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Pol. Nr. 2019 2020 2021 2022
Org.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt -460 -460 -460 -460
1 Reduktion af lokaletilskud - fra 70 pct. Til 65 pct. -230 -230 -230 -230
2 Halgebyr - reduktion af tilskud til foreningerne -185 -185 -185 -185
3 Reduceret lokaletilskud til ældreaktiviteter -45 -45 -45 -45

4.02 Kultur- og Undervisningsinstitutioner i alt -1.925 -1.925 -1.925 -1.925

4.02.001 Biblioteket -840 -840 -840 -840
1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket -40 -40 -40 -40
2 Ophør af åbningstid søndag -120 -120 -120 -120
3 Omlægning af børnehavebibliotek-ordningen -240 -240 -240 -240
4 Effektivisering lokalbiblioteker -240 -240 -240 -240
5 Takstregulering -200 -200 -200 -200

4.02.003 Musikskolen -625 -625 -625 -625
6 Musikundervisning til børn i førskolealderen -400 -400 -400 -400
7 Ændret takststruktur -225 -225 -225 -225

4.02.004 Ungdomsskolen -460 -460 -460 -460
8 Reduktion i cafeens åbningstid 1 dag ugentligt -45 -45 -45 -45
9 Lukke klub i Skårup -65 -65 -65 -65
10 Lukke klub på Tåsinge -70 -70 -70 -70
11 Ophør af tilbud om knallertkørekort -280 -280 -280 -280

I alt Foreslåede besparelser jf. ovenfor -2.385 -2.385 -2.385 -2.385

Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog budget 
2019 og overslagsår

DRIFT1000 kr.

4.01

 
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 
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Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Reduktion af 
lokaletilskud fra 70 
pct. til 65 pct. -230 -230 -230 -230

2. Halgebyr - 
reduktion i tilskuddet 
til foreningerne -185 -185 -185 -185
3. Reduceret 
lokaletilskud 
ældreaktiviteter -45 -45 -45 -45
I alt -460 -460 -460 -460  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Reduktion af lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger 
 
Kort resumé: 
Forslag om reduktion af lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger – 
fra 70 pct. – 65 pct. af driftsudgifterne. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven yde tilskud til lokaler til de frivillige 
folkeoplysende foreninger med mindst 65 pct. af driftsudgifterne for medlemmer under 
25 år. 
 
I Svendborg Kommune gives lokaletilskud på 70 pct. af driftsudgifterne. Inden for 
rammerne af folkeoplysningsloven er der således mulighed for at reducere tilskuddet til 
65 pct. 
 
Udgifter til lokaletilskud 2017 ved 70 pct.: 3.222.000 kr.  
Forventet årlig besparelse ved 65 pct.:    230.000 kr.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Tilskud reduceret fra 
70 pct. til 65 pct. -230 -230 -230 -230
I alt -230 -230 -230 -230  
+ = udgift, - = indtægt 
 
En reduktion i lokaletilskuddet vil alt andet lige medføre en udgiftsstigning for 
medlemmerne. Udgiftsstigningen vil afhænge af klubbens nuværende lokaletilskud samt 
antallet af medlemmer i foreningen. For en forening som f.eks. Tved Boldklub vil 
udgiftsstigningen andrage ca. 85 kr. pr. år. pr. medlem. Tilsvarende vil det for Stenstrup 
IF betyde ca. 11 kr. pr. år pr. medlem. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Vil forringe tilskudsvilkårene for foreningslivet, grundet øget egenbetaling. 
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Påvirkning af andre områder: 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Kan umiddelbart iværksættes fra budget 2019. 
 
2: Forøgelse af foreningernes egenbetaling af halgebyr. 
 
Kort resumé: 
Forslag om forøgelse af foreningernes halgebyr, så egenbetalingen øges fra 55 kr. til 60 
kr. pr. haltime. 
 
Sagsfremstilling:  
De frivillige folkeoplysende foreninger betaler i dag 55 kr. pr. time i gebyr for benyttelse 
af halrum og 25 kr. for benyttelse af birum. Folkeoplysningsudvalget betaler differencen 
mellem foreningens egenbetaling og det faktiske halgebyr (90 kr.) dvs. 35 kr. pr. time. 
 
Kommunens samlede tilskud til foreningernes halgebyrer udgør 2 mio. kr. Forslaget 
indebærer en besparelse på ca. 9 pct. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Halgebyr - øget 
egenbetaling -185 -185 -185 -185
I alt -185 -185 -185 -185  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Såfremt halgebyret øges vil det alt andet lige medføre en udgiftsstigning for 
medlemmerne. Udgiftsstigningen vil afhænge af klubbens timeforbrug samt antallet af 
medlemmer i foreningen. For en forening som f.eks. SH (Svendborg Håndboldklub) kan 
det betyde en udgiftsstigning på ca. 14 kr. pr. år. pr. medlem. Tilsvarende vil 
konsekvensen for f.eks. Lundby Idrætsforening være ca. 18 kr. pr. år. pr. medlem. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Vil forringe tilskudsvilkårene for foreningslivet, grundet øget egenbetaling.  
 
Påvirkning af andre områder: 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Kan umiddelbart iværksættes i budget 2019 
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3: Reduktion på lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser 
 
Kort resume: 
Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct. 
 
Sagsfremstilling:  
Det samlede budget til ældreaktiverende indsatser udgør 1.007.000 kr.  
Budgettet dækker: 

 Lokaletilskud til pensionistforeninger og aktivitetshuse (Seniorværkstederne, 
Seniorakademiet samt Strammelse Brugerlaug), samt mindre driftsudgifter i det 
kommunale aktivitetshus Skallen 

 Kørselstilskud (en ugentlig aktivitet) til borgere, der ikke selv kan komme frem 
 Kørselstilskud Handicapidrætsforeninger 
 Aktiviteten Seniorbio, som er udgiftsneutral. 

 
Tilskuddet til lokaler er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men 
administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende 
foreninger. Det bemærkes, at tilskuddet til ældreaktiviteterne blev reduceret med 
100.000 kr. i budget 2017 og frem. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -45 -45 -45 -45
I alt -45 -45 -45 -45  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Et 5 % mindre lokaletilskud vil betyde: 

 en kontingentstigning på  2 – 10 kr. pr medlem for pensionistforeningernes 
medlemmer 

 en kontingentstigning på 30 – 50 kr. for aktivitetshusenes medlemmer 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Kan iværksættes i budget 2019 
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Undervisnings- og Kulturinstitutioner 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Reduceret 
åbningstid 
hovedbiblioteket -40 -40 -40 -40

2. Ophør af 
åbningstid søndag -120 -120 -120 -120
3. Omlægning af 
børnebiblioteksordnin
gen -240 -240 -240 -240

4. Effektivisering af 
lokalbiblioteker -240 -240 -240 -240

5. Takstregulering -200 -200 -200 -200

6. Musikundervisning 
til førskolebørn -400 -400 -400 -400

7. Ændret 
takststruktur -225 -225 -225 -225
8. Reduktion i 
cafeens åbningstid 
med 1 dag om ugen -45 -45 -45 -45

9. Lukke klub i 
Skårup -65 -65 -65 -65

10. Lukke klub på 
Tåsinge -70 -70 -70 -70
11. Ophør med 
knallertkørekort i 
kommunalt regi -280 -280 -280 -280
I alt -1.925 -1.925 -1.925 -1.925  

 

Biblioteket 
 
1: Reduceret åbningstid hovedbiblioteket 
 
Resume:  
Ophør med aftenåbent om mandagen fra kl. 19-21. 
 
Sagsfremstilling:  
Hovedbiblioteket har for år tilbage, som en forsøgsordning indført en yderligere 
aftenåbning på mandage fra 19-21. Hensigten var at undersøge, om en forlænget 
åbningstid imødekom et behov for at kunne benytte hovedbiblioteket efter traditionel 
arbejdstids ophør. Det har vist sig, at der hen over året er et ganske beskedent antal 
besøgende i de to timers aftenåbent.  
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Forventet effekt 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Reduceret åbningstid 
hovedbiblioteket -40 -40 -40 -40
I alt -40 -40 -40 -40  
 
Påvirkning på serviceniveau:  
Brugerne af biblioteket vil opleve en reel begrænsning i muligheden for at bruge det 
fysiske bibliotek og derved også have tilgang til kvalificeret rådgivning og vejledning af 
fagpersoner. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Kan bevirke et øget besøgstal på de selvbetjente biblioteker, hvor der er åbent fra 07-22 
hver dag. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil være tale om en omlægning af arbejdstiden. 
Ved gentagende gange at indskrænke åbningstiden og minimere eller fjerne andre 
opgaver vil det på sigt have indflydelse på normeringen af medarbejdere og vil derfor 
betyde en reduktion i personalet.  
 
Tids- og handleplan: 
Vedrørende det kommunikationsmæssige vil det være en fordel at der afsættes tid til 
ændringer af åbningstiden på diverse trykte programmer og flyers samt på sociale 
platformer. Det anbefales at der er minimum 2 måneder mellem beslutning og 
eksekvering. 
 
2: Ophør af åbningstid søndag 
 
Kort resumé: 
At holde lukket for brugere om søndagen i vinterhalvåret. 
 
Sagsfremstilling:  
Hovedbiblioteket har efter et politisk ønske åbent om søndagen i vinterhalvåret.  
Forslaget vedrørende ophør af åbningstid søndag indebærer, at der sker en 
harmonisering mellem sommer og vinter, så der fremover kun vil være åbent 6 dage om 
ugen på hovedbiblioteket. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Ohør af åbningstid 
søndag -120 -120 -120 -120
I alt -120 -120 -120 -120  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Brugerne af biblioteket vil opleve en reel begrænsning i muligheden for at bruge det 
fysiske bibliotek og derved også have tilgang til kvalificeret rådgivning og vejledning af 
fagpersoner.  
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Søndagsåbent bruges hyppigt af småbørnsforældre og avislæsere. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Kan bevirke et øget besøgstal på de selvbetjente biblioteker, hvor der er åbent fra 07-22 
hver dag. Der vil ikke være øvrige afledte besparelser på ejendomsdrift, idet der i 
forvejen ikke bliver gjort rent efter søndagsåbent. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil være tale om en omlægning af arbejdstiden. 
Ved gentagende gange at indskrænke åbningstiden og minimere eller fjerne andre 
opgaver vil det på sigt have indflydelse på normeringen af medarbejdere og vil derfor 
betyde en reduktion i personalet.  
 
Tids- og handleplan: 
Søndagsåbent finder sted i perioden 1.10 til den 31.3 hvert år og det vil være 
kommunikationsvenligt at ændre i åbningstiden enten den 1.10 eller ved årsskiftet.  
Men kan naturligvis stoppes på et hvert tidspunkt i perioden. 
 
3: Nedlægge halvdelen af Børnehavebiblioteksordningen 
 
Kort resumé: 
Der nedlægges halvdelen af de eksisterende børnehavebiblioteker. 
Fra 20 børnehavebiblioteker til 10. 
 
Sagsfremstilling:  
Der nedlægges 10 børnehavebiblioteker ud af de 20 der drives pt. Et børnehavebibliotek 
består af, at børnehaven får udvalgte bøger leveret til børnehaven som 
børnehavemedarbejderne kan bruge til sprogstimulering via højtlæsning, dialogisk 
oplæsning samt til understøttelse af faglige emner. 
Bøgerne kan lånes med hjem af forældrene. 
Børnebiblioteksspecialisterne sørger for udvælgelse af materialer, levering, 
kontakten/kommunikationen til daginstitutionerne samt afholdelse af ”bogvogterkurser” 
for børnene i institutionen, hvor børnene lærer at omgås bøgerne. 
Børnehaverne er udvalgt efter interesse fra deres side samt af afstanden til det 
nærmeste bibliotek i kommunen. 
 
Størstedelen af besparelsen på kr. -240.000 findes på materialer. 
 
Forventet effekt 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Nedlæggels halvdelen 
af 
Børnehavebiblioteks-
ordningen -240 -240 -240 -240
I alt -240 -240 -240 -240  
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Børnehaverne vil have en ringere adgang til børnelitteratur og relevant 
børnefaglitteratur. 
Forældrene vil have ringere adgang til at låne biblioteksmateriale med hjem.  
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Børnene vil i ringe grad eller overhovedet ikke blive præsenteret for nyere dansk 
børnelitteratur. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Udlånstallet vil falde på børnematerialerne. 
Børnehaverne kan ikke bruge børnehavebiblioteket som løftestang for rekruttering af nye 
børn til institutionen. 
Litteratur bruges til sprogstimulering samt til indlæring af empati samt udvikling af 
forestillingsevnen, ved begrænset adgang til materialerne vil det på sigt, især på børn 
der er ”sprogsvage” have indflydelse på børnene indlæringsevne mv. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,07 0,07 0,07 0,07
Lønudgift i 1.000 kr. -30 -30 -30 -30

 
 
Tids- og handleplan: 
Aftalerne med børnehaverne kan ændres fra måned til måned, men det kræves 
planlægning af indsamling af materialer i børnehaverne og afhentning via kørsel med 
biblioteksbilen. 
 
4: Effektivisering af lokalbiblioteker 
 
Kort resumé: 
Reduktion af medarbejdertimer i den bemandede åbningstid på de lokale biblioteker. 
 
Sagsfremstilling:  
Med udgangen af 2018 er de 6 lokale biblioteker i Svendborg blevet åbne biblioteker med 
adgang 7-22 alle ugens dage. 
 
Der opretholdes betjening 2 dage om ugen, i alt 8 timer pr. lokale bibliotek, men der kan 
reduceres i bemandingen, da erfaringen viser, at der nu kommer færre i den bemandede 
åbningstid. 
 
Opgaverne i den bemandede åbningstid er: 

 Betjening af brugerne 
 Sætte materialer på plads efter lån 
 Udstillinger og arrangementer for lokalområdet. 
 Oprydning og gøre materialer klar til lånerne fra den daglige kørsel fra 

hovedbiblioteket og andre lokalbiblioteker. 
 IT hjælp og hjælp til offentlig information 
 Biblioteksbesøg fra lokale skoler. 
 Skole-bibliotekssamarbejde i Stenstrup, Thurø, Vester Skerninge og på Lundby fra 

2018. 

I forslaget reduceres i personaletimer både for bibliotekarer, HK’ere og bogopsættere. 
 
Forventet effekt 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Effektivisering af 
lokalbiblioteker -240 -240 -240 -240
I alt -240 -240 -240 -240  
 
Påvirkning af serviceniveau 
Længere ventetid for lånerne i åbningstiden.  
 
Påvirkning på andre områder 
Forslaget medfører reduceret tid til skole/bibliotekssamarbejdet og udvikling af 
samarbejde med lokalområdet. 
 
Personalemæssige konsekvenser 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,43 0,43 0,43 0,43
Lønudgift i 1.000 kr. -180 -180 -180 -180

 
 
5: Takstregulering 
 
Kort resume: 
Forøgelse af gebyrer ved overskridelse af lånetiden. 
 
Sagsfremstilling:  
De samlede indtægter ved for sen aflevering udgør i regnskab 2016 ca. 370.000 kr. og i 
regnskab 2017 ca. 340.000 kr. Såfremt gebyret øges, vil det være usikkert, hvad det vil 
bibringe i indtægter. Erfaringen viser desuden, at hvis gebyret øges, har det en positiv 
effekt på overholdelse af afleveringsfristen.  
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at trække tal fra det nye bibliotekssystem i 
forhold til gebyr og fordeling. Det kan derfor være vanskeligt, at udregne en præcis 
merindtægt.  
(Forslag til ny pris er blå kolonne – Gebyr hæves til det tilladte) 
 
 

Takster/gebyr 

Svendborg 
Biblioteks 
nuværende 
gebyrer 

Tilladte gebyr if lov 
om 

biblioteksvirksomhed
Gebyr kan hæves 

med  Ny pris 

Børn (under 16 år)             

Overskridelse af 
lånetiden  kr. 5,00 kr. 10,00 kr. 5,00  kr. 10,00

1. hjemkaldelse efter 1 
uge  kr. 10,00 kr. 55,00 kr. 45,00  kr. 55,00

2. hjemkaldelse efter 3 
uger  kr. 20,00 kr. 55,00 kr. 35,00  kr. 55,00

3. hjemkaldelse efter 31 
dage  kr. 50,00 kr. 120,00 kr. 70,00  kr. 120,00

Voksne             
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Overskridelse af 
lånetiden  kr. 10,00 kr. 20,00 kr. 10,00  kr. 20,00

1. hjemkaldelse efter 1 
uge  kr. 40,00 kr. 120,00 kr. 80,00  kr. 120,00

2. hjemkaldelse efter 3 
uger  kr. 100,00 kr. 120,00 kr. 20,00  kr. 120,00

3. hjemkaldelse efter 31 
dage  kr. 230,00 kr. 230,00

Gebyr er på 
max  kr. 230,00

 
Forventet effekt 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Takstregulering -200 -200 -200 -200
I alt -200 -200 -200 -200  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der kan opleves et fald i udlån pga. en takstregulering.  
I forhold til ovennævnte forslag til ny pris vil det have en konsekvens for vores lånere,  
da taksterne forhøjes væsentligt. 
Det kan påvirke arbejdsmiljøet for personalet, da vi kan opleve større frustration fra 
vores brugere. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
En takstregulering kan gennemføres med 2 måneders varsel.  
De 2 måneder skyldes regulering samt ændring af datoer i bibliotekssystemet.  
 
Musikskolen 
 
6: Musikundervisning til førskolebørn 
 
Kort resumé: 
Projektet ”Musik til Svend” afvikles. 
 
Sagsfremstilling:  
Med budget 2016 besluttede byrådet at etablere et musiktilbud til alle børn i 
førskolealderen; ”Musik til Svend”. Der blev dengang afsat 500.000 kr. til tilbuddet. Med 
beslutningen møder alle børn i Svendborg Kommune musikken på et musikpædagogisk 
fagligt kvalificeret niveau. Musikskolen har i samarbejde med dagtilbud, udarbejdet en 
model, som kan gennemføres i dagtilbuddene med lærerkræfter fra musikskolen. Fra og 
med skoleåret 16/17 er tilbuddet i kraft, og der blev dengang ansat lærerkræfter til at 
varetage undervisningen.  
 
Det bemærkes, at der i budget 2017 og overslagsår blev reduceret med 100.000 kr., 
hvilket betyder, at frekvensen for de enkelte forløb er reduceret i forhold til det 
oprindelige projekt og ikke kan reduceres yderligere, hvis projektet skal give mening og 
værdi i de enkelte dagtilbud. 
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Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -400 -400 -400 -400
I alt -400 -400 -400 -400
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau 
Besparelsen vil betyde lukning af ”Musik til Svend”, der er en vigtig del af fundamentet 
for musikskolens vision om mere musik til alle børn og unge i hele Svendborg, uden 
hensyntagen til geografi, etnicitet og økonomi. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Da området er omfattet af rammerne for refusion fra staten er den reelle udmøntning i 
musikskolens budget en budgetnedgang på 452.000 kr. da vi ved en reduktion i lønudgift 
på 400.000 mister 52.000 i statsrefusion. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1 1 1 1
Lønudgift i 1.000 kr. 400 400 400 400

 
 
Besparelsen kan kun gennemføres ved afskedigelser. 
 
Tids- og handleplan: 
Der er planlagt forløb frem til sommerferien 2018 hvorefter projektet afvikles gradvist i 
løbet af efteråret 2018, efterhånden som opsigelserne træder i kraft. 
 
7: Ændret takststruktur 
 
Kort resumé: 
Der gennemføres en takstforhøjelse på 10 % 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Musikskole har en takststruktur, der betyder, at man opkræver betaling 4 
gange årligt, hvilket svarer til 10 månedsrater. Hvis vi kigger på tilsvarende musikskoler i 
nærområdet, har Odense og Nyborg betaling i 11 rater, hvor Fåborg-Midtfyn har 10 rater 
men til en tilsvarende højere pris, der stort set svarer til 11 rater. Indenfor de 11 rater 
tilbyder Odense op til 40 ugers undervisning uden mulighed for refusion, hvilket reelt set 
er 36 gange i snit og Nyborg har en 36 ugers sæson, hvor der udløses refusion efter tre 
aflysninger. 
Provenu af takstomlægning på Svendborg Musikskole er beregnet ud fra en udvidelse af 
betalingssæsonen, så man betaler fuld pris for juni og august og det udelukkende er juli, 
der er friholdt betaling samt en lempelse af refusionsreglerne så man enten baserer 
refusion på skøn eller hæver karensperioden til tre undervisningsgange.  
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Takstforhøjelse -225 -225 -225 -225

I alt -225 -225 -225 -225
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
I og med det bliver dyrere at gå på musikskolen forringes servicen ikke, den bestående 
service bliver blot dyrere. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Takststigningen skal ses i sammenhæng med en række tiltag, der har til formål at få 
musikken ud til flere, herunder ”Musik til Svend” og fritidspasordningen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Omlægningen vil betyde indskrænkning i lærerstabens mulighed for fleksibilitet i 
planlægningen af undervisningen. Konsekvensen er særlig mærkbar hos de lærere, der 
ikke er fuldtidsansat. Disse udgør pt. ca. 80% af lærerstaben. 
 
Tids- og handleplan: 
Takststigningen vil kunne implementeres i sæson 18/19.  
 
Ungdomsskolen 
 
8: Reduktion i cafeens åbningstid 1 dag ugentligt i vinterperioden. 
 
Kort resumé: 
Cafeen er klubben på Abildvej. Den har åbent 4 gange om ugen i vinterperioden og 2 
gange om ugen i sommerperioden. I vinterperioden er der udover klub også undervisning 
i tidsrummet 16-20. 
 
Sagsfremstilling: 
Cafeen er åben mandag-torsdag fra 15.30 -20.00 i vinterperioden og mandag og onsdag 
i sommerperioden. Klubben har ca. 200 aktive medlemmer.  
 
Forventet effekt: 
Vi ved fra andre steder, at de unge vil finde andre steder at være sammen. 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -45 -45 -45 -45

I alt -45 -45 -45 -45
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Færre åbningsdage= dårligere service. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Klubpersonalet reduceres i tid. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,12 0,12 0,12 0,12
Lønudgift i 1.000 kr. -45 -45 -45 -45

 
 
Der kan spares ca. 225 timer, svarende til 0, 12 årsværk. 
 
Tids- og handleplan: 
Lukning af en dag om ugen i vinterperioden kan ske fra uge 39 2018. 
 
9: Lukke klub i Skårup 
 
Kort resumé:  
Lukke Ungdomsklubben i Skårup. 
 
Sagsfremstilling: 
Klubben har til huse i Skårup kulturhus, hvor den har lokalefællesskab med 
juniorklubben. Klubben har åbent 2 gange om ugen fra 18.00 -21.00. Klubben er en 
vinterklub, og det betyder, at den åbner i uge 39 og lukker ned omkring 1.4. (22-23 
uger)  
 
I Skårup er der 67 unge, der er tilmeldt klubben. 
 
Forventet effekt:   
Ved at lukke klubben, vil de unge finde andre steder at opholde sig. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -65 -65 -65 -65

I alt -65 -65 -65 -65
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Ingen klub er dårligere service overfor de unge. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ved at lukke klubben vil der kunne spares på lys, varme og rengøring. Da klubben ligger 
i Skårup kulturhus, vil de miste en indtægt i form af mistet husleje. Der betales 25.000 
kr. om året i husleje. I huslejen er indregnet forbrugsafgifter samt rengøring. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Afskedigelse af to klubansatte, der begge er lærere andre steder. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønudgift i 1.000 kr. -40 -40 -40 -40
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Der anvendes ca. 200 personaletimer om året at køre klubben, svarende til 0,10 
årsværk. 
 
Tids- og handleplan: 
Personalet kan relativt hurtigt opsiges og samarbejdsaftalen med Skårup kulturcenter 
ligeledes. Forslaget forventes derfor at kunne udmøntes med fuld effekt i budget 2019. 
 
10: Lukke klub på Tåsinge 
 
Kort resumé: 
Lukke ungdomsklubben på Tåsinge. 
 
Sagsfremstilling: 
Klubben har til huse i kælderen under Tåsinge hallen. Klubben har åbent 2 gange om 
ugen fra 15.30 -20.00. Det er et ønske fra de unge, at klubben åbner direkte efter 
skoletid, da de ellers skal hjem og vende og transporten fra det yderste Tåsinge til 
klubben er vanskelig. 
 
I klubben på Tåsinge er der 84 unge, der er tilmeldt klubben. 
 
Forventet effekt: 
Vi ved fra tidligere, hvor vi lukkede klubben, at der blev problemer ved hallen og ved 
servicestationen på Tåsinge. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -70 -70 -70 -70

I alt -70 -70 -70 -70
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Ingen klub betyder dårligere service overfor de unge. 
 
Påvirkning på andre områder 
Ved at lukke klubben vil der kunne spares nogle penge på lys, varme og rengøring, men 
hallen vil miste en indtægt i form af mistet husleje. Der betales 25.000 kr. om året i 
husleje. I huslejen er indregnet forbrugsafgifter samt rengøring. 
Ungdomsskolen er de eneste, der benytter lokalerne, som eventuelt ville kunne anvendes 
til andet formål. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønudgift i 1.000 kr. -45 -45 -45 -45

 
 
Det anvendes ca. 225 personaletimer om året for at køre Tåsinge klubben svarende til 
0,12 årsværk. 
 
Tids- og handleplan: 
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Personalet kan relativt hurtigt opsiges og ligeledes lejeaftalen med Tåsinge hallen. 
Forslaget forventes derfor at kunne udmøntes med fuld effekt i budget 2019. 
 
 
 
11: Ophør af tilbud om knallertkørekort i kommunalt regi 
 
Kort resumé: 
Lade private kørelærere overtage knallertkørekortuddannelsen 
 
Sagsfremstilling: 
Erhvervelse af knallertkørekort har i mange år ligget i Ungdomsskolen, ikke blot i 
Svendborg, men i hele landet. Men det er en kan-opgave, ikke en skal – opgave. Dvs. at 
der intet er til hinder for at andre kunne løse denne opgave. Kørelærere varetager alle 
andre kørekortformer og er uddannet til at løse opgaven. I forvejen foretager de private 
kørelærere trafikrelateret førstehjælp, som er en forudsætning for at tilegne sig 
knallertkørekortet. Gennemsnitligt gennemfører Ungdomsskolen 12 forløb á 12 elever om 
året. 
 
Forventet effekt:  
Der kan reduceres med ca. 30.000 kr. om året til indkøb af knallerter og vedligeholdelse 
af disse. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 290 290 290 290

I alt 290 290 290 290
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Vore undervisere er politibetjente. Det har i perioder været svært for dem at finde tid til 
at undervise, og vi har haft lange ventelister. Måske ville man opleve en 
serviceforbedring ved at overgive det til private aktører, der har dette område som deres 
fuldtidsbeskæftigelse. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Pt. foregår undervisningen på trafiksskolen på Porthusvej, om det kan lade sig gøre ved 
privatisering, må undersøges. 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Underviserne er politibetjente, der har dette område som en bibeskæftigelse. Såfremt 
besparelsen realiseres, vil de blive opsagt. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,35 0,35 0,35 0,35
Lønudgift i 1.000 kr. 250 250 250 250

 
 
Det svarer til 0,35 årsværk. 
 
Tids- og handleplan:  
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Der skal findes en privat aktør, der vil overtage, og personalet skal opsiges. Det 
forventes at kunne realiseres med budget 2019. 


