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Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

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.  

 

 

http://designguide.svendborg.dk/


 

Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 
Børne- og Ungeudvalget 
  

Side 2 af 9 

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 
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. 
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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. 
 
 

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.  
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Tabeller og nøgletal: 
 
Segregering på skoleområdet 2020. 
Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.  
 
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. 
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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 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. 
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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
80

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.  
 
 
 
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. 
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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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