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Årlig redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, 
stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 
Det fremgår af § 9, stk. 1 i Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport 
til og fra visse øer1, at det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert 
år at redegøre for hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 
§ 20, stk.1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det 
forudgående regnskabsår.   
 
Tilskuddet efter § 20, stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 
ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at 
have en eller flere mindre øer som en del af kommunen herunder særligt færgedriften. 
 
Det samlede tilskud for 2020 fra staten til kommuner med små øer er på 118,8 mio. kr. og er 
sammensat efter følgende kriterier jf. tilskudsvejledning 2020 fra Social- og 
Indenrigsministeriet: 
 
1. 78,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter 

vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012.  
2. 14,4 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 
3. 5,4 mio. kr. fordeles som grundtilskud således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 

150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 
200 indbyggere modtager 300.000 kr.  

4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter 
sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. 

  
 
Tilskud til Svendborg Kommune i 2020 
Det samlede tilskud til Svendborg Kommune efter § 20, stk. 1 i Lov om Kommunal udligning og 
tilskud udgjorde 7,488 mio. kr. i 2020. Nedenfor er der redegjort for til hvilke aktiviteter tilskuddet 
er anvendt til. 
 
Tilskuddet er anvendt til hel eller delvis finansiering af nedenstående udgifter: 
 

I 1.000 kr. 2020 
Færgedrift Hjortøboen (Hjortø) 1.453 
Færgedrift Højestene (Skarø - Drejø) 5.711 
Kontingent Færgesekretariat 141  
Beredskab*                  243  
Andel af central ledelse og administration** 412 
Afskrivninger og ydelser på lån*** 460 
Anlægsudgifter**** 476 
Samlet 8.896 

 

 
1 Bek. nr. 1221 af 22.11.2019 
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Noter: 
* 2 % af samlet udgift til Beredskab Fyn. 
** Der regnes med 5% af de samlede udgifter ex. beredskab og central ledelse. 
 
*** Afskrivninger og ydelser på lån: 
Færgelejer, låneydelser 245 tkr. 
Hjortøboen, låneydelser 70 tkr. 
Afskrivninger Hjortø og Højestene maskiner, skrog, færgeleje, broklap mm. 145 tkr. 
I alt 460 tkr. 
 
 ****Anlægsinvesteringer på øerne herunder færgelejer mv. 
Drejø – renovering af toiletbygning                                                                                      346 tkr. 
Drejø – udskiftning af træværk på bro                                                                                 130 tkr. 
I alt 476 tkr. 
 


	Punkt 11 - Bilag 3 - Bilag 3 - Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud 2020.docx

