 2019). Dette gælder både på landsplan og lokalt i Svendborg 
Kommune.  
 
Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 skønnes på nuværende tidspunkt at medføre 
en positiv regulering på 8,1 mio. kr. KL’s prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud for 
2020 er lavet førend Corona-krisen brød ud. Den endelige beregning af midtvejsreguleringen for 2020 
udmeldes i forbindelse med tilskudsudmeldingen for 2021 (1. juli 2020). Som følge af at antallet af ledige 
er steget med 46.000 personer siden 3. marts må det formodes, at midtvejsreguleringen af 
beskæftigelses-tilskuddet for 2020 bliver noget højere end 8,1 mio. kr. men det er på nuværende 
tidspunkt ikke muligt at skønne hvor meget det vil stige med.  
 
Andel af kollektiv skattesanktion: 
Regeringen meddelte i forbindelse med indgåelse af Kommuneaftalen for 2020, at såfremt kommunerne 
under ét satte skatten op i 2020 ville de ekstra indtægter blive modregnet i kommunernes bloktilskud. 
Efter vedtagelsen af kommunernes budgetter for 2020 står det klart, at kommunernes samlede 
skatteindtægter 2020 vil stige p.g.a. at skatteforhøjelserne i de kommuner, som har hævet 
udskrivningsprocenten for 2020, overstiger de vedtagne skattenedsættelser for 2020. Da kommunerne, 
som har vedtaget skatteforhøjelser har fået godkendelse heraf fra regeringens side, vil der alene blive 
tale om en kollektiv skattesanktion for alle landets kommuner. Svendborg Kommunes andel af den 
kollektive skattesanktion er beregnet til 3,0 mio. kr.  Beløbet dækkes af den afsatte pulje vedr. KMF. 
 
 
Nettoudgifter momsrefusionsordning: 
Der forventes ingen ændringer i forhold til vedtaget budget.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
De forventede merindtægter fra grundskyld og efterregulering af beskæftigelsestilskud på i alt 3,6 mio. 
kr. vil indgå i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af denne budgetkontrol. Angående 
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midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 afventes den endelige udmelding, som forventes 
givet 1. juli 2020.  
Finansforskydninger: 
Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode. Sammenlignes udviklingen i 
2020 med henholdsvis 2019 og 2018 ligger de samlede månedlige bevægelser frem til ultimo marts lidt 
under 2019, hvilket er medvirkende til styrkelse af den gennemsnitlige likvide beholdning.  
 

 
 
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. 

- 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 44,6 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 4,2 mio. kr. giver 
dette en forventet merudgift på 40,4 mio. kr. Beløbet vedrører primært: 

 Forventet merudgift på 16,6 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 2020. 

 Forventet merudgift på 24,0 mio. kr. vedr. deponering SG-Huset. Beløbet hænger sammen med 
anlægsudgifter og merindtægt til låneoptagelse. Budgettet tilpasses på anlæg, deponering og lån. 
Den samlede anlægsudgift udgør 24 mio.kr. 

 Forrentning Klintholm på 0,3 mio. kr.  
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Indefrysningsordning, lån til grundskyld Lån i alt

Nettoudlån 2018 5,8
Nettoudlån 2019 11,4
Nettoudlån 2020 - forventet 16,6

Forventet nettoudlån ultimo 2020 i alt 33,8
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Merudgiften vedr. lån til betaling af grundskyld indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende 
ændres. Når det endelige beløb for 2020 kendes medtages det i lånerammen for 2020.  
 
Afvigelserne vedr. deponeringer på i alt 24,0 mio. kr. indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 31.03.2020 og 
kan specificeres således: 
 

 24,0 mio. kr. til SG-Huset. Heraf var afsat 8,9 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget, 
 7,0 mio. kr. finansieres af puljen KMF (Kommunal medfinansiering)  
 2,4 mio.kr. finansieres af kassen, da de i tillægsbevillingen pr. 30.09.2019 er tilført kassen vedr. 

udgået deponering Thurø Sejlklub.  
 0,5 mio. kr. vedr. udgået deponering til Krisecenter 

 
I tillægsbevillingen pr. 31.03.2020 indarbejdes endvidere forrentning Klintholm på 0,3 mio. kr. 
 

 
Kapitalposter: 
Regnskabet forventes at udgøre 31,5 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 9,4 mio. kr. giver 
dette en forventet merindtægt på 22,1 mio. kr. som fordeles således: 

Afdrag på lån 0,0 mio. kr.:  

 Forventet mindreudgift på afdrag af budgetlagte låneoptagelser på 1,0 mio. kr. 
 Forventet merudgift til afdrag på lån ældreboliger på 0,8 mio. kr. som modsvares af renter og 

husleje.  
 Forventet merudgift til indfrielse af lån vedr. Naturama på 0,2 mio. kr.  
  

Låneoptagelse på 22,1 mio. kr.: 

 Forventet merindtægt på 24,0 mio. kr. vedr. SG Huset. Beløbet modsvares af deponering.  
 Forventet mindreindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende låneoptagelse på havneområdet. Der er 

afsat forventet låneoptagelse på 36,0 mio. kr., svarende til forventede anlægsudgifter. Den 
resterende låneoptagelse på 1,9 mio. kr. overføres til 2021.   

 
Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 16,675 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af 
grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2020 
om denne mulighed skal udnyttes. Lånoptagelsen og ydelsen er ikke budgetlagt eller medtaget i 
forventet regnskab.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Merindtægten på 24,0 mio. kr. til låneoptagelse vedr. SG-Huset medtages i tillægsbevillingen pr. 
31.03.2020. Afvigelserne på afdrag medtages ligeledes i tillægsbevillingen pr. 31.03.2020. 
Mindreindtægten vedr. låneoptagelse på 1,9 mio. kr. til havneområdet forventes overført til 2021.  
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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 %. 

Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. 

 

Gældssammensætning Finansielle 
politik % Aktuel % Mio. kr.

Restgæld med variabel rente (max 60%) 0% - 60% 33% 326,8
Restgæld med fast rente 40% - 100% 67% 652,2

Restgæld i alt i danske kroner 100% 979,0

 

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 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Finansielle konti Mio. kr.

Renter: -1,0
Overførsler fra 2019 -2,5
Lånerammen 1,5

Finansiering: 11,2
Modregning i bloktilskud (salg af aktier i NGF) 7,7
Modregning i bloktilskud (70 % af P-indtægter i 2019) 3,5

Finansforskydninger: 4,4
Overførsler fra 2019 4,4

Kapitalposter: -29,0
Overførsler fra 2019 -17,2
Lånerammen -11,8

Tillægsbevillinger i alt -14,3
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Resumé – Miljø—og Naturudvalget 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Udvalg Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigere
t budget 
2020 (1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse 
i forhold 
til korr. 
Budget

Forv. R.  
2020 
Heraf 

udg. vedr. 
COVID-19

Drift

Serviceudgifter i alt 13,1 14,9 15,6 15,6 0,0 0,0

Natur og Miljø

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

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

- Miljø 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

- Klima og Energi 0,6 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0

- Administrationsudgifter - konto 6 10,3 11,5 12,0 12,0 0,0 0,0

Samlet drift i alt 13,1 14,9 15,6 15,6 0,0 0,0

0,0 0,0

Heraf overføres til 2021 0,0 0,0
Heraf uden overførselsadgang 0,0 0,0

Heraf overføres til 2021 (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 
 
Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 
2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser 
m.m.  

 
 
 
 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 31. marts 2020 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 10 af 73 

Acadresag: 19-3252

 
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes pr. 31.03.2020, at udgøre ca. 15,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
15,6 mio. kr. betyder det, at der ikke forventes nogen afvigelse på nuværende tidspunkt. Der er heller 
ikke nogle afledte konsekvenser af Covid-19 på området.  
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
 

Bilag 1 
 
Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 0,7
Overførsler fra 2019 0,7
Andel af fællesudgifter Svendborgvej 135 0,0

Tillægsbevillinger i alt 0,7
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

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. 

 

Grøn omstilling   
Indsatsområde:  
Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 
efterfølgende 700.000 årligt til at 
understøtte kommunens 
udmøntning af natur- og friluftsliv, 
klima- og energipolitikken skov- og 
bæredygtighedsstrategien og til 
opnormering af 
personaleressourcerne til 
grundvandsområdet, så vi har 
mulighed for at opnå den bedste 

Status: 
Udmøntningssagen forlægges Miljø- og 
Naturudvalget på december mødet 2019, med 
henblik på en politisk prioritering af indsatserne 
indenfor de relevante politikker og strategier. 
 
MNU har afsat 250.000,- kr. i 2020 og 
500.000,- kr. i 2021 og frem til ansættelse af 
grundvandsmedarbejder.  
 
MNU forventer i maj 2020 at beslutte, 
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grundvandsbeskyttelse. Miljø- og 
Naturudvalget prioriterer, hvorledes 
midlerne udmøntes. 

hvorledes de resterende 250.000,- kr. skal 
udmøntes i 2020 og frem. 

 

Resumé – Teknik- og Erhvervsudvalget 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigere
t budget 
2020 (1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse 
i forhold 
til korr. 
Budget

Forv. R.  
2020 
Heraf 

udg. vedr. 
COVID-19

Drift

Serviceudgifter i alt 273,5 279,1 284,0 289,8 5,8 4,2

CETS 226,8 233,6 232,1 236,1 4,0 3,7

- Trafik og Infrastruktur 81,7 88,6 88,9 82,6 -6,3 0,2

- Ejendomsservice 111,6 114,2 114,6 118,1 3,5 3,5

- Kommunale Ejendomme 33,6 30,8 28,6 35,4 6,8 0,0

Byg & BBR 7,7 9,7 10,0 10,0 0,0 0,0

Plan og Udvikling 14,9 13,9 11,5 10,9 -0,6 0,0

ERHVERV 24,0 20,8 22,6 25,0 2,4 0,5

- Erhvervskontoret 18,4 15,9 17,6 17,8 0,2 0,0

- Iværksætteri 1,0 0,3 0,3 0,8 0,5 0,2

- Havn og færger 4,7 4,6 4,7 6,4 1,7 0,3

Sekretariat 0,0 1,2 7,8 7,8 0,0 0,0

Overførselsudgifter i alt -9,3 -9,6 -9,6 -8,6 1,0 0,0

Drift ældreboliger (husleje mv.) -10,9 -11,4 -11,4 -10,4 1,0 0,0

Teknisk servicepersonale - 
Distrikt Social og Ældre 1,6 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0

Samlet drift i alt 264,2 269,5 274,4 281,2 6,8 4,2

0,0 0,0

5,9 4,2
Heraf uden overførselsadgang 1,0 0,0

Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

Heraf overføres til 2021 

- = 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 
 

Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 
2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser 
m.m.  

Afledte udgifter og Indtægter af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder.  

 

Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes pr. 31.03.2020 at udgøre ca. 289,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
284,0 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 4,2 mio. kr. COVID-19, 
som er det bedst bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det 
ikke har været muligt at give et estimeret bud. 
 
Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. 
 
 
Overførselsudgifter: 
 
Regnskabet forventes pr. 31.03.2020 at udgøre ca. -8,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. -
9,6 mio. kr. betyder det en merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.  
 
Ovennævnte afvigelse er ligeledes specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. 

 
Væsentlige afvigelser: 

 
Serviceudgifter: 
 
 
Trafik og Infrastruktur: 
Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de 
væsentligste. 
 
Fra 1. januar 2019 kom der nye regler på parkeringsområdet. Det første regnskab for 2019 er under 
udarbejdelse og skal være revideret og indsendt til ministeriet 1. maj 2020. I indeværende år forventes 
en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr., hvilket er skønnet til ca. 0,6 mio. kr. mindre pga. nedlukningen. 
Beløbet skal igen reserveres og overføres til 2021, hvor det skal tilgå den tilsvarende reduktion i 
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kommunens bloktilskud svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet. Dette 
vil blive korrigeret ifm. budgetopfølgningen pr. 31.05.2020.  
 
Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på vintertjenesten. Vinteren 2019/20 har i perioden 
januar til april været ekstra grøn med få saltninger. Skønnet over vinteren 2020/21 er lagt ind som en 
normalvinter. Der er ligeledes indregnet med planlagt udskiftning af udstyr, samt en renovering af både 
saltlageanlægget og asfalt på vinterpladsen på Bodøvej.  
 
På SBH-kørslen forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som skyldes at abonnementsbetalingen på 
ordningen blev bortskaffet af FynBus’ bestyrelse i 2019. Fra februar 2020 er egenbetalingen dog steget, 
så forhåbentlig kan merforbruget delvis udlignes over året.  
 
På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Dette skyldes primært færre 
udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Så ovenstående mindreforbrug er en 
blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019.  
Der er taget højde for at friskoleelever fra januar 2020 igen kan bevilges buskort, såfremt de opfylder de 
gældende kriterier. 
 
På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto. Dette skyldes primært 
skærpet visitation. 
 
I forhold til Covid-19, så er det foreløbig kun på parkeringsområdet, at der er indarbejdet et skøn på 
manglende indtægter i forventet regnskab.  
 
Af andre områder som er påvirket kan nævnes kollektiv trafik, hvor manuelle tællinger i bybusserne i 
Svendborg kommune viser et passagerfrafald på 84%. Et estimat på ugentligt tab på passagerindtægter 
er ca. 170.000 kr. pr. uge sammenlignet med 2019. Lokalruterne er grundet lukningen reduceret med 
170 køreplantimer – med en sats på 100 kr. pr. køreplantime giver det en ugentlig forventet besparelse 
på ca. 17.000 kr.  
 
På den øvrige befordring er der aftalt en omkostningsbesparelse på 57 % på skolebuskørsel, 
specialinstitutioner, beskyttede værksteder og aktivitetscentre. Det vil sige, at der kan fakturere 43 % af 
den sædvanlige betaling i nedlukningsperioden. Afregningsgrundlaget er den gennemførte kørsel i 
januar-marts. 
 
For taxakørsel til genoptræning og speciallæge gælder det samme men med en omkostningsbesparelse 
på 50 %. 
 
 
Ejendomsservice: 
For hele området forventes et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020. 
Merforbruget skyldes Covid19 som er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i 
regeringens udmelding vedr. større forsamlinger marts – august 2020. 
 
De 3,3 mio. kr. kan henføres til manglende indtægter fra Idrætsområdets to svømmehaller, lejeindtægter 
på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmessen og Bridgefestivalen samt 
bookinger på de selvejende haller. 
 
De resterende 0,2 mio. kr. skyldes manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner. 
 
Rengøring: 
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Der er i øjeblikket bygget et depot op i CETS med rengørings-/værnemidler ifm. Covid-19. Flere af disse 
varegrupper er ikke normalt henhørende i CETS’ regi, men CETS bistår fagområderne i denne 
genåbningsfase. 
 
De økonomiske konsekvenser ved opbygningen af dette depot, kendes ikke pt. Det forventes, at der kan 
gives et økonomisk overslag ved budgetopfølgningen i maj måned 2020. I forbindelse med genåbningen 
af dagtilbud, skoler og plejehjem har regeringen afsat ca. 100 mio. kr. på landsplan. Fordeling af disse 
midler til kommunerne kendes endnu ikke. 
 
 
Kommunale Ejendomme: 
Samlet for hele området forventes et netto merforbrug på ca. 6,8 mio. kr.  
 
Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. takstinstitutioner som jf. kommunens overførselsregler 
bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Brutto merforbruget som vil belaste 
Teknik og Erhvervsudvalgets rammer er derfor på ca. 6,85 mio. kr.  
 
Brutto merforbruget på de ca. 6,85 mio. kr. kan henføres til: 
 
Negativ arealeffektivisering udgør ca. 0,4 mio. kr. og herudover vurderes det ikke muligt at realisere 
besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering på ca. 5,2 mio. kr. i 2020. 
 
Oversigt over arealeffektivisering 
 

Projekter 
Korrigeret 

budget 
Bemærkninger 

Arealeffektivisering   
Budgetramme 6.132.316 Oprindelig budgetramme 2020 
Vester Skerninge Bibliotek -40.000 Salg af ejendom – sparet drift 
Landet Bibliotek -204.277 Salg af ejendom – sparet drift 
Lundby Børnehave -215.000 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 
Gudme Rådhus -111.012 Salg af ejendom – sparet drift 
Ramsherred 10-12 -120.843 Opsigelse af lejemål - sparet drift 
Central regulering 43.881  
Negativ arealeffektivisering   
Tved Skole pavillon 361.823 Negativ arealeffektivisering 
Central regulering -2.175  
I alt 5.522.889 Manglende arealeffektivisering 
*) Den fulde huslejebesparelse på Ramsherred 10-12 vil først kunne ses i 2021, idet den fulde besparelse skal være 
med til at tilbagebetale anlægsinvesteringen. 

 

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på husleje vedr. eksterne lejemål. 
 
Herudover forventes en mindreindtægt på 0,275 mio. kr. på forpagtningsindtægter, da det ikke er muligt 
at realisere det indarbejdede indtægtsbudget, idet der er opsagt et lejemål. 
 
Herudover forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. Sociale Boliger, Forsikringer, 
egne huslejeindtægter og Konto 6.  
 
I forhold til Covid-19, så er der ikke indregnet noget endnu i forventet regnskab. Af påvirkede områder 
kan nævnes bildriften, ekstraordinære foranstaltninger og afregninger på div. institutioner. 
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Plan og udvikling: 
For området forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. 
 
Overordnet kan dette henføres til ca. 0,5 mio. kr. vedr. overførsler fra 2019 og 0,1 mio. kr. på ”Bidrag til 
lån – Støttet Byggeri”, 
 
Afdelingen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. overføres til 2021 for at 
imødekomme et forventet merforbrug vedrørende medarbejderudskiftning.  
 
 
ERHVERV: 
 
Erhvervskontoret: 
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 merforbrug på 0,2 mio. kr. kan primært henføres til at omkostningerne ved den daglige 
drift af sekretariatet.  
 
 
Iværksætteri: 
For hele området forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020.  
Merforbruget skyldes primært, at der forventes færre indtægter fra udlejning af kontorer og mødelokaler.  
 
Corona-krisen har allerede nu ført til en del aflysninger af bookede mødelokaler og det er usikkert hvor 
stort et behov, der vil være for mødelokaler i tiden efter en genåbning af samfundet. Det er ligeledes 
usikkert om det er muligt at udleje de kontorer, som pt. står tomme i Kvægtorvet.  Endelig skaber 
Corona-krisen usikkerhed om hvor mange kursusaktiviteter, der vil finde sted i resten af året. Der må 
derfor forventes færre indtægter fra salg af forplejning til kursusaktiviteter.    
 
 
Havn & Færger: 
For hele området forventes et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr., som overordnet skyldes manglende 
lejeindtægter fra diverse udlejningsejendomme, manglende lejeindtægter på Frederiksøen samt indkøb af 
to nye biler.   
 
I forbindelse med forberedelsen af arealet hvor det nye SIMAC skal opføres, er der sket opsigelse af de 
eksisterende lejere på Nordre Kaj og bygningerne bliver nedrevet i løbet af efteråret.  Konsekvensen 
heraf er, at det ikke vil være muligt at realisere indtægtsbudgetterne. Den manglende lejeindtægt fra 
bygningerne på Nordre Kajgade, udgifter til forbrug i allerede rømmede lejemål samt nedgangen i 
arealleje udgør tilsammen et forventet merforbrug/mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Der har derudover 
været behov for indkøb af to nye biler til afløsning for to nedslidte biler. Dette medfører en merudgift på 
0,4 mio. kr. 
 
Indtægter fra udlejning af bygningerne på Frederiksøen forventes at udvise en mindreindtægt på 0,5 
mio. kr. mio. kr. Dette skyldes primært, at to lejemål i administrationsbygningen fortsat står tomme og 
at der forventes færre indtægter fra arrangementer i Rundbuebygningen.  
 
Driften af færgerne til øerne forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug på 0,1 mio. kr. 
hvilket skyldes aflysninger p.g.a. Corona-krisen. 
 
Af ovennævnte merforbrug/mindreindtægter på 1,7 mio. kr. kan 0,3 mio. kr. henføres til afledte effekter 
af Corona-krisen. Der er tale om mistede indtægter p.g.a. aflyste færgeture og aflysning af planlagte 
arrangementer i Rundbuebygningen samt på arealet udenfor Rundbuebygningen. Endelig har der været 
32 færre anløb af erhvervsskibe siden Corona-krisen brød ud.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
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CETS: 
I Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på ca. 6,85 mio. kr. 
 

 Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af husleje vedr. eksterne lejemål og 
forpagtningsindtægter idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og 
indtægter. 

 Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Den igangsatte proces 
vedr. arealeffektivisering er fokuseret på at finde løsninger i samarbejde med de enkelte 
direktørområder, hvor arealeffektivisering går hånd i hånd med løsning af kerneopgaverne på de 
enkelte områder. Det forventes, at effekten af den igangværende proces vil have gennemslag i 
2021. 
 

 
ERHVERV: 
I Erhverv forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. 
 
Det forventes ikke at være muligt at ændre på de forventede merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende 
driften af Erhvervskontoret. Det forventede merforbrug skyldes en budgetmæssig ubalance, som 
Erhvervskontoret ikke har mulighed for at rette op på i den daglige drift. 
 
I efteråret 2019 blev der igangsat en proces, der skulle lede frem til et bud på Fremtidsfabrikkerne ver. 
2.0. Der skulle i overvejelserne bl.a. tages hensyn til bl.a. den nye erhvervsfremmelov og 
markedssituationen inden for iværksættertilbud. P.g.a. Corona-krisen har det ikke været muligt at 
implementere den udarbejdede handleplan. Som følge af den generelle usikkerhed om hvor hurtigt 
samfundet kan genåbnes igen og følgerne af den afledte økonomiske krise, forventes det ikke at den 
udarbejdede handleplan kan nå at få effekt i 2020. Det vurderes derfor, at det ikke vil være muligt at 
rette op på det forventede merforbrug 0,5 mio. kr. 
 
For Havn og Færger er det pt. ikke muligt at anvise muligheder for finansiering af merforbruget på 1,7 
mio. kr.   
 
 
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. 
 
Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes, at kommunen p.g.a. anvisningsretten hæfter for 
huslejebetalingen i en række ældreboliger, som står tomme rundt omkring hos byens boligforeninger. 
Der er pt. ikke efterspørgsel efter disse boliger. Det har ikke været muligt på den korte bane at anvise 
nye lejere til boligerne dels fordi der er tale om ældreboliger og dels fordi en ombygning af boligerne til 
f.eks. familieboliger er udgiftskrævende og derfor afhængig af støtte fra Landsbyggefonden.  
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
En administrativ arbejdsgruppe nedsat under Ældreområdet har undersøgt om det var muligt at anvise 
nye beboere til en række boliger som står tomme i Sanddalsparken efter nedlæggelsen af Plejecenter 
Sanddalsparken. Af forskellige årsager, primært at boligerne er utidssvarende og for dyre at bo i set i 
forhold til de potentielle lejeres økonomiske formåen, er det arbejdsgruppens vurdering, at det ikke på 
den korte bane er muligt at få udlejet de tomme ældreboliger hvorfor kommunen må påregne en 
merudgift til huslejebetaling. 
 
Landsbyggefonden har dog tilkendegivet, at den er interesseret i at yde støtte til et konkret ombygnings-
projekt vedr. lejlighederne på 1. sal i Sanddalsparken 19.  
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Bilag 1 
Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 4,9
Overførsler fra 2019  - almindelige og særlige 5,5
Ejedomsudgifter til Sydbo under CETS 0,2
Omplacering Byregion Fyn og Geo Fyn 0,6
Tilpasning af fællesbudgetter på Svendborgvej 135 0,0
Budgetomplacering af løn -0,1
Energibesparende foranstaltninger udført i 2017 + 2018 -1,3

Overførselsudgifter 0,0
Lån til køkkenudskiftninger i ældreboliger 0,0

Tillægsbevillinger i alt 4,9
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
 

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 
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. 
 
Råderetsaftalen er trådt i kræft 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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Bygningsvedligeholdelse   
Indsatsområde:  
1. Den årlige pulje til 
bygningsvedligeholdelse forøges med 
henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2020, 10,0 
mio. kr. i 2021 og efterfølgende med 8 
mio. kr. Inden for den forøgede pulje 
er forligs-parterne enige om at 
prioritere følgende konkrete tiltag: 

 

2. Nedrivning af ledigblevne bygninger 
ved Thurø Skole og Skårup Skole 

 

 

3. Renovering af faglokaler på skolerne 

 

 

 

 

 

4. Styrket indvendig vedligeholdelse 
på institutionerne 

 

 

 

 

 

 

5. Etablering af 2 ekstra 
omklædningsrum på Rantzausminde 
Skole 

 

6. Indkøb af beholdere mv. på 
kommunens institutioner i forbindelse 
med indførelse af kravet om øget 
affaldssortering  

 
7. Indretning af tagetagen på Ørkild 

Status: 
1. Midler til bygningsvedligehold blev frigivet 
på TEU 5. dec. 2019. mhp anvendelse til 
ufravigelige opgaver herunder rødudskiftning 
og legepladser, samt til renovering af taget 
på Ørkildskolen afdeling Øst. 
 
 
2. Midler til nedrivning blev frigivet på TEU 5. 
dec. 2019. Bygningen ved Skårup Skole 
nedrives i sommerferien 2020, derved 
generes trafikken til og fra skolen mindst 
muligt. 
 
3. Puljen til faglokaler blev frigivet på TEU 5. 
dec. 2019. Det indstilles, at midlerne 
anvendes til håndværk og design på 
Issøskolen afdeling Stenstrup, og at midlerne 
anvendes sammen med skolernes andel af 
midler til Styrket indvendig vedligehold på 
skoler og dagtilbud. Arbejdet forventes sat i 
gang inden sommerferien. 
 
4. BUU behandlede sagen på deres møde 4. 
dec. med oversendelse til TEU 5. december, 
hvor midlerne blev frigivet. Midlerne på 
skoleområdet anvendes i forbindelse med 
renovering af faglokaler på Issøskolen 
afdeling Stenstrup. Og på dagtilbudsområdet 
i forbindelse med køkkenrenoveringer, som 
finansieres af puljen til Indsatsområder på 
dagtilbudsområdet. 
 
5. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. 
Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter 
sommerferien, og afsluttes med henblik på 
ibrugtagning 1. januar 2021. 
 
6. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019.  
 
 
 
7. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. 
Arbejdet udføres sammen med 
tagrenovering. Det samlede projekt 
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Skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Styrket udvendig vedligeholdelse 

forventes færdigt med henblik på 
ibrugtagning umiddelbart før skolernes 
sommerferie 2020. Der forventes et samlet 
merforbrug på 0,6 mio. kr. som kan henvises 
til behandling for råd, svamp, borrebiller 
mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget 
rep. af murværk og fuger, øget rengøring i 
dele af byggeperioden, forlænget periode 
med stillads, udgifter til vedligehold af 
presenninger pga. perioder med meget 
blæst.  
 
8. Der er i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til 
styrket udvendig vedligehold i 2020. 
Midlerne blev frigivet på TEU 5. februar 
2020, og skal anvendes til vinduer og maling 
på Issøskolen afd. Stenstrup ifm. renovering 
af faglokaler. Tag og facadereparationer på 
Grønnemosegården, nye vinduer i 
værkstedet på Vesterlunden Ryttergården, 
facaderenovering på Ungdomsskolen samt 
vinduesudskiftning og maling af pavillon på 
Svendborg Bibliotek. 

 

Indkøb af grøn el   
Indsatsområde:  
Der afsættes 56.000 til sikring af 
indkøb af grøn el. 

Status: 
Aftale om køb af vindstrøm er indgået med 
SEF Energi A/S. Der er modtaget certifikat 
på dette.  

 

Forbedring af tennishallens 
faciliteter 

 
 

 

Indsatsområde:  
Der afsættes et engangsbeløb på 
2.964.000 kr. til forbedring af 
tennishallens faciliteter. Beløbet 
udmøntes efter dialog med hallens 
brugere og haludvalget 

Status:  
Halbestyrelsen har besluttet at anvende 
midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne 
blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også 
blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver 
til projektet. Kontrakt med rådgiver pågår. 
Det forventes at arbejdet er klar til 1. okt. 
2020. 
 

 

Potentialeplaner   
Indsatsområde:  
Der afsættes en årlig anlægspulje på 
2.000.000 kr. til realisering af 

Status: 
Lokaludvalget blev forelagt en sag til 
drøftelse på deres møde den 15. april 2020 
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konkrete projekter i lokalområderne. 
Lokaludvalget indstiller til 
Økonomiudvalget, hvorledes puljen 
udmøntes på konkrete projekter. 

med henblik på at kunne fremsende en 
indstilling til Økonomiudvalget derefter. 
 
 

 

Trafiksikkerhed/ og cykelstier   
Indsatsområde:  
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til 
cykelstier forøges med 2.000.000 kr. 
årligt. 

Status: 
Det udvidede budget indgår i den samlede 
prioritering for trafiksikkerheds- og 
cykelstiprojekter, som forelægges udvalget. 
 
En del af midlerne er frigivet til Cykelsti 
projekt i Kirkeby, hvor planlægning er i 
gang. De resterende midler forventes 
prioriteret i forbindelse med 
trafiksikkerhedsplanen som forelægges 
politisk på juni-mødet. 
 

 

Frederiksø   
Indsatsområde:  
Der afsættes 500.000 kr. årligt til at 
understøtte midlertidige 
anvendelser/aktiviteter på Frederiksø. 
 

Status: 
Der fremlægges en sag for TEU i maj/juni 
måned 2020 med henblik på udmøntning af 
midlerne. 

  
Damestenen   
Indsatsområde:  
Der afsættes 280.000 kr. til 
realisering af et projekt vedrørende 
forbedring af forholdene omkring 
Damestenen. 

Status: 
Der har været afholdt møde ved den 
tilstødende mark, hvor det påtænkes at 
parkeringspladsen skal etableres. På mødet 
blev fremvist skitse af forslag til 
parkeringsplads, og det blev aftalt, at 
repræsentanterne efterfølgende skulle 
drøfte forslaget. Der er indkaldt til møde 
igen i slutningen af april 2020. 
 

 

Besøgscenter Geopark   
Indsatsområde:  
Der afsættes 130.000 kr. til etablering 
af Geopark Corner og besøgscenter. 

Status: 
Geopark Corner er udskudt på grund af 
forsinkelse af det nødvendige materiale fra 
Geopark Det Sydfynske Øhav. Besøgscenter 
etableres i overensstemmelse med revideret 
tidsplan for etablering og certificering af 
geoparken. 
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Vejnet Tåsinge   
Indsatsområde:  
Der afsættes 200.000 kr. til 
udarbejdelse af et konkret projekt 
vedr. udbygning/forbedring af 
vejnettet på det sydlige Tåsinge 

Status: 
Afholdt borgermøder med beboerne fra 
Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til 
forbedring af trafiksikkerheden/afviklingen 
gennem byen.  
 
Planlægning af opgaven er i gang, og den 
forventes udført i 2020. 
 

 

Forbedring kollektiv trafik   
Indsatsområde:  
Undersøge hvorvidt man via en 
ændring af køreplanerne i 
bybustrafikken kan sikre, at flere 
områder i kommunen dækkes af 
bybusserne ved at reducere på 
betjeningen på eksisterende ruter i 
perioder, hvor belægningen er meget 
lav. 

Status: 
- At der skal kigges på hvordan vi 

bedre udnytter eksisterende ruter. 
Kan en rute som kører på Thurø 
(halvtom i løbet af dagen) have nogle 
afgange som eks. går til Gudme eller 
Gudbjerg eller Åbyskov, således at 
disse landområder også dækkes. 
Dette er ved af blive undersøgt 
nærmere ved FynBus. 

- Da der ikke er bevilget flere midler til 
kollektiv trafik i forbindelse med 
udbuddet, skal det gøres indenfor 
eksisterende ramme. 

- I forbindelse med nyt udbud er vi i 
dialog med FynBus om ruterne fra 
næste sommer og der er forskellige 
forslag på bordet. Der er fortsat tæt 
dialog med FynBus omkring dette. 
Grundet tidspres, kan evt. ændringer 
først træde i kraft fra dec. 2020 – der 
bliver udarbejdet særskilt punkt til 
udvalget vedr. dette. 
 

 
 

Bosætning lokalområder   
Indsatsområde:  
Udarbejdelse af model for, 
hvorledes den tidligere afsatte 
konto til jordforsyning i 
lokalområderne hurtigere kan 

Status: 
Der arbejdes med at finde en model. 
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bringes i anvendelse til bosætning. 
 
 

Gratis buskort til elever   
Indsatsområde:  
Der afsættes op til 200.000 kr. årligt 
til gratis buskort i eksisterende 
busruter til befordring af elever til 
privat- og friskoler efter de samme 
afstandskriterier som for 
folkeskoleelever. 

Status: 
- Elever til fri- og privatskoler kan få 

Buskort (ikke lukket kørsel) såfremt 
de opfylder afstandskriteriet og/eller 
har farlig skolevej og bor i 
skoledistriktet. 

- Er trådt i kraft fra januar 2020 og 
forløber planmæssigt.   
 

 

Kattens Værn   
Indsatsområde:  
Der afsættes 45.000 kr. årligt til 
indfangning af vilde og herreløse 
katte. Beløbet anvendes i et 
samarbejde med 
Dyreværnsforeningen Kattens Værn. 
 

Status: 
Der er indgået aftale med Kattens Værn. 
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Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 
Økonomisk oversigt 

(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigeret 
budget 

2020 (1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Forv.R. 
2020 

Heraf udg. 
vedr. 

COVID-19

Drift

Serviceudgifter i alt 71,8 75,7 78,3 75,7 -2,6 0,1

   Jobcenter og Borgerservice 72,3 74,4 78,0 75,2 -2,8 0,1

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

   Integrationsråd 0,1 0,1 0,4 0,2 -0,2

   Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel) 0,1 1,2 1,2 0,2 -1,0

   Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -1,3 0,0 1,3

Overførselsudgifter i alt 902,5 899,1 919,1 948,3 29,2 36,3

   Beskæftigelsesindsats 48,1 44,6 44,6 44,5 -0,1

   Sociale ydelser 368,7 359,3 379,3 377,4 -1,9 7,5

   Integration 9,9 14,5 14,5 7,2 -7,3

   Forsikrede ledige 116,4 105,4 105,4 142,9 37,5 28,8

   Førtidspension 291,9 305,1 305,1 306,7 1,6

   Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 67,5 70,2 70,2 69,6 -0,6

Samlet drift i alt 974,3 974,8 997,4 1024,0 26,6

Heraf overføres til 2021 -1,6

Heraf uden overførselsadgang 28,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

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

 
 

Økonomisk redegørelse 
Afledt effekt af Covid-19: 
I forlængelse af Covid-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som blandt andet sikrer, 
at ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 
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Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser blandt andet afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af 
arbejdspladser m.m.  

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder.  
 

Serviceudgifter: 

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.  
  
Overførselsudgifter: 
Regnskabet forventes at udgøre 948,3 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 919,1 mio. kr. svarer til 
en merudgift på 29,2 mio. kr. Bemærk at det forventede regnskab indeholder udgifter som følge af 
Covid-19 på 36,3 mio. kr. og udgifter til den nye seniorpension på netto 1,9 mio. kr.  
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
På området forsikrede ledige blev der inden Covid-19 sat kraftigt ind for at nedbringe udgifterne til a-
dagpenge. Der blev både skruet op for samtalevolumen og for de aktive tilbud. Endvidere blev der sat 
fokus på geografisk og faglig mobilitet i jobsøgningen. 
 
Som følge af Covid-19 er det aftalt mellem KL og regeringen, at der i år foretages en midtvejsregulering 
af budgetgarantien for at imødegå kommunernes stigende overførselsudgifter. Konsekvenser heraf 
kendes først efter indgåelse af kommuneaftalen til sommer. 
 
Som konsekvens af indførelsen af den nye seniorpension er det forudsat at kommunerne delvist 
kompenseres for merudgiften via budgetgarantien. Ifølge lovforslaget vil Svendborgs andel udgøre ca. 
3,5 mio. kr. i 2020. 
 
Beskæftigelsestilskuddet forventes også at blive forhøjet ved midtvejsreguleringen til sommer og/eller 
ved efterreguleringen i 2021. 

 
Specifikation/væsentlige afvigelser: 

 

Serviceudgifter: 
 
Jobcenter og Borgerservice: 
 
For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr. En del af midlerne er reserveret 
til at Jobcenteret eventuelt får brug for ekstra korterevarende ansættelser til at opfylde kravene om 
kontaktforløb og administrative merudgifter som følge af Covid-19. En anden del af midlerne forudsættes 
overført til 2021, hvor der bliver brug for ekstra administrativ indsats til implementering af nyt 
ydelsessystem.  
 
Det forventes at kommunen modtager følgende ekstra midler i forbindelse med Lov- og 
cirkulæreprogrammet:  
 

 Kompensation for administrative udgifter i forbindelse med den nye seniorpension fra 2020 0,2 
mio. kr.  
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 Kompensation for administrative udgifter som følge af ændrede regler for sygedagpengerefusion 
(Covid-19) 0,1 mio. kr. 
 

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., der vedrører jobcenterets egen 
andel af udgift til projekt ”Implementering af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats”.  
 
Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der blev overført 
0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2019. 
 
Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 
 
 
Overførselsudgifter: 
 
Beskæftigelsesindsats: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Beskæftigelsesindsats

Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 2020

Korrigeret 
budget 2020

Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Forv.R. 
2020 Heraf 
udg. vedr. 
Covid-19

Drift

Løntilskud ved 
uddannelsesaftaler m.v. - 0,4 0,4 0,4 0,0
Driftsudgifter til 
beskæftigelsesindsats 46,9 41,4 41,4 41,4 0,0

Løntilskud - 1,1 1,1 0,5 -0,6

Beskæftigelsesordninger 1,2 1,7 1,7 2,2 0,5

Drift i alt 48,1 44,6 44,6 44,5 -0,1 0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug på området Beskæftigelsesindsats.  
Beskæftigelsesindsatsen er i en periode midlertidigt suspenderet på grund af Covid-19, hvilket medfører 
et dyk i antal tilbud til ledige. Efterfølgende forventes behovet for tilbud at blive ekstra stort og budgettet 
forventes derfor at blive anvendt fuldt ud.  
 
 
Sociale ydelser: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 
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Sociale Ydelser

Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 2020

Korrigeret 
budget 2020

Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Forv.R. 
2020 Heraf 
udg. vedr. 
Covid-19

Drift

Sygedagpenge 68,5 71,0 71,0 74,8 3,8 4,3

Kontant- og uddannelseshjælp 118,7 113,5 113,5 116,0 2,5 3,2

Teknisk pulje - -20,0 0,0 0,0 0,0

Revalidering 5,2 4,9 4,9 4,4 -0,5

Løntilskud m.v. til fleksjob 70,0 82,1 82,1 74,7 -7,4

Ressourceforløb 39,8 43,5 43,5 37,7 -5,8

Jobafklaringsforløb 33,8 33,0 33,0 35,6 2,6

Ledighedsydelse 32,7 31,3 31,3 34,2 2,9

Drift i alt 368,7 359,3 379,3 377,4 -1,9 7,5

 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Der forventes nettoudgifter på 377,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,9 
mio. kr. 
 

 Til sygedagpenge forventes en merudgift på 3,8 mio. kr. Som følge af Covid-19 er reglerne for 
sygedagpenge midlertidigt ændret (til 1/1 2021), idet der nu gives refusion i 
arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag, 
hvis der er tale om Covid-19. I lovforslaget skønnes merudgiften at udgøre 4,3 mio. kr. (49 
helårspersoner), hvilket er indregnet i ovenstående skøn. Det højere antal sygedagpengeforløb 
modsvares delvist af at gennemsnitsprisen pr. forløb ligger lavere end budgetteret. Endelig 
forventes der færre regresindtægter end budgetteret. 
Herudover må der forventes at komme en effekt af at det som følge af Covid-19 er besluttet at 
forlænge sygedagpengeretten i tre måneder, således at ingen sygemeldte overgår til 
jobafklaringsforløb i perioden 9. marts til 9. juni. 
 

 Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en merudgift på 2,5 mio. kr. Der er søgt at tage højde 
for konsekvens af Covid-19 ved at forhøje antal personer i månederne april til juni med 
henholdsvis 60 og 80, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. 
 

 Revalidering udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse 
ligger lidt under budgettet. 
 

 Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Antal 
flekslønstilskud forventes at blive ca. 50 mindre end budgetteret. 
 

 Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 306 i forhold til 353 budgetterede. Det giver 
mindreudgifter på 5,8 mio. kr.  
 

 Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 323, der er budgetteret med 305. Der forventes derfor en 
merudgift på 2,6 mio. kr.  
 

 Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 2,9 mio. kr. højere end budgettet, hvilket 
primært skyldes et lidt højere antal personer på ledighedsydelse. 
 

 
Tabeller og nøgletal: 
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Antal sygedagpengeforløb  

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
957 

 
872 

 
805 

 
782 

 
786 

 
720 

 
683 

 
722 

 
817 

 
839 

 
825 

 
826 

 
862 

 
803 

 
2020 

 
892 

 
836 

 
821 

          
800 

 
866 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 42,0 40,0 

 
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 

 
2019 

 
763 

 
753 

 
748 

 
717 

 
709 

 
709 

 
681 

 
674 

 
684 

 
688 

 
693 

 
684 

 
763 

 
709 

 
2020 

 
688 

 
694 

 
689 

          
666 

 
657 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 22,3 21,9 

 
Antal uddannelseshjælpsmodtagere 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
456 

 
448 

 
469 

 
474 

 
482 

 
479 

 
472 

 
440 

 
448 

 
473 

 
495 

 
476 

 
440 

 
469 

 
2020 

 
473 

 
466 

 
479 

          
434 

 
488 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 24,5 23,7 

 

Antal revalidender 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
36 

 
36 

 
37 

 
37 

 
36 

 
36 

 
28 

 
29 

 
31 

 
30 

 
30 

 
31 

 
25 

 
33 

 
2020 

 
33 

 
31 

 
31 

          
31 

 
28 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 21,5 21,1 
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Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion) 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
296 

 
297 

 
289 

 
284 

 
282 

 
280 

 
279 

 
270 

 
265 

 
264 

 
258 

 
251 

 
265 

 
276 

 
2020 

 
252 

 
252 

 
250 

          
251 

 
237 

 

Antal flekslønstilskud (alle) 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
490 

 
498 

 
507 

 
527 

 
529 

 
533 

 
534 

 
542 

 
548 

 
541 

 
542 

 
532 

 
484 

 
527 

 
2020 

 
528 

 
532 

 
540 

          
610 

 
558 

 

 

 

 

 

Antal ressourceforløb 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
329 

 
329 

 
333 

 
331 

 
333 

 
334 

 
330 

 
331 

 
323 

 
321 

 
320 

 
314 

 
329 

 
327 

 
2020 

 
322 

 
310 

 
309 

          
353 

 
306 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 20,0 20,0 

 

Antal jobafklaringsforløb 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
314 

 
302 

 
315 

 
319 

 
310 

 
317 

 
318 

 
321 

 
323 

 
325 

 
336 

 
336 

 
270 

 
320 

 
2020 

 
324 

 
321 

 
310 

          
305 

 
323 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 21,0 21,0 

 
 
Antal personer i alt på ledighedsydelse 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 234 252 228 233 201 197 250 244 223 249 248 280 

 
231 

 
237 

 
2020 290 277 281          

 
230 

 
245 
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Integration: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Integration
Regnskab 

2019
Vedtaget 

budget 2020
Korrigeret 

budget 2020
Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram m.v. -2,0 2,5 2,5 -2,7 -5,2
Selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse 12,0 12,0 12,0 10,1 -1,9

Repatriering -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Drift i alt 9,9 14,5 14,5 7,2 -7,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Der forventes mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 7,3 mio. kr. For selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet vedrører det primært øgede indtægter fra resultattilskud, hvor der ved 
budgetlægningen ikke forventedes så mange tilskud som nu. 
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet færre 
ydelsesmodtagere end budgetteret. 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program  

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
112 

 
134 

 
129 

 
123 

 
127 

 
117 

 
121 

 
107 

 
104 

 
104 

 
96 

 
100 

 
136 

 
115 

 
2020 

 
95 

 
72 

 
75 

          
80 

 
74 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 21,5 21,2 

 

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 

 
51 

 
32 

 
31 

 
35 

 
35 

 
38 

 
40 

 
36 

 
42 

 
41 

 
44 

 
47 

 
136 

 
39 

 
2020 

 
49 

 
48 

 
47 

          
72 

 
47 

Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020 24,0 22,7 

 
 
Forsikrede ledige: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 
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Forsikrede ledige

Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 2020

Korrigeret 
budget 2020

Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Forv.R 
2020 Heraf 
udg. vedr. 
Covid-19

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 109,5 97,1 97,1 135,9 38,8 28,8

Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede 6,9 8,3 8,3 7,0 -1,3

Drift i alt 116,4 105,4 105,4 142,9 37,5 28,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 37,5 mio. kr., hvilket skyldes væsentligt flere 
dagpengemodtagere end budgetteret.  
Ved budgetlægningen var der forventning om at antal a-dagpengemodtagere i løbet af 2019 ville falde og 
udgøre 700 på årsplan, og dette blev fastholdt som budget for 2020. Dette skøn viste sig at være for 
optimistisk, da ledigheden i forvejen var lav og jobcenteret oplevede et stigende antal nyledige i 
slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. 2019 endte derfor på 810 helårspersoner. Der var således 
inden Covid-19 opstod, en forventning om et merforbrug til a-dagpenge. 
 
Konsekvenserne for arbejdsløsheden som følge at den nuværende krisesituation er vanskelig at 
forudsige, men der er anlagt et skøn for antal a-dagpengemodtagere på 1.007 helårspersoner i 2020. 
Dette resulterer i en dagpengeudgift på 135,9 mio. kr. Heraf skønnes de 28,8 mio. kr. at være en følge af 
Covid-19. 
 
Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under Økonomiudvalgets område). Det foreløbige 
tilskud udgør 108,2 mio. kr. og i en prognose fra KL (fra før Covid-19) skønnes det at tilskuddet vil blive 
forhøjet til 116,3 mio. kr. på grund af stigende ledighed. 
 
Det må forventes at størstedelen af merbruget vil blive dækket af højere beskæftigelsestilskud. Men 
jævnfør nedenstående tabel, kan Svendborg ikke regne med at blive fuldt kompenseret som følge af at 
tilskuddet fordeles på baggrund af ledighedsandelen i 2018. 
 
 
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 

 
2019 

 
873 

 
849 

 
807 

 
737 

 
753 

 
768 

 
746 

 
803 

 
794 

 
815 

 
858 

 
913 

 
700 

 
810 

 
2020 

 
1.027 

 
970 

           
700 

 
1.007 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2020 34,3  

 
 
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 
  2018 2019 2020 
Assens 6,70 6,87 6,93 
Faaborg-Midtfyn 8,91 9,04 9,64 
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Kerteminde 4,37 4,04 4,13 
Middelfart 5,62 5,64 5,39 
Nordfyns 5,41 5,50 6,01 
Nyborg 5,02 5,23 5,55 
Odense 49,92 49,66 47,42 
Langeland 2,17 1,87 2,22 
Svendborg 11,18 11,26 11,78 
Ærø 0,70 0,89 0,93 
Fyn i alt 100 100 100 
* 2020 er udviklingen til og med februar 
 

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

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2020 udgør 11,78%, hvilket er lidt over de 
11,18% i 2018. Dermed vil der, alt andet lige, være en mindre ubalance mellem tilskud og andel ledige. 

 

 

 

 

 

Førtidspension: 
 
(mio. kr.) Løbende priser 

 

Førtidspension
Regnskab 

2019
Vedtaget 

budget 2020
Korrigeret 

budget 2020
Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Seniorpension 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8

Førtidspension tilkendt efter 1. 
juli 2014 (trapperefusion) 73,0 92,2 92,2 90,5 -1,7

Førtidspension tilkendt før 1. juli 
2014 218,9 212,9 212,9 208,4 -4,5

Drift i alt 291,9 305,1 305,1 306,7 1,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Forventet regnskab udgør 306,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,6 mio. kr.  

Folketinget vedtog 20. december 2019 loven om Seniorpension, som er en ny ydelse fra 2020, og 
dermed ikke budgetlagt. Den kan søges af personer med nedsat arbejdsevne, langvarig tilknytning til 
arbejdsmarkedet og maksimalt seks år før pensionsalderen. I loven er det forudsat at kommunernes 
udgifter finansieres dels gennem mindreudgifter på øvrige ydelser og dels via en kompensation fra 
budgetgarantien. 
Det skønnes at 100 personer i løbet af året vil få bevilget seniorpension, hvilket forventes at koste 7,8 
mio. kr. Til gengæld er der modregnet 5,9 mio. kr. som forventede mindreudgifter under Sociale ydelser 
som følge af seniorpensionen. 
 
For førtidspension forventes mindreudgifter på i alt 6,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at antal sager 
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tilkendt før 1. juli 2014 faldt mere i 2019 end forventet, og dermed forventes der også et lavere antal i 
2020 end budgetteret. 
På grund af overgang til nye IT-systemer på pensionsområdet i kommuner og Udbetaling Danmark, har 
det ikke været muligt at få ajourførte oplysninger om antal førtidspensionister til nedenstående tabeller. 
Budgetopfølgningen skal derfor tages med forbehold. 

 

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 

 
2019 

 
422 

 
435 

 
447 

 
458 

 
471 

 
475 

 
487 

 
495 

 
503 

 
512 

 
528 

 
535 

 
482 

 
481 

 
2020 

             
602 

 
601 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2020 21,0  

 

 

 

 

 

 

 

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion) 

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

Nyt 
Skøn 

 
2019 1.917 1.910 1.903 1.901 1.903 1.904 1.901 1.900 1.886 1.867 1.850 1.832 

 
1.931 

 
1.890 

 
2020 1.815 1.801           

 
1.814 

 
1.767 

 

Førtidspension i alt 

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

 
2019 2.339 2.345 2.350 2.359 2.374 2.379 2.388 2.395 2.388 2.378 2.377 2.367 
 
2020             

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

Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 2020

Korrigeret 
budget 2020

Forventet 
regnskab 

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Personlige tillæg m.v. 7,8 7,6 7,6 7,5 -0,1

Tab vedr. ydelser Udbetaling 
Danmark 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Boligydelse til pensionister 32,0 32,9 32,9 32,6 -0,3

Boligsikring 27,5 29,7 29,7 29,5 -0,2

Drift i alt 67,5 70,2 70,2 69,6 -0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i 2020. Både boligydelse og boligsikring ligger 
antalsmæssigt under det budgetterede, men mindreudgiften er påvirket af en ekstraordinær opkrævning 
på 1,1 mio. kr., der korrigerer en fejl i Udbetaling Danmarks systemer tilbage til medio 2018.  

 

Tabeller og nøgletal: 
 
Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion) 

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

Nyt 
skøn 

 
2019 4.061 4.052 4.058 

 
4.182 4.076 4.068 4.058 4.047 4.042 4.140 4.048 3.998 

 
4.111 

 
4.069 

 
2020 4.038 4.063 4.073 

 
         4.118 4.058 

 

 

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion) 

 
Bilag 1  

Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

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

Nyt 
skøn 

 
2019 3.128 3.191 3.176 3.278 3.233 3.212 3.171 3.160 3.113 3.205 3.164 3.000 

 
3.300 

 
3.169 

 
2020 2.933 3.084 3.177          3.277 3.150 
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Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 2,6

Midler fra barselspuljen 0,1
Overførsler fra regnskab 2019 2,1
Overførsler fra regnskab 2019, reduktion af negativ overførselspulje 0,4

Overførselsudgifter: 20,0
Teknisk pulje 20

Tillægsbevillinger i alt 22,6
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Bilag 2  
Status på Budgetforlig 

Nr. 17: Helhedsorienteret 
sagsbehandling (BIU) 

Tovholder: Louise Berg  

Indsatsområde:  
Der afsættes yderligere midler til 
kontrol og vejledning med udbetaling 
af uretmæssige sociale ydelser. 
Indsatsen finansieres via besparelser 
på overførselsudgifterne. 

Status:  
Kontrolområdet blev opnormeret med en ekstra 
medarbejder pr. 1/2 – 2020, således at 
medarbejdergruppen nu består af 3 medarbejdere. 
 
Der er et særligt fokus på det interne samarbejde og 
vejledning. 

 
Nr. 18: Forsøg IGU-elever 
(BIU/SSU) 

Tovholder: Louise Berg  

Indsatsområde:  
Det igangværende forsøg med 
ansættelse af IGU-elever på social-og 
sundhedsområdet fastholdes og 
fortsættes, idet elevlønnen finansieres 
via sparede udgifter til 
integrationsydelse samt 
resultattilskud. 

Status:  
Der er pr. 1. februar 2020 startet 11 kvinder og 4 mænd 
op i et IGU-forløb indenfor social- og ældreområdet. Deres 
arbejdsopgaver dækker bl.a. opgaver indenfor køkken, 
rengøring, ældrepleje og pedelfunktioner.  
 
IGU-forløbet strækker sig over en 2 årig periode. 

 

 

Resumé – Udvalget for Børn og Unge 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 
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Børne- og Ungeudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigeret 
budget 

2020 (1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Forv. R. 
2020 
Heraf 
vedr. 

COVID19

Drift

Serviceudgifter i alt 935,4 947,8 957,1 946,9 -10,2

Skole og Uddannelse 492,5 502,1 518,0 504,2 -13,8

Dagtilbudsområdet 223,8 221,5 224,6 223,9 -0,7 0,5

Familie, Børn og Unge 219,1 217,6 217,9 218,8 0,9

Negativ overførselspulje (2) 0,0 6,6 -3,3 0,0 3,3

Overførselsudgifter i alt -1,2 3,8 3,8 2,1 -1,7

Familie, Børn og Unge -1,2 3,8 3,8 2,1 -1,7

Samlet drift i alt 934,2 951,6 960,9 949,0 -11,9 0,5

Heraf overføres til 2021 -11,9

Heraf uden overførselsadgang 0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

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

(2) Oprindelig negativ pulje på 13 mio. kr. blev halveret ved generel nedskrivning af budgetterne i 2020. 
Efterfølgende er dagtilbudsområdet jf. budgetforlig for 2020 tilført 0,8 mio. kr. til reduktion af nedskrivningen. 
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er puljen yderligere nedskrevet med 3 mio. kr. således at 
puljen udgør 3,3 mio. kr. i 2020 (korrigeret budget).  

 

Økonomisk redegørelse 
 
Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser 
m.m.  

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder.  

 

 
Serviceudgifter: 
Regnskabet forventes at udgøre 946,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 957,1 mio. kr. giver 
det et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 
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Skoleområdet på 13,8 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 0,7 mio. kr. og et merforbrug på 
Familie og Uddannelse på 0,9 mio. kr. 
 
Udvalgets andel af negativ overførselspulje udgør 3,3 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts 
opfylder dermed kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den 
negative overførselspulje. 
 
Der søges tillægsbevilling/omplacering på 1.652 mio. kr. til Familieafdelingens Serviceudgifter, finansieret 
af Familieafdelingens Overførselsudgifter. Budgettet på 200.000 kr. til gratis buskort i eksisterende 
busruter til befordring af elever til privat- og friskoler søges overført via tillægsbevilling til 
Kørselskontoret i CETS. Begge tillægsbevillinger er neutrale for kassen. 
 
 
Områderne beskrives særskilt nedenfor. 
 
 
Overførselsudgifter: 
Der forventes mindreforbrug på 1,7 mio. kr. under Familie, Børn og Unge. Området beskrives nærmere 
nedenfor. 
 
 
I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2020. 

 
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Skole og Uddannelse: 
 
På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: 
 

 Skolerne inklusive Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet 
mindreforbrug på 1,4% svarende til 4,8 mio. kr. 
 

 På PPR forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på løn.  
Der forventes herudover et merforbrug på køb af pladser på 0,6 mio. kr., som indgår i den 
samlede ressourcestyringspulje under Skole og Uddannelses øvrige centrale konti. 
 

 UU-Center forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., primært svarende til overført 
mindreforbrug fra 2019. 
 

 På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug ca. 8,3 mio. 
kr., primært bestående af et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på ressourcestyringspuljen, grundet 
justering af specialtilbuddene og færre segregeringer, samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på 
kursusmidler. 
 
Af det forventede mindreforbrug på ressourcestyringspuljen, er 6 mio. kr. reserveret til styrkelse 
af mangfoldige læringsmiljøer over de kommende tre år og er planlagt anvendt til indsatser i 
form af praksisnære kompetenceforløb på skolerne, styrket ordblindeindsats og øget samarbejde 
mellem skolerne og PPR. 
 
Det forventede mindreforbrug på kursusmidler på 0,9 mio. kr. reserveres til 
kompetenceudvikling, idet den statslige pulje til kompetenceudvikling, som har været tildelt de 
seneste fem år, ikke længerede tildeles årligt efter 2020. 
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Tiltag til budgetoverholdelse 
 

Der er stort fokus på budgetoverholdelse. Skoler med underskud har udarbejdet handleplaner, og der 
afholdes løbende budgetopfølgningsmøder med økonomiafdelingen og Skole og Uddannelse. 
 
I forbindelse med afledte udgifter til COVID19, er der endnu ikke et samlet overblik, men der må 
forventes øgede lønudgifter, afhængig af hvordan og hvor længe genåbningsperioden forløber. I den 
forgangne periode har der på skolerne været mindreudgifter til vikarer mv. i perioden hvor skolen har 
været lukket, mens der i genåbningsperioden har været et øget forbrug af vikarer. 
 
Der blev i budgetforliget for 2020 afsat 200.000 kr. til gratis buskort i eksisterende busruter til befordring 
af elever til privat- og friskoler efter de samme afstandskriterier som for folkeskoleelever. Beløbet blev 
afsat under Børne- og Ungeudvalget. Beløbet skal flyttes til kørselskontoret i Center for Ejendomme og 
Teknisk Service, der søges derfor om en tillægsbevilling som er neutral for kassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Segregering på skoleområdet 2020. 
Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.  
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Belægningsoversigter 2020
Tallene er fra primo den angivne mdr.

Helårs-
elever 
2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Gnms.
2020

1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:
Centerafdelingen 64,4167 61 61 62 61 61
I alt 64 61 61 62 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61

2. Børn og unge m. forsinket udvikling:
Byhaveskolen 62,6 62 62 63 63 63
Nymark: Spec.kl. række * 30,8 27 26 26 27 27
Ørkild: Spec.kl.række 6,2 3 3 3 3 3
Ørkild: Funktionsklasse 44,2 39 39 39 38 39
Issø: Spec.kl.række (udfaset) 2,2
I alt 146 131 130 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131

3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:
Svendborg Heldagsskole 31,3 29 29 29 29 29
Skårup: Heldagsklassen 21,9 22 22 22 23 22
Vestermark: Værkstedsklasse 7,6 4 4 4 4 4
Tåsinge: Heldagsklasser 8,3 6 6 6 7 6
I alt 69 61 61 61 63 0 0 0 0 0 0 0 0 62

Egne elever - visiteret til specialskoler og specailklasser i andre kommuner
Nørrebjergskolen, Odense 1,0 1 1 1 1 1
Vantinge Heldagsskole, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1
Tingagerskolen, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1
Lumby Skole - Odense 1,0 1 1 1 1 1
Øvrige 2019 1,1
I alt 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:
Eggertshus 2,0 2 2 2 2 2
Kernen 8,7 10 10 11 11 11
Omtanken (lukket pr. 31/7 2019) 2,3
I alt 13 12 12 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:
Anbragte - Folkeskole spec.kl. 1,7 4 4 3 3 4
Anbragte - Kommunale Specialskoler 11,9 15 14 13 14 14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder 11,0 12 13 14 14 13
Anbragte - Segr. specialuv.tilbud (privat inst.) 1,5 0 2 3 3 2
I alt 26 31 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 33

TOTAL 324 300 301 304 306 0 0 0 0 0 0 0 0 303

Antal elever i alt i Svendborg 7.167 7.135 7.133 7.135 7.135 7.135
Segregeringsprocent 4,5% 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,2%
* Tallene er inkl. 10. klasse.  
Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i 

forhold til det samlede antal elever med bopæl i Svendborg Kommune (inkl. privat- og efterskoler). 

 
 
Segregeringsprocenten udgør pr. april 4,3 pct., og ligger dermed under niveau for regnskab 2019, som 
udgjorde 4,5 pct. 
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Dagtilbudsområdet: 
 
På Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: 
 

 Dagplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. Indtil videre forventer dagplejen færre udgifter 
som følge af Covid19, og konkret er der indarbejdet en mindreforbrug på 0,1 mio. kr.   
 

 De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hovedparten 
skyldes overførte midler fra 2019. Der er i prognosen indarbejdet vikarudgifter afledt af Covid19 
for 0,8 mio. kr. 

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

udgør de 1,0 mio. kr. Børnegården Byparken har udarbejdet handleplan for nedbringelse af 
merforbruget ved udgangen af 2023.  
 

 Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, 
forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt 
aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket 
primært kan henføres til tilskud til pasning af egne børn.  
 

 Centrale konti forventer et mindreforbrug på 1,3 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. 
Det forventede mindreforbrug er fordelt på alle områder. Der er indarbejdet et mindreforbrug 
vedr. Covid19 på 0,2 mio. kr. på ressourcepædagogiske indsatser, idet børnene ikke har været i 
børnehave. 
 

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at Dagtilbudsområdet vil modtage 4,366 mio. kr. til 
minimumsnormeringer i 2020. Det er indregnet i prognosen at alle midler anvendes i 2020. 
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
Samlet set indeholder prognosen forventede udgifter vedr. Covid19 for 0,5 mio. kr. Prognosen er 
beregnet ud fra, at der frem til 10. maj skal være særlige hensyn grundet Covid19.  
 
Der er to dagtilbud som har forventet merforbrug, og begge dagtilbuds merforbrug kan henføres til 
Covid19. De selvejende børnehuse har samlet merforbrug, hvoraf hovedparken kan henføres til 
Børnegården Byparken. Der er iværksat handleplan for at nedbringe Børnegården Byparkens merforbrug 
over de kommende år.  
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Tabeller og nøgletal: 
 
Børnetal på dagtilbudsområdet. 

Indskrevne børn fordelt på 
dagtilbudstyper 

Aktivitet - 
oprindelig 

budget 2020

Aktivitet - 
korrigeret 

budget 2020

Forventet 
indskrivning 

2020

Difference korrigeret 
budget

(+) = flere børn 
Kommunale og selvejende dagtilbud 433 432 437 5
Dagpleje 392 396 391 -5

Private dagtilbud 100 99 97 -2

Private pasningsordninger, § 80 102 105 104 -1

Private tilskudsordninger, § 86 43 42 54 12

Kommunale og selvejende dagtilbud 1.273 1.279 1.271 -8

Private dagtilbud 274 270 270 0

Private tilskudsordninger, § 86 7 11 13 2

0 – 5 årige i alt 2.624 2.634 2.637 3

3 – 5 årige i alt 1.554 1.560 1.554 -6

0 – 2 årige i alt 1.070 1.074 1.083 9

 
 
  
Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.624 børn på 
dagtilbudsområdet. Antallet af børn er fastsat på baggrund af budgetforliget hvor der blev givet 1,867 
mio. kr. til demografi.  
 
Da budgettet for 2020 blev udmøntet efterår 2019, kunne der observeres et stigende antal børn ift. 
prognosen april 2019, og der blev indlagt en forventning om 10 flere børn til i alt 2.634 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. 31. marts 2020 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet 
indskrivning 2020. I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 3 flere børn, 
fordelt med 5 færre børn i dagplejen, 3 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt 11 børn 
mere i diverse private tilbudstyper. 
  
 
Familie, Børn og Unge 
 
På området for Familie, Børn og Unge forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser 
er: 

 
 På specialundervisning for voksne/unge forventes der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf 

merforbrug på STU undervisning på 0,5 mio. kr., mindreforbrug på VSU undervisning på 0,4 mio. 
kr. samt mindreforbrug på FGU på 1,0 mio. kr.  

 På specialinstitutionerne forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Herunder 0,5 mio. kr. på 
Familiecentret og 0,9 mio. kr. på Heldagsskolen. 

 På CSV forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.  Det vedrører STU-uddannelsen som har en 
negativ overførsel fra 2019.  

 På bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld forventes mindreindtægter på 1,14 mio. kr. og 
mindreudgift på 0,28 mio. kr. Samlet udfordring udgør 0,86 mio. kr. 
 

På Familieafdelingens område forventes balance ift. budgettet. Der forventes merforbrug på 
forebyggende foranstaltninger på 2 mio. kr. og mindreforbrug på 5 mio. kr. til anbringelser. 
Mindreforbruget på anbringelser er dog baseret på kendte anbringelser og skal derfor dække udgifter til 
nye anbringelser. Der er afsat en pulje til nye anbringelser på 3 mio. kr. i forventningen, svarende til 5 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 31. marts 2020 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 42 af 73 

Acadresag: 19-3252

gennemsnitlige helårsanbringelser. Det forventede resultat afhænger dog af tillægsbevilling/omplacering 
på 1,65 mio. kr. fra Familieafdelingens overførselsudgifter. 
 

 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
 
Der søges tillægsbevilling/omplacering på 1,652 mio. kr. til Familieafdelingens Serviceudgifter, finansieret 
af Familieafdelingens Overførselsudgifter. Tillægsbevillingen er dermed neutral for kassen og foretages 
blot for at tilpasse budgettet efter forventningen til regnskabet. 
 
På området for specialundervisning for voksen/unge mangler der opgørelser fra undervisningsministeriet 
og det er derfor usikkert hvor stor afregningen bliver på FGU og produktionsskoleelever. Afregningen 
forventes at foreligge inden næste budgetopfølgning pr. 31. maj 2020, men baseret på egne 
registreringer må det dog forventes, at der er et mindreforbrug på mindst 1 mio. kr. på FGU. Afregningen 
i 2020 foretages på baggrund af elevtal for 2019. 
 
Der er igangsat arbejde omkring sammenhæng i økonomien på Tankefuld. 
 
I forbindelse med afledte udgifter til COVID19, er der endnu ikke forventninger om merudgifter som ikke 
kan holdes inden for budgettet. I Familieafdelingen er iværksat ekstra foranstaltninger på nogle 
børn/unge og der har været hjemsendt personale i karantæne fra nogle af institutionerne. 
 
 
Tabeller og nøgletal: 
 

Forventet udvikling i anbringelser 2019 pr. september 2019. 

178,4
165,7

180,3 175,4 179,2 172,2
160,8

52,8
43,6 47,0 47,4 51,8 47,2 42,3

119,2 117,4 125,4 119,8 117,3 116,0 112,1

6,4 4,7 7,9 8,2 10,1 9,0 6,40
20
40
60
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100
120
140
160
180
200

Gnsn. 2015 Gnsn. 2016 Gnsn. 2017 Gnsn. 2018 Gnsn. 2019 Marts 2020 Forventet 2020

Anbringelser i alt
Døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og Ungdomskriminalitesnævn
Familiepleje og netværksfamiliepleje

Udviklingen i helårsanbringelser 2015 til forventet 2020

 

Kommunens egne nøgletal.  

 
Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 179,2 i 2019 til 160,8 i 2020. Der er afsat pulje på 3 
mio. kr. til yderligere 5 nye helårsanbringelser.  
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Overførselsudgifter: 
 
Det forventede regnskab på overførselsudgifterne forventes at udgøre 2,1 mio. kr. Sammenholdt med et 
korrigeret budget på 3,8 mio. kr. forventes mindreudgift på 1,65 mio. kr. Mindreudgiften dækker over 
forventet merindtægt på refusion af Særligt Dyre Enkeltsager og der søges om tillægsbevilling på 1,65 
mio. kr. for omplacering af budget til serviceudgifterne under Familieafdelingen. 
 
 

Bilag 1 
Bevillinger 2020 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 9,3
Genbevilling 8,3
Barselpulje 1,0
+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion 

 

 
Bilag 2 

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

 
Nr. 24: SSP-samarbejde (BUU)   
Indsatsområde:  
Der afsættes yderligere 275.000 
kr. årligt til en styrkelse af SSP 
samarbejdet. Børne- og Unge-
udvalget fastlægger en model for, 
hvorledes midlerne anvendes. 

Status: 
Sagen har været behandlet og godkendt i 
BUU i november med uddybende 
beskrivelse af SSP-samarbejdet. Der er 
ansat medarbejder på 17 timer pr. 15. 
februar 2020 

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssig. Tiltag markeret med gråt 
angiver, at sagen er afsluttet. 
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Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Kultur- og Fritidsudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigeret 
budget 

2020 (1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Forv. R.  
2020 

Heraf udg. 
vedr. 

COVID-19

Drift

Serviceudgifter 77,3 80,5 82,3 83,0 0,7 0,2

Kultur og Fritid 42,6 44,8 47,5 46,3 -1,2 0,0

   Kultur 20,3 20,7 22,2 22,0 -0,2

   Folkeoplysnng og fritidsaktiviteter 16,6 17,5 18,8 18,0 -0,8 0,0

   L2021 1,2 2,0 1,2 1,1 -0,1

   Sekretariat 4,5 4,6 5,4 5,3 -0,1

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 34,6 35,6 36,6 36,7 0,1 0,2

   Bibliotek 22,4 23,1 24,0 24,2 0,1 0,2

   Musikskolen 5,6 5,8 6,0 6,0 0,0

   Ungdomsskole 6,6 6,7 6,6 6,6 0,0 0,0

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

Samlet drift i alt 77,3 80,5 82,3 83,0 0,7 0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

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

 

Økonomisk redegørelse 
 

 Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at afledte COVID-19 udgifter er vanskelige at opgøre, idet de økonomiske 
konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.  

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder.  

Det er i regnskabsskønnet forudsat, at tilskud til kulturinstitutioner, musik- og kulturarrangementer samt 
tilskud til aftenskoler og lokaletilskud udbetales efter de budgetlagte og ansøgte aktiviteter.  
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Serviceudgifter: 
Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 31. marts 2020 83,0 mio. kr. 
Sammenholdt med korrigeret budget på 82,3 mio. kr., forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. 
kr.   

 
Udvalgets andel af negativ pulje, som med overførslerne fra 2019 er reduceret til 1,7 mio. kr. er den 
primære årsag til merforbrug.   
 
Det modsvares af forventet mindreforbrug primært vedrørende det folkeoplysende område som 
aftenskoleundervisningen og lokaletilskud. 
 
Der er i regnskabsskønnet indarbejdet afledte nettoudgifter vedr. Covid-19 på 0,2 mio. kr. De afledte 
udgifter/mindreindtægter vedrører øget udlån fra e-reolen og filmstriben på biblioteket, manglende 
gebyrindtægter på biblioteket på grund af udvidet lånetid, nedlukning af talentcentret (Team Danmark) 
samt udlæg for flybilletter ved Ungdomsskolen, som ikke ventes refunderet. 
 
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Serviceudgifter: 
 
Kultur og Fritid: 
 
Der forventes mindreforbrug under folkeoplysningen på såvel aftenskoleundervisningen med 0,4 mio. kr. 
samt lokaletilskud herunder foreningers brug af private haller med 0,4 mio. kr.  
 
Heraf forventes nedlukning af talentcenter under TeamDanmark aftalen indtil 1. maj at medføre 
mindreudgifter på 25.000 kr. Såfremt nedlukningen forlænges øges mindreudgiften.  
 
 
 
Undervisnings- og Kulturinstitutioner: 
 
Biblioteket udviser et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. I merforbruget er indregnet 0,2 mio. kr., som 
forventede afledte udgifter/mistede indtægter af Covid-19. Der er primært tale om øget udlån af 
elektroniske materialer og film samt manglende gebyrindtægter. Der er taget højde for mindreudgifter til 
f.eks. bogopsættere. 
 
Biblioteket forventer at gennemføre udskudte initiativer fra 2019, som på grund af Økonomivalgets 
henstilling om tilbageholdenhed i 2019 først gennemføres i 2020. Det drejer sig blandt andet om 
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.  
 
Musikskolen forventer balance. Der er dog stor usikkerhed om hvorvidt musikskoler skal tilbagebetale 
deltagerbetaling for perioden med nedlukning som følge af Corona. KL afventer svar fra ministeriet. 
Desuden er der stor usikkerhed om Covid-19 vil medføre en tilbagegang i antallet af elever i efteråret. 
Både på grund af generel økonomisk afmatning i samfundet og dels udfordringer i forårets sædvanlige 
rekruttering i de mindre klasser.  
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Ungdomsskolen forventer balance. Blandt andet er det lykkes Ungdomsskolen at finde medfinansiering 
(Nordea) til projektet ”Flere Unge i Erhvervsuddannelse”. Samlet medfinansiering udgør 0,5 mio. kr. over 
2 år.  
Ungdomsskolen er stort set ikke belastet økonomisk af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 – 
bortset fra et mindre udlæg til flybilletter på ca. 21.000 kr., som pt. ikke ser ud til at kunne refunderes. 
 

Bilag 1  
Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget. 

 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter:

Overførsler fra regnskab 2019, fra Kultur- og Fritidsudvalget 1,3

- heraf negativ pulje vedr. budget 2020 -1,7
Overførsler fra regnskab 2019 vedr. reduktion af neg. overførselspulje 0,5

Tillægsbevillinger i alt 1,8
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angi 
er mindreudgift/merindtægt 

 

 

Bilag 2 
Opfølgning på budgetforliget 2020 – Kultur og Fritidsudvalget 
Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt 
 
Lånegaranti Svendborg 
Idrætscenter  

  

Indsatsområde:  
Der afsættes 8,9 mio. kr. til 
lånegarantistillelse til 
realisering af SG´s, SfB´s og 
Idrætshallens vision om at 
skabe et kraftcenter for unge 
mellem 15 og 25 år. 
Garantistillelsen finansieres via 
risikopuljen. 

Status:  
SG Huset, SfB og Svendborg Idrætshal arbejder 
på at udmønte den organisatoriske forankring af 
de tre byggerier: ”Foyerprojekt, klubhus til SfB 
og bevægelsessale”. De tre byggeprojekter 
forventes realiseret medio 2021. 
Svendborg Kommune har givet en lånegaranti 
på samlet 23,9 mio. kr. Der rejses en politisk 
sag maj 2020. 

 
 
Naturama    
Indsatsområde:  
Der afsættes 1.500.000 kr. som 
kommunens medfinansiering af 
et udbygningsprojekt af 
Naturama. 

Status: Tilskuddet overføres til Naturama, 
der selv forestår udbygningsprojektet. 
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Fri kulturmidler   
Indsatsområde:  
Der afsættes 500.000 i 2020 og 
1.000.000 kr. i 2021 til en 
forøgelse af de frie kulturmidler 
til at understøtte 
kulturaktiviteter i forbindelse 
med Landsstævnet i 2021.  

Status: Beløbet tilføres De frie Kulturmidler 
og forvaltes efter samme principper og 
retningslinjer, som er gældende for 
uddeling af tilskud fra De frie Kulturmidler 
med fokus på, at der er tale om aktiviteter, 
der rækker ind i L2021. 
 

 
 
 

Silverruder Challenge of the 
sea 

  

Indsatsområde:  
Kultur- og Fritidsudvalget vil 
inden for udvalgets ramme 
afsætte 60.000 kr. årligt fra 
2021 til Silverrudder Challenge 
of the Sea. 

Status: KFU drøfter i forbindelse med 
budget 2021 muligheder for finansiering af 
Silverrudder i 2021 og frem.  
I 2020 er Silverrudder finansieret af puljen 
til synliggørelse af kulturseværdigheder 
(anlæg).  
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Resumé – Social- og Sundhedsudvalget 
 

Økonomisk oversigt   
 (Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 
2020

Korrigeret 
budget 
2020

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Forv.regnsk.
2020, heraf 

udgifter 
vedr. COVID-

19

Drift

Serviceudgifter i alt 963,6 992,7 995,4 1.017,8 22,3 6,0

Ældreområdet 562,0 591,8 596,6 603,6 7,0 5,6

Myndighedsafdelingen* 104,8 236,2 237,3 243,9 6,5 4,8

Hjemmepleje Øst* 83,9 23,6 23,6 22,6 -1,0 0,3

Hjemmepleje Vest* 82,5 27,0 27,1 27,1 0,0 0,1

Plejecenter Øst 127,7 113,3 124,1 124,6 0,5 0,2

Plejecenter Vest 131,4 145,7 138,9 139,9 1,0 0,2

Selvejende plejecentre 31,7 45,9 45,6 45,6 0,0

Socialafdelingen  316,2 314,9 317,6 325,9 8,2 0,5

Socialafdelingen myndighed 316,2 313,1 314,6 322,2 7,6 0,5

Botilbud 0,7 1,1 1,2 1,2 0,0

Dagtilbud 22,5 22,8 23,0 23,1 0,1

Takstinstitutioner -23,2 -22,1 -21,2 -20,7 0,4

Sundshedsfremme 85,4 86,0 86,9 88,3 1,4 -0,1

Sundhedsafdelingen 7,5 9,0 9,9 9,7 -0,2

Sundhedshus 8,9 8,9 8,9 8,7 -0,2

Kommunal træning 16,8 17,3 17,3 17,8 0,6 -0,1

Tandpleje 22,1 22,2 22,2 22,2 0,0

Sundhedspleje 9,8 10,0 10,0 10,0 0,0
Sundhed - fuldfinansierede 
sygehusvæsen 20,3 18,6 18,6 19,9 1,3

Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -5,7 0,0 5,7

Overførselsudgifter i alt 217,9 217,3 217,3 220,8 3,4 0,0

Socialområdet - statsrefusion særlig 
dyre enkeltsager -14,2 -14,5 -14,5 -14,1 0,4

Socialområdet - enkeltydelser 2,6 2,7 2,7 2,7 -0,1
Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 229,5 229,1 229,1 232,2 3,1

Samlet drift i alt 1.181,6 1.210,0 1.212,7 1.238,6 25,7 6,0

Heraf overføres til 2021 22,7

Heraf uden overførselsadgang 3,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst 
og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2019 og 2020 ikke være direkte sammenligneligt på 
nuværende tidspunkt.  
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Økonomisk redegørelse 
Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at afledte COVID-19 udgifter er vanskelige at opgøre, idet de økonomiske 
konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.  

De afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19, der er medtaget i forventet regnskab, er 
kommenteret under de respektive politikområder.  

 
Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget: 
Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.017,8 mio. kr. pr. 31. marts 2020. Sammenholdt 
med korrigeret budget på 995,4 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 22,3 mio. kr. på 
serviceudgifterne, svarende til ca. 2,2 % af det korrigerede budget.  
 
Merforbruget fremkommer således:  

    7,0 mio. kr. Ældreområdet  
    8,2 mio. kr. Socialområdet 
    1,4 mio. kr. Sundhedsområdet  
    5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje  

 22,3 mio. kr. (merforbrug) 
 
Der er i det forventede regnskab indeholdt 6,0 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af COVID-19. 
Merforbruget excl. COVID-19-udgifter er dermed på 16,3 mio. kr., eller 10,6 mio. kr., hvis den negative 
overførselspulje holdes udenfor. 
 
Overførselsudgifter under Social- og Sundhedsudvalget: 
Det forventede regnskab udgør 220,8 mio. kr. pr. 31. marts 2020. Sammenholdt med korrigeret budget 
på 217,3 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. på overførselsudgifterne.  
 

   0,4 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet 
 - 0,1 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser  
    3,1 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering  

   3,4 mio. kr. i alt (merforbrug) 
 
Fra 2020 er der sket en omlægning af budgettet til statsrefusion særligt dyre enkeltsager, sådan at 
indtægtsbudgettet under overførselsudgifter er hævet med 5 mio. kr., ligesom udgiftsbudgettet under 
serviceudgifter (socialområdet myndighed) tilsvarende er hævet med 5 mio. kr. Det forventes derfor, at 
kontoen under overførselsudgifter vil balancere nogenlunde i 2020. Pt. forventes en mindreindtægt på 
0,4 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 
2020. 
 
Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2020, men Svendborgs andel er dog steget 
mere end fremskrivningen af budgettet, hvorfor der pt. ses et merforbrug på 3,1 mio.kr.  Merforbruget 
søges dækket ved tillægsbevillingen efter 1. kvartal via den afsatte risikopulje på 20 mio. kr. 
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Ældreområdet: 
 
Økonomisk redegørelse: 
Ældreområdet forventer samlet set pr. 31. marts 2020 at have et merforbrug på 7,0 mio. kr. incl. COVID-
19-udgifter. Da der er placeret en ikke-udmøntet besparelse på ældreområdet, der er fælles for de tre 
politikområder, og da der i merforbruget indgår ekstraordinære COVID-19-udgifter, vil det være mere 
korrekt at anføre merforbruget således: 

 Ældreområdet    0,9 mio.kr. 
 COVID-19 ældreomr.   5,6 mio. kr. 
 Fælles SSU-besparelsespulje   0,5 mio. kr. 
 I alt     7,0 mio. kr. 

 
 Beløb Heraf Corona 

Myndighed incl. fælles SSU-besparelse (merforbrug) 6,5 mio. kr. 4,8 mio. kr. 

Plejecentrene, incl. selvejende (merforbrug) 1,5 mio. kr. 0,4 mio. kr.  

Hjemmeplejen (mindreforbrug) - 1,0 mio.kr. 0,4 mio. kr. 

Ældreområdet i alt (merforbrug)  7,0 mio. kr. 5,6 mio. kr. 

 
 
Myndighed: 
På myndighedsområdet ses, jf. tabellen ovenfor, et netto merforbrug på 6,5 mio. kr. De primære årsager 
er følgende: 

 
Merforbrug 
 På fritvalgspuljen (betaling for hjemmepleje) forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. i 2020. 

Heraf anslås 3,3 mio. kr. at være afledte COVID-19-udgifter som følge af dels lukning af 
dagcentre indtil 1.7.2020 (anslået) og dels friholdelse af 13 boliger til akutpladser i resten af året 
(anslået). Borgere, der normalt ville gå i dagcenter, får nu i stedet besøg af hjemmeplejen, 
ligesom tilfældet er for de borgere, der normalt ville have været visiteret til gæstepladser.  

 
 På sygeplejedepotet forventes et merforbrug på 2,7 mio.kr, hvoraf de 1,5 mio. kr. vedrører 

indkøb af værnemidler. Beløbets størrelse er dog meget usikkert, men der er i den første måned 
af nedlukningen af Danmark bogført udgifter for i alt ca. 0,6-0,7 mio. kr. til værnemidler. 
 

 Tidligere ikke-udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalget udgør 0,5 mio.kr. 
Besparelsen er rent teknisk placeret under ældreområdet. Den består af en administrativ årlig 
besparelse 0,2 mio. kr. og engangsbesparelse jf. Social- og Sundhedsudvalget 13.8.2020 på 0,3 
mio. kr. 
 

 Plejecenterlæger forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., idet området ikke er fuldt 
normeret endnu, og da forventes, at der derfor i løbet af 2020 vil blive ansat yderligere 
plejecenterlæger. 
 

Mindreforbrug 
 Mellemkommunal refusion, betaling til friplejehjem samt nedjusteringspulje forventes tilsammen 

at vise et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2020.  
 
 På statsligt finansierede projekter forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet 

periodeforskydning og forsinkelser som følge af COVID-19-situationen. 
 

 Der forventes i 2020 en engangsindtægt på 0,65 mio. kr. i statsrefusion vedr. udgifter til 
flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger 
(§ 181 i serviceloven).  
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Plejecentre: 
For plejecentrene forventes merforbrug på samlet set 1,5 mio. kr. I de kommunale plejecentres 
korrigerede budget 2020 indgår ca. 1,1 mio. kr. i overførte midler fra 2019.  
 
På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter på ca. 0,4 mio. kr., der er afledt 
af COVID-19. Disse udgifter skyldes udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere, og udgiften er 
beregnet ud fra en forudsætning om, at antallet af hjemsendelser i de første 4 uger siden nedlukningen 
af Danmark, vil fortsætte på ca. samme niveau i de efterfølgende 2 måneder.  
 
Det forventes samtidig, at CETS’ udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. 
i 2020. Disse midler er ikke en del af SSU’s regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse 
med opgørelse af overførsler til 2021, og vil dermed finansieres af plejecentrene. 
 
Hjemmeplejen: 
For Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes tilsammen et mindreforbrug på  1,0 mio.kr.  
Sektionerne, der leverer hjemmepleje (fritvalgssektionerne), forventes at balancere i 2020, mens der 
forventes et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på fastlønnen.  
 
I fritvalgssektionerne indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter på ca. 0,2 mio. kr., der er afledt 
af COVID-19. Disse udgifter skyldes udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere, og udgiften er 
beregnet ud fra en forudsætning om, at antallet af hjemsendelser i de første 4 uger siden nedlukningen 
af Danmark, vil fortsætte på ca. samme niveau i de efterfølgende 2 måneder.  
 
I hjemmeplejens resultat indgår Det Gode Madhus, der organisatorisk hører til Hjemmepleje Øst. Det 
Gode Madhus ser ud til at vise et merforbrug i 2020 på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes 
mindreindtægter som følge af COVID-19, idet der i en periode ikke har været produceret bi-retter og 
frokostanretninger til hjemmeboende borgere og borgerne på plejecentre. Beløbets størrelse er dog noget 
usikkert. 
 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
I finansloven for 2020 er der afsat midler til faste læger på plejehjem (plejecenterlæger) på 150.000 kr. i 
2020. Beløbet svarer ca. til det forventede merforbrug i 2020 på området, se ovenfor. 
 
 
Tabeller og nøgletal: 
 
Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder. 
 
Antal ældre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

65-84 årige 11.484 11.806 12.162 12.405 12.666 12.970 13.271 13.478 
85+ årige   1.543   1.516   1.519   1.579   1.624   1.680 1.712 1.763 
I alt 65+ årige 13.027 13.322 13.681 13.984 14.290 14.650 14.983 15.241 
 Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2020. Tallene t.o.m. 2020 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 
2021 og frem er prognosetal. 
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Socialområdet:  

Økonomisk redegørelse: 

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:  
Socialafdelingen forventer pr. 31. marts at have et merforbrug på 8,2 mio. kr. inkl. COVID-19-udgifter.  
På serviceudgifterne fordeler det sig med merudgift på 7,6 mio. kr. på myndighedsbudgettet og 
merudgift på 0,5 mio. kr. til takstinstitutionerne. 
 
Det forventede merforbrug afspejler, at tendensen fra regnskab 2019 fortsætter. Her var der et 
merforbrug på myndighedsbudgettet på 9 mio. kr., og udgiftsudviklingen i første kvartal indikerer et 
uændret udgiftsniveau i forhold hertil. Der kan konstateres en tilsvarende udvikling på landsplan, hvor 
der i 2019 var en merudgift på 1,9 mia. kr. i forhold til det, kommunerne havde budgetteret med.  
 
Socialafdelingens ramme for 2020 er tilført en demografisk regulering ifm. budgetforlig 2020, men 
samtidig er der besparelser fra budget 2019, der først får fuldt gennemslag i 2020, ligesom der ikke kan 
opnås helårseffekt af alle besparelserne, f.eks. i forhold til flexboligerne, der først kan tages i brug i 
slutningen af 2020. Der er derfor i 2020 udsigt til merforbrug, der kun ligger lidt under 2019-niveauet. 
 
På den baggrund er der iværksat initiativer, der forventes at kunne nedbringe merforbruget, jf. nedenfor, 
og der gennemføres sammen med økonomifunktionen en analyse, der skal forbedre datagrundlaget og 
afdække mulighederne for at reducere udgifterne. 
 
Socialafdelingen indgår i flere forskellige fora i regi af KL og Socialstyrelsen med henblik på styring af det 
specialiserede socialområde og tilvejebringelse af oplyst datagrundlag.  
 
De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel: 
 
 Beløb Heraf COVID-19 

Myndighed – merforbrug  7,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 

Botilbud og Dagtilbud - merforbrug 0,5 mio. kr.  

Socialområdet i alt - merforbrug 8,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. 

 
Det er en vurdering forbundet med betydelig usikkerhed. Det er på baggrund af aktuelt og uændret 
forbrug for resten af året. Det betyder helt konkret, at tilgang af sager vil øge merforbruget, såfremt det 
ikke modsvares af afgang. Socialafdelingens budget er påvirkelig af antallet og omfanget af sagerne, idet 
der ikke er afsat beløb til nye sager. En ny kompleks sag kan medføre betydelig udgift. Ligeledes vil 
afgang af tilsvarende sag have markant effekt på afdelingens budget. Der verserer aktuelt to sager i 
Ankestyrelsen, der belaster budgettet med 1,2 mio. kr. såfremt de tabes. 
 
Fra 2020 er der sket en omlægning af budgettet til statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, 
således at indtægtsbudgettet under overførselsudgifter er hævet med 5,0 mio. kr., ligesom 
udgiftsbudgettet under serviceudgifter (myndighed) tilsvarende er hævet med 5,0 mio. kr. Der er aktuelt 
mindreindtægt på 0,4 mio. kr., der vil skulle dækkes af myndighed (serviceudgifter) ved 
regnskabsafslutningen. Det forventes dog, at kontoen under overførselsudgifter vil balancere nogenlunde 
i 2020 
 
Myndighed 
Myndighedsbudgettet udviser et merforbrug på 7,6 mio. kr. De primære årsager er følgende: 
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Mindreudgift 

 Borgerstyret Personlig Assistance på 0,6 mio. kr.  
 Socialpædagogisk støtte og ledsageordning på 1,5 mio. kr.  
 Borgere på forsorgscentre og kvindekrisecentre på 1,3 mio. kr. 
 Misbrugsområdet på 3,0 mio. kr. 
 Kontakt- og ledsageordning på 0,3 mio. kr. 
 Konto 6 på 1,1 mio. kr. 

 
Merudgift 

 Botilbudsområdet på 8 mio. kr.  
 Varig øget objektiv finansiering af pladser på Kofoedsminde på 1 mio. kr. i forbindelse med 

udvidelse af antallet af pladser. 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.   

 Tomgang for særlige pladser i psykiatrien på 0,7 mio. kr. Regionen har 32 særlige 
psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at forebygge vold på botilbud. Står pladserne 
tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud fra befolkningsandelen.  

 Særlige pladser i psykiatrien i forbindelse med anvendelse af tre pladser på 4,5 mio. kr. 
 Merudgift til aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud på 1,2 mio. kr. 

 
 
Botilbud og Dagtilbud 

 Mindreforbrug i botilbud på 0,2 mio. kr. 
 Merforbrug i Dagtilbud på 0,7 mio. kr. primært på baggrund af faldende indskrivning i 

Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen samt Cafe Aroma. 
 
COVID-19 

 Merudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen i Myndighed og udgør 0,4 mio. kr. vedrørende 
merbevilling af timer til BPA ordning og 0,1 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til aflastning. 

 
Overførselsudgifter: 
Udgiften til kontante ydelser ventes at udvise et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

 

Tiltag til budgetoverholdelse 
 Der er stor fokus på områder med forventet merudgift, herunder løbende gennemgang og 

revurdering i konkrete sager både i interne og eksterne tilbud.  
 Der er fortsat fokus på at indhente yderligere besparelser i forbindelse med eksterne 

forhandlinger. Det handler ikke om kvalitet, men om at bringe bestilling i overensstemmelse med 
prissætning.  

 Etablering af flexboliger på Skovsbovej 111 vil medvirke til færre og dyrere eksterne ophold. 
 Tilgang af almene boliger vil give mulighed for at tilbyde udflytning fra længerevarende botilbud 

til almen bolig med § 85-støtte, hvor det matcher borgerens handleplan. 
 Reduktion af tomgangsudgifter i forbindelse med boliger på Enghavevej. 
 Servicetjek af organiseringen af § 85-området.  
 Der udvises tilbageholdenhed og vurdering af genansættelser i alle afdelinger.  
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Tabeller og nøgletal  

Gennemsnitlig belægning pr. 
kvartal i 2018 og 2019:

1. kvt. 
2019

2. kvt. 
2019

3. kvt. 
2019

4. kvt. 
2019

1. kvt. 
2020

Gennemsnitlig  
udgift 2020

Gennemsnitlig  
udgift 2019

§12+85 Socialpædagogisk bistand mm. 389 400 401 418 416 32.053 30.695

§ 96 Borgerstyret personlig assistance 
(BPA) 20 20 20 20 20 994.900 1.005.950

§ 101 Misbrug døgnbehandling 4 2 1 0 1 198.000 123.357

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 121 126 125 120 113 80.558 76.392

§ 104 Samværstilbud 182 187 188 187 188 183.372 179.508

§ 107 Midlertidig botilbud 60 63 64 67 67 674.985 603.940

§ 108 Længerevarende botilbud 69 65 63 63 66 1.179.576 1.252.111

§ 105/85 Botilbudslignende tilbud 176 176 178 183 180 460.383 435.995

§84 Aflastning 16 15 16 15 15 269.067 286.200

Anm. § 85 er excl. de dyre enkeltmandsprojekter samt bistand der ydes fra botilbud (ekstern § 85)

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet

 

 
Sundheds- og forebyggelsesområdet: 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 
Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2020 et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.  
Der er dog en betydelig usikkerhed forbundet med tallet.  
Væsentligste årsager til usikkerheden er omfanget af den nuværende nedlukning af vores samfund, 
flytning af/ hjemtagelse af forskellige opgaver til 2020 samt den langvarige manglende tilgængelighed af 
data på det fuldfinansierede område. Det fuldfinansierede område afregnes i 2020 på baggrund af 
faktiske data, som forventes tilgængelige fra 2. kvartal 2020.  
 
Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug: 

Mindreforbrug: Beløb 

Statsfinansierede projekter -0,3 mio. kr.  

Fuldfinansierede område, hospice og færdigbehandlede -0,2 mio. kr. 

Merforbrug: Beløb 

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

Genoptræning  0,6 mio. kr. 

Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug) 1,4 mio. kr. 

 

Sundhedsafdelingen 
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Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, 
hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.  
Sundhedsafdelingen forventes samlet at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., her af vedrører de 0,3 
mio. kr. de statsfinansierede projekter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende 
budgetår.  
 

Kommunal træning 
På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 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.  
 
Fra 2020 er kommunen blevet medleverandør af vederlagsfri fysioterapi til borgere på kommunale 
bosteder og i ældreområdet.  
Det er dog for tidligt at sige noget om omfanget og betydningen af dette tiltag. Set i lyset af den 
nuværende nedlukning, må man forvente en forsinkelse af medleverancen.  
 
Samlet set forventes det at den nuværende situation påvirker træningsområdet med en mindreudgift på 
0,1 mio. kr., som er medregnet. Denne mindreudgift dækker over færre udgifter til kørsel (både borgere 
og medarbejdere), samt færre indtægter vedr. elever og jobcentersager.  
 

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus 
Det forventes, at tandplejens, sundhedsplejens og sundhedshusets budgetter overholdes.  
Sundhedshuset vil fra 2020 varetage opgaver i relation til genoptræning af borgere med hjertesygdom og 
arytmi, opgaver som indtil nu har været varetaget i sygehusregi (specialiseret ambulant genoptræning 
under fuldfinansiering).  
Der forventes pr. 31.3 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på sundhedshusets budget. Dette mindreforbrug 
er dog usikkert, da der kan komme en merudgift til afholdelse af flere rygestopkurser på kortere tid, når 
det igen bliver muligt. Det samme er gældende for genoptræningsområdet, hvor der også kan komme en 
øget efterspørgsel, når det igen bliver muligt.  
Et lovforslag om nyt vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte forventes at blive vedtaget, 
men beløbet til tandplejen, ca. 400.000 kr. i 2020, er usikkert pga. udskydelse af behandling af 
lovforslag til efter sommerferien. Beløbet er ikke medregnet. Lovforslaget skulle have været trådt i kraft 
pr. 1. juli 2020.  
 
Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 
Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, 
samt vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.  
Merforbruget består af et forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 1,5 mio. kr., og et 
mindreforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,2 mio. kr. i 2020.  
 
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 tilgængelige fra 2. kvartal 2020, og at området efterfølgende vil blive afregnet i forhold til faktisk 
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forbrug. Vi bliver desuden efterreguleret i forhold til faktiske udgifter i 2019. Da der ikke har været 
tilgængelige data for aktivitet siden januar 2019, og da der er flyttet opgaver/budget mellem 
sundhedshuset og specialiseret ambulant genoptræning, og mellem kommunal træning og vederlagsfri 
fysioterapi, er der en væsentlig usikkerhed forbundet med forventningen.  
 
En foreløbig opgørelse for 2019 fra Danske Fysioterapeuter viser en stigning i antal patienter vedr. 
speciale 62 (almindelig fysioterapi) på 4,4% og en stigning i udgifter på 5,1% på landsplan. 
Udgiftsudviklingen/ overskridelse af rammen i 2019 medfører, at taksterne for speciale 62 nedsættes 
med ca. 1,6% fra 1. april 2020.  
Budget 2020 til vederlagsfri fysioterapi er 0,3 mio. kr. lavere i 2020 end i 2019. Budgettet er 
fremskrevet, men reduceret med 0,95 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er tilført træningsafdelingen, og de 
0,35 mio. kr. indgår i rammebesparelse, i forventning om at kommunal med-leverance af vederlagsfri 
fysioterapi samlet set vil reducere udgifterne til området med 0,35 mio. kr.  
Udgiften til vederlagsfri fysioterapi var i 2019 på 14,2 mio. kr., og det forventes at den falder med 0,3 
mio. kr. i 2020.  
Det skyldes dels effekten af den kommunale medleverance, dels effekten af en reduceret takst på 
speciale 62 på ca. 1,6% fra 1. april 2020, samt en evt. effekt af den nuværende nedlukning.  
Samlet set forventes et merforbrug på området på 1,5 mio. kr. 
 
Tiltag til budgetoverholdelse 

Fra 2020 er kommunen medleverandør af en del af den vederlagsfri fysioterapi, hvilket forventes at 
reducere de årlige udgifter med 0,35 mio. kr.  
Samtidig forventes det, at man vil kunne se en forskydning af udgifter mellem sundhedshuset og 
specialiseret ambulant genoptræning, og mellem kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi. Det 
forventes, at der vil kunne analyseres på effekten fra 3. kvartal 2020, på baggrund af data for 1. halvår 
af 2020.  
Det forventes desuden at man vil kunne se en reduceret/ forsinket effekt af tiltagene i 2020.  
Samtidig forventes en mindreudgift til vederlagsfri fysioterapi som følge af nedlukning af samfundet, som 
vi fortsat ikke kender omfanget af, ligesom vi ikke ved om aktiviteten øges efterfølgende.  
 
Overførselsudgifter: 
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.). Budgettet tilpasses med 3,1 mio. kr. fra den afsatte risikopulje 
på 20 mio. kr. i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2020.  

 

Tiltag til budgetoverholdelse 

Udviklingen i den kommunale medfinansiering (KMF) følges fortsat tæt.  
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Bilag 1 
Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter:

Overførsler fra 2019 (ØDF01) -11,1

Dækning af særlige udfordringer i regnskab 2019 (ØDF02) 12,1

Nedskrivning af negativ overførselspulje (ØDF03) 1,8
Budget flyttet fra Sydbo til CETS -0,2
Barselspulje 0,1

Tillægsbevillinger i alt 2,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Bilag 2  

Status på Budgetforlig 
Nr. 19: Pulje ældreområdet (SSU) Tovholder: Kirsten Vie   
Indsatsområde:  
Der afsættes 2.000.000 kr. årligt i en 
samlet pulje til ældreområdet, der dels 
skal dække øgede produktions- og 
kørselsudgifter i forbindelse med 
omlægningen af holdbarheden af kølemad 
fra Det Gode Madhus og dels medvirke til 
at videreføre den anonyme og uvisiterede 
rådgivnings- og aktivitetstilbud for 
demente og deres pårørende ved 
Demenscenter Sydfyn. Social- og 
sundhedsudvalget prioriterer, hvorledes 
midlerne anvendes. 

Status: 
På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 
2019 blev det besluttet, at de afsatte 2 mio. kr. fordeles 
med 0,65 mio. kr. til videreførelse af Demenscenter 
Sydfyn og med 1,35 mio. kr. til dækning af øgede 
produktions- og kørselsudgifter i Det Gode Madhus. 
Tilskuddet til dækning af de øgede udgifter i Det Gode 
Madhus betyder, at prisen for en hovedret i 2020 vil blive 
51,75 kr., svarende til, at der er givet et kommunalt 
tilskud på 3,25 kr. pr. hovedret. Priserne for madservice i 
2020 forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 26. 
november 2019 
 
 

 
Nr. 20: 3-årigt rygprojekt (SSU) Tovholder: Anne Højmark  
Indsatsområde:  
Der afsættes 333.000 kr. om året i tre år 
til at finansiere kommunens deltagelse i et 
rygprojekt i samarbejde med University 
College Lillebælt og Syddansk Universitet. 
Projektet skal udvikle nye værktøjer, der 
kan hjælpe borgere med 
lænderygbesvær. Projektet skal forbedre 
livskvaliteten for borgerne og samtidig 
reducere kommunens udgifter til 
sygedagpenge og førtidspension. 

Status: 
Der er opnået enighed med forskergruppen omkring 
organisering /leverancer i projektet og samarbejdsaftale er 
underskrevet marts 2020. I den første del af projektet vil 
det kommunale rygtilbud blive kortlagt gennem interviews 
med ledere, medarbejdere og borgere. 
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Nr. 21: Sygeplejetilbud udsatte (SSU) Tovholder: Hasse Jacobsen  
Indsatsområde:  
Der afsættes yderligere 250.000 kr. årligt 
til en udvidelse af kommunens 
sygeplejetilbud til udsatte. Med udvidelsen 
kan gadesygeplejerskens nuværende 
indsats forstærkes og det geografiske 
dækningsområde kan udvides. 

Status: 
Medarbejder ansat i funktionen på 20 timer ugentligt pr. 1. 
februar 2020. Der afdækkes mulige mødesteder i byerne 
udenfor Svendborg by, bl.a. til lokale kirkekontorer.  

 
 
Nr. 22 Lånegaranti kvindekrisecentre Tovholder: Hasse Jacobsen  
Indsatsområde:  
Der afsættes 500.000 kr. til 
lånegarantistillelse i forbindelse med 
etablering af nye pladser på 
kvindekrisecentre. Garantistillelsen 
finansieres via risikopuljen. 

Status: 
Der blev medio november lavet opslag på kommunens 
hjemmeside og Facebook og skrevet til Sydfyns og 
Svendborg Krisecentre. Ved fristens udløb 10. januar 2020 
var der ikke indkommet ansøgninger og på SSU 4. februar 
2020 blev orientering oversendt til ØKU. På SSU 3. marts 
2020 havde udvalgsformanden indstillet til SSU, at 
ansøgningsperiode for lånegaranti for kvindekrisecenter 
blev forlænget. Punktet blev udsat, idet beslutningen 
afventer udmelding på Socialstyrelsens pulje til etablering 
af pladser på kvindekrisecentre. 

 
Nr. 23: Førstehjælpere (SSU) Tovholder: Anne Højmark    
Indsatsområde:  
Der afsættes årligt 50.000 kr. til 
uddannelse af borgere, som gerne vil 
være førstehjælpere ved hjertestop, 
således de kan deltage i Danmark redder 
liv.    

Status: 
AOF har påtaget sig opgaven med at afholde kurser 
forskellige steder i kommunen, der er gratis for borgerne. 
AOF har afholdt/planlagt 5 kurser første halvår, hvortil der 
er stor søgning. Flere kurser afholdes kommende halvår. 
Da regionen ikke længere har aftale med Danmark Redder 
Liv, har SSU tilsluttet sig at formålet er at flere kan udføre 
førstehjælp ved hjertestop. På kurserne orienteres der om 
muligheden for at deltage i Hjerteløber indsatsen, som 
RSD nu har aftale med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 31. marts 2020 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 59 af 73 

Acadresag: 19-3252

 
 
 
 

Resumé – Økonomiudvalget 
 

  Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalg Regnskab 
2019

Vedtaget 
budget 2020

Korrigeret 
budget 2020 

(1)

Forventet 
regnskab  

2020

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Forv. R.  2020 
Heraf udg. 

vedr. COVID-
19

Drift

Serviceudgifter i alt 167,1 217,3 207,9 182,5 -25,4 1,1

Administration 100,4 150,4 132,3 108,4 -23,9 0,0

IT 54,8 54,8 63,5 61,9 -1,6 1,1

Beredskab og indsatsledelse 11,9 12,1 12,1 12,2 0,1 0,0

Overførselsudgifter i alt 10,0 12,4 12,4 9,6 -2,8 0,0
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte 
mv

 - Seniorjob 8,6 11,0 11,0 8,2 -2,8 0,0

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

Samlet drift i alt 177,1 229,7 220,3 192,1 -28,2 1,1

Heraf overføres til 2020 -25,4
Heraf uden overførselsadgang -2,8

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 
Afledt effekt af COVID 19: 
I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 
2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020. 

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte 
udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om 
udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 
afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de 
økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser 
m.m.  

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive 
politikområder.  
 
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 at bringe budgettet i balance. 
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Serviceudgifter: 
Det forventede regnskab udgør pr. 30. marts 2020 182,4 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 
207,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 25,4 mio. kr.  
 
 
Overførselsudgifter: 
Det forventede regnskab forventes at udgøre 9,6 mio. kr., hvilket med et budget på 12,4 mio. kr. giver 
et forventet mindreforbrug 2,8 mio. kr.  
 
De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet i budgetopfølgningen. 

 
 

Væsentlige afvigelser: 
 
Administration: 
 
På området Administration, forventes mindreudgifter på 23,9 mio. kr. som kan forklares på følgende 
måde: 
 
Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. 
kr., som skal bruges de kommende år. 
 
Forventet forbrug på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et mindreforbrug på 1,0 
mio. kr. på grund af fald i antal elever.  
 
Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. afholdelse af valg. Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig 
udgift til afholdelse af valg, men der forventes i 2020 ikke afholdt valg. Beløbet overføres til 2021, hvor 
der afholdes kommunalvalg. 
 
Vedr. driftssikring af boligbyggeri forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af faldende 
ydelser. 
 
Under Økonomiudvalget er afsat en risikopulje vedr. Kommunal Medfinansiering, som ikke anvendes i 
2020, hvorved der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 
31. marts 2020 udarbejdes en fælles tillægsbevilling for alle udvalg, hvor der bliver overført 13,6 mio. kr. 
fra puljen til andre områder. Der resterer herefter 6,4 mio. kr. på puljen.   
 
Der er er pt. ikke medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 i det forventede regnskab. Afhængig af 
krisens varighed kan der opstå merudgifter til bl.a. øget information m.m., som søges løst inden for 
udvalgets område.  
 
Tiltag til budgetoverholdelse 
Mindreforbrug på 13,6 mio. kr. vedr. Kommunal medfinansiering indgår i den samlede tillægsbevilling, og 
medgår til finansiering af sanktion vedr. skattestigning 2020, deponering vedr. Svendborg Idrætshal, 
krisecenter, samt regulering af bidraget til Kommunal Medfinansiering. 
 
Mindreforbruget på elevuddannelsesområdet undersøges nærmere til budgetopfølgningen pr. 31. maj 
2020. 
 
 
IT: 
Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som primært kan henføres til udskudte aktiviteter, 
budgetlagte besparelser som ikke realiseres på grund af forsinkelse i implementeringen af monopolbrud 
samt nye systemomkostninger i forbindelse med monopolbrud. 
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I 2021 forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 3,5 mio. kr., faldende til 1,6 mio. kr. i 2022, 
hvorefter der fra 2023 og fremadrettet forventes et mindre overskud. Denne ubalance kan primært 
henføres til forsinkelse af implementeringen af monopolbrud, som medfører at budgetlagte besparelser 
ikke realiseret som forudsat, samt nye systemomkostninger til monopolbrud. Der forventes ligeledes en 
stigning i afregningen af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forhold til tidligere skøn fra 
ATP/KL. 
 
 
Voldgiftsretten har afgjort sagen om erstatning for forsinkelse af Udbetaling Danmarks it-system til 
pensionsområdet. Voldgiftsretten fastslår at KMD havde hovedansvaret for, at leveringen af nyt 
pensionssystem til Udbetaling Danmark ikke lykkedes, og at Udbetaling Danmark var berettiget til at 
ophæve kontrakten. Udbetaling Danmarks bestyrelse vil tage stilling til hvordan erstatningen håndteres, 
og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om erstatningen vil komme kommunerne til gode. 
 
Afledt af Covid-19 forventes ekstra udgifter på IT-området på 1,1 mio.kr. pga. forventet fastholdelse af 
citrix-opsætning, IT-opgradering af hjemmearbejdspladser, vagttillæg og overarbejde, understøttende IT-
løsninger (kommunikation og afholdelse af møder), udvidelse af mødelokale med IT-udstyr mv. 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
De afledt merudgifter i forbindelse med implementering af monopolbrud m.m. undersøges nærmere og 
drøftes med KL i forhold til eventuel kompensation i kommuneaftalen. 
 
Beredskab: 
Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. som kan henføres til en øget betaling af driftsrammen til 
Beredskab Fyn. 
 
Tiltag til budgetoverholdelse 
Ingen på nuværende tidspunkt  
 
Overførselsudgifter: 
 
På Seniorjob forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Der har de senere år været en fald i antallet af 
personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og i forbindelse med budget 2020 blev området 
reduceret med 2,5 mio. kr. svarende til 59 personer på ordningen. Opfølgningen pr. 31. marts 2020 viser 
et yderligere fald i antallet af personer, og ved udgangen af 2020 forventes antallet på ordningen at 
udgøre 40 personer. 
 
  
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
 
 
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  

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 
 

55 
 

55 
 

51 
 

60 
 

58 

2020 
 

49 
 

50 
 

47          
 

59 
 

40 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 
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Bilag 1  

Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

 

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -9,5
Overførsler og særlige udfordringer fra 2019 11,1
Barselsrefusion -1,2
Energibesaprende foranstaltninger udført i 2017 og 2018 1,3
Budgetomrplacering Geo Fyn og By region Fyn -0,6
Tilpasning af servicerammen -20,0
Overførselsudgifter 0,0

Tillægsbevillinger i alt -9,5

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Resumé – Anlæg 
Økonomisk oversigt 

(Mio. kr.) Løbende priser 
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Teknik- og 
Erhvervsudvalget Vedtaget Korr. Forbrug Forventet

Afvigelse i 
forhold til Overførsel til

Heraf 
forventes         

mer-/ mindre-

Mio. kr. 2020 Budget 2020 31.3.2020 2020 korr. budget 2021 forbrug *)
Køb og Salg U 5,7 12,5 0,8 4,3 -8,2 -3,6 -4,6
(Økonomiudvalget) I -8,6 -35,7 -9,0 -31,3 4,4 8,4 -4,0

N -2,8 -23,2 -8,2 -27,0 -3,8 4,8 -8,6
Veje og Trafiksikkerhed U 22,7 33,9 2,5 32,8 -1,0 0,0 -1,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 22,7 33,9 2,5 32,8 -1,0 0,0 -1,0

Havne og færger U 33,1 45,2 4,2 36,0 -9,2 -9,2 0,0
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 33,1 45,2 4,2 36,0 -9,2 -9,2 0,0

Kultur, fritid og idræt U 3,5 5,4 0,2 3,7 -1,6 -1,6 0,0
I 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
N 3,5 5,4 0,2 3,7 -1,7 -1,7 0,0

Natur, miljø og klima U 4,8 10,1 0,3 6,7 -3,4 -3,1 -0,4
I -3,1 -10,2 0,0 -7,1 3,1 3,1 0,0
N 1,8 -0,1 0,3 -0,4 -0,4 0,0 -0,4

Borgernære U 53,6 75,5 9,3 70,1 -5,4 -4,7 -0,7
serviceområder I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 53,6 75,5 9,3 70,1 -5,4 -4,7 -0,7
Energi U 5,7 6,2 0,1 6,2 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 5,7 6,2 0,1 6,2 0,0 0,0 0,0

Byudvikling U 11,0 18,0 1,0 14,0 -4,0 0,1 -4,1
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 11,0 18,0 1,0 14,0 -4,0 0,1 -4,1

Administration U 8,9 20,4 0,4 29,0 8,7 -0,3 8,9
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 8,9 20,4 0,4 29,0 8,7 -0,3 8,9

Anlæg i alt U 149,1 227,0 18,7 202,9 -24,2 -22,4 -1,8
I -11,6 -45,8 -9,0 -38,5 7,4 11,4 -4,0
N 137,5 181,2 9,8 164,4 -16,8 -11,0 -5,8

=+ 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. 31.3.2020, i forhold til vedtaget budget 12,6% 77,3% 7,1%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2020, i forhold til korrigeret budget 8,2% 19,6% 5,4%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget 89,4% 83,9% 90,7%
Forventet overførsel til 2021 i procent, i forhold til korrigeret budget 9,9% 24,8% 6,1%

Økonomisk redegørelse 
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Resumé - Økonomisk redegørelse 
 

Udvikling i forventet regnskab 

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (brutto 149,1 mio. kr.), hvortil der er 
overført netto 43,7 mio. kr. (brutto 77,7 mio. kr.). 
 
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2020 udgør således netto ca. 181,2 mio. kr. (brutto 
ca. 226,8 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer. Ved udgangen 
af marts 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 9,8 mio. kr. svarende til 5,4 % af det korrigerede 
budget (illustreret i efterfølgende graf).  
 
Det samlede foreløbige skøn for 2020 udviser: 
Mio. kr. 31.3.2020 

Brutto  
30.3.2020 

Netto 
Vedtaget budget 149,1 137,5 

Korrigeret budget  226,8 181,2 

Faktisk forbrug  18,7 9,8 

Forventet forbrug – hele 2020 202,9 164,4 

Forventet overførsel til 2021 22,4 11,0 

Foreløbig forv. mindre forbrug i 2020 1,8 5,8 

 
Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 16,8 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 
11,0 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 5,8 mio. 
kr.  

 
 
Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31.3.2020. Omfanget af udgifter 

til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året.  

Afledt effekt af COVID 19: 

Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for 7,3 mio. kr. 
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Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. marts 2020, at fremrykke planlagte renoverings- og 
vedligeholdelsesopgaver for 7,3 mio. kr. til indhentning af efterslæb på kommunale ejendomme, stier, 
grus parkering, badebroer og lignende. 
 
Der kan iværksættes en række arbejder, der bidrager til indhentning af vedligeholdelsesefterslæb på den 
kommunale ejendom, primært skoler, dagtilbud mm. Alle arbejder kan sættes i gang inden sommerferien 
2020. Opgaverne vil i vid udstrækning også forbedre forholdene til Landsstævnet 2021. 
 
Corona-situationen gør, at det ikke kan forudsiges, hvilke bygninger, der kan udføres arbejder i, om 
levering af materialer og kapaciteten hos håndværkerne forbliver uændret, sygdom hos personale etc. 
 
CETS har i samarbejde med distriktslederne og fagområderne arbejdet dybere ned i de konkrete 
vedligeholdelsesopgaver, som fordeler sig på: 
 

 Renovering af skoletoiletter og baderum 1.470.000,- 
 Maling af diverse lokaler 900.000,- 
 Gulvudskiftning og gulvreparationer på institutionerne 1.075.000,- 
 Udskiftning af lysarmaturer til klimavenlige løsninger 700.000,- 
 Lydforhold på institutioner 800.000,- 
 Hegn 355.000,- 
 Solafskærmning 500.000,- 
 Renovering af stier, grus parkering, badebroer mm. 500.000,- 
 Belægninger i skolegårde 1.000.000,- 

 
I alt 7,3 mio. kr., 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. 
 
De 7,3 mio. kr. er ikke indarbejdet i det korrigerede budget og forventede regnskab pr. 31. marts 2020, 
men vil indgå i budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. 
 

 

 

 

  

 
 
Tiltag til budgetoverholdelse: 
Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 16,8 mio. kr. 
 
Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i: 
 

- Overførsler til 2021: 11,0 mio. kr. 
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2020: 5,8 mio. kr. 

 
Af det foreløbige forventede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. indgår et merforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. 
Svendborg Idrætscenter, hvortil der i forbindelse med koncernrapporten søges tillægsbevilling (Bilag 3). 
 
 

  

http://designguide.svendborg.dk/


Budgetopfølgning 31. marts 2020 

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

 
Side 67 af 73 

Acadresag: 19-3252

 
Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2021: 
Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste 
overførsler til 2021 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2020. 
 
Køb og Salg 
(Økonomiudvalget) 
Forventet overførsel til 2021: -4,8 mio. kr.  
Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2020: 8,6 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

 Omkostninger ved salg af Jessens Mole 7-9:  
o Der er afsat 2,1 mio. kr. til dækning af bygherrens omkostninger til miljøundersøgelser 

og ekstra fundering. På baggrund af fremsendte regninger fra bygherre udgør de 
forventede omkostninger 0,8 mio. kr. Det forventes således, at der kan lægges 1,3 mio. 
kr. i kassen. 

 
 Køb og salg af ejendomme: 

o Der forventes realiseret et merprovenu på salg af Bagergade 28-30 på netto 1,5 mio. kr. 
o Der er efter udbud af ejendommen Rødeledsvej 7-11 opnået et forventet merprovenu på 

6,2 mio. kr. 
o Der var budgetteret med salg af Fillippahuset i 2020. På baggrund af de igangværende 

undersøgelser af hvad der skal ske med ejendommen vurderes det ikke realistisk, at 
ejendommen vil blive solgt. Der kan dermed ikke realiseres et budgetteret provenu på 
0,4 mio. kr. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 

 Salg af byggegrunde:  
o Der er i 1. kvt. 2020 solgt hhv. Cottaslow-grundene og en almindelig parcel i Tankefuld 

etape 1. Resterende indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. forventes overført til 2021. 
o Netto udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikterne afventer 

igangværende borgermøder. Der forventes derfor ikke forbrug i 2020.  
o Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. vedrørende salgsfremme i 

Tankefuld samt salg af parcelhusgrund i Skårup. 
 

 Salg af ejendomme:  
o Overførsler fra 2019-regnskab bevirker, at puljen til salg af ejendomme er på 0,6 mio. kr. 

(udgiftsbudget). Denne pulje forventes overført til 2021. 
 

  

 
 
Veje og Trafiksikkerhed 
Forventet overførsel til 2021: 0 mio. kr.  
Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 1,0 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

 Garageleje - Arriva:  
o På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet at lejeudgifterne 

går 2 mdr. udover det der er budget til. 
 Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:  
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o På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,231 mio. kr.  
o Projektet er afsluttet, men der er i år frigivet midler til Sofienlund Skovvej 0,75 mio. kr. 

og Skovsbovænge – overfladevand og parkering 0,338 kr., er på vej igennem systemet. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes ingen overførsler til 2021. 

 

  

Havne og Færger 
Forventet overførsel til 2021: 9,2 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

Der forventes ingen afvigelser i 2020. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 

 Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte:  
o Teknik- og Erhvervsudvalget behandlede den 20. januar 2020 frigivelsen af puljen 

”Havneudvikling inkl. Svendborg blå hjerte”. I den forbindelse anbefalede 
administrationen at puljen skulle lægges sammen med puljen ”Svendborg Havn, analyse 
m.v.” ved førstkommende lejlighed. Med udgangspunkt i dette indgår sammenlægningen 
af de to puljer i tillægsbevillingens arket. 

o På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 2,5 mio. kr. til brug i 
2021. 

 Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring:  
o På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 6,1 mio. kr. til brug i 

2021. 
 Godsbanearealet - Udvikling:  

o På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,6 mio. kr. til brug i 
2021. 
 

  

 
Kultur, Fritid og Idræt 
Forventet overførsel til 2021: 1,7 mio. kr.  
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

Der forventes ingen afvigelser i 2020. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 

 Renovering af klubhuse:  
o 0,3 mio. kr.  

 Pulje til lokale initiativer:  
o 1,2 mio. kr.  

 Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder 
o 0,1 mio. kr.  

 Aktiviteter i forsamlingshuse 
o 0,1 mio. kr. 
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Natur, Miljø og Klima 
Forventet overførsel til 2021: 0 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0,4 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

Der forventes ingen afvigelser i 2020. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 
 

 Gundestrup:  
o Projektet forventes først igangsat i 2021, og derfor ønskes nettobeløbet på 0 kr. overført. 

(Brutto 3,054 mio. kr.). 
 

  

Borgernære serviceområder 
Forventet overførsel til 2021: 4,7 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0,7 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

 Ørkildskolen Øst - Tagrenovering:  
o Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som kan henvises til behandling for 

råd, svamp, borebiller mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget reparation af murværk 
og fuger, øget rengøring i dele af byggeperioden, forlænget periode med stillads, udgifter 
til vedligehold af presenninger pga. perioder med meget blæst. 

 Ny Børnehuset - Hus 53 
o Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. 

 Pulje ekstra anlægsramme 
o Midlerne er ikke prioriteret, hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. 

 Ombygning Bodøvej 18  
o Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. 

 Arealeffektivisering - adm. Arbejdspladser 
o Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 5 t.kr. 

 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 

 Brand- og Kaldeanlæg:  
o Der overføres et budget på ca. 0,3 mio. kr. til brug i 2021. 

 Forårs SFO:  
o Der overføres 0,151 mio. kr. til 2021 til betaling af midlertidige toiletter. 

 Arealeffektivisering – 2019 - Vestermarkskolen:  
o Der overføres et budget på ca. 3,0 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021. 

 Etablering af fleks boliger på det soc. område:  
o Der overføres et budget på ca. 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021. 

 Pavillon Tved skole:  
o Der overføres et budget på ca. 0,7 mio. kr. til reetablering i 2021, hvor pavillonerne 

forventes at skulle fjernes. 
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Energi 
Forventet overførsel til 2021: 0 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

Der forventes ingen afvigelser i 2020. 
 
Overførsel til 2021 
Der forventes ingen overførsler til 2021. 
 

 

  

 
Byudvikling 
Forventet overførsel til 2021:-0,1 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 4,1 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

 BYF - Landsbypuljen (nedrivning):  
o På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,524 mio. kr. 
o Administrationen vil efterfølgende rejse en dagsorden, hvor de resterende midler vil indgå 

som finansiering i et andet projekt. 
 Bygningsforbedring under liv i min by:  

o På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,587 mio. kr.  
o Administrationen vil efterfølgende rejse en dagsorden, hvor de resterende midler vil indgå 

som finansiering i et andet projekt. 
 

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 
 

 Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring:  
o På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,118 mio. kr.  
o Banedanmark har bestilt et projekt hos Svendborg Kommune ift. godkendelse af 

signalprogrammet. Dette betyder en merudgift i år, som ønskes overført til næste år, 
hvor budgettet er afsat. 

 
 

  

 
Administration 
Forventet overførsel til 2021: 0,3 mio. kr.  
Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 8,9 mio. kr. 
 
Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet 
overførsel til 2021) 

 Tematillæg kommuneplan:  
o Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 20 t.kr. 
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 Pulje til bredbånd 
o Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 24 t.kr. 

 Svendborg Idrætscenter 
o Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,903 mio. kr., som indgår i 

tillægsbevillingsansøgning for koncernrapport pr. 31. marts 2020, sammen med 
tilpasning af lån og deponering for anlægsudgiften. 
  

Overførsel til 2021 
Der forventes følgende overførsler til 2021: 

 Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²:  
o På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,3 mio. kr. til 2021. 
o Administrationen anbefaler at midlerne evt. tænkes ind i energibesparende 

foranstaltninger i stedet for energimærkning, i det det ikke er lovpligtigt.  

 
Bilag 1 – (obligatorisk) 

Bevillinger 2020 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Bevillinger i 2020 - Anlæg Mio. kr.

Vedtaget budget 137,5
Overførsler fra 2019 43,7

Bevillinger i alt 181,2
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Bilag 2  
Specifikation af forventede overførsler til 2021 

 

Overførsel til 2021 - Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto

Køb og salg:
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme 0,3 0,0 0,3
Tankefuld etape 1 - salg -0,1 -9,3 -9,4
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1 0,0 0,3 0,3
Erhvervsområde ØST, Svalbardvej 0,0 0,0 0,0
Ramme, fællespulje 0,2 0,0 0,2
Jordforsyning i landdistrikter 3,4 0,0 3,4
Diverse køb og salg -0,2 0,0 -0,2
Salg af ejendomme 0,0 0,6 0,7
Arealeffektivisering - salg af ejendomme 0,0 0,0 0,0

Havne og færger:
Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte 2,5 0,0 2,5
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring 6,1 0,0 6,1
Godsbanearealet - Udvikling 0,6 0,0 0,6

Kultur, fritid og idræt:
Forsamlingshuse - Aktiviteter 0,1 0,0 0,1
Renovering af klubhuse 0,3 0,0 0,3

Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder 0,1 0,0 0,1
Pulje til lokale initiativer 1,1 0,1 1,2

Natur, miljø og klima:
Gundestrup 3,1 -3,1 0,0

Borgernære serviceområder:
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner 0,0 0,0 0,0
Brand- og Kaldeanlæg 0,3 0,0 0,3
Forårs SFO 0,2 0,0 0,2
Arealeffektivisering - 2019 3,0 0,0 3,0
Etablering af fleksboliger på det soc. område 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
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring -0,1 0,0 -0,1

Administration
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m² 0,3 0,0 0,3

I alt 22,4 -11,4 11,0
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Bilag 3 
 

Bevillingsansøgning 31.3.2020 
Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning m.v., hvortil der søges tillægs-
/omplaceringsbevilling: 

 

Projekt: 1.000 kr.

Tillægsbevillinger:
SG-Huset 8.903

Sammenlægning af anlægsprojekterne Havneudvikling med Svendborg 
Havn analyse mv. -3.737

Sammenlægning af anlægsprojekterne Havneudvikling med Svendborg 
Havn analyse mv. 3.737

Netto 8.903
 + = Mindref orbrug /  -  = Merf orbrug
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