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1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

003.00.01 Skoleområdet -375 -1.500 -1.500 -1.500

1 Fritidstilbud/SFO/Juniorklub

Ny organisation iht. Arbejdsgruppe -125 -500 -500 -500

2 Mellemkommunale betalinger

Justering af tilbageførsel til almen. -250 -1.000 -1.000 -1.000

003.00.02 Dagtilbudsområdet -250 -1.000 -1.000 -1.000

3 Benchmark analyse

(potentiale 11,5 mio. kr.)

a. Sænke andelen af vuggestuepladser 0 0 0 0

b. Nedsætte normeringen - brutto -192 -766 -766 -766

b. Afledt forældrebetaling 48 192 192 192

b. Afledt fald i tilskud -23 -91 -91 -91

c. Sænke andelen af uddannede -96 -384 -384 -384

c. Afledt forældrebetaling 24 96 96 96

c. Afledt fald i tilskud -12 -46 -46 -46

003.00.03 Børn og Unge med særlige behov. -2.875 -1.000 -1.000 -1.000

4 Familieafdelingen

Samme udgiftniveau som 2014 -2.375 -500 -500 -500

5 Familieafdelingen

Reduktion i investeringsforslag jf.

Strategiplanen. -500 -500 -500 -500

I alt Drift -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

I alt Sparekrav 2.914 2.914 2.914 2.914

I alt Udvalgets sparekatalog 3.500 3.500 3.500 3.500
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SKOLEOMRÅDET:   
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Fritidsklub/SFO/junior -125 -500 -500 -500
Ml.komm.betal.,reduktion -250 -1.000 -1.000 -1.000
I alt -375 -1.500 -1.500 -1.500  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Ny organisering af fritidstilbud/SFO/juniorklubber iht. arbejdsgruppe 
 
Resume:  
Ny organisering af fritidstilbud/SFO/juniorklubber iht. arbejdsgruppe 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2015 blev det besluttet, at der i 
forlængelse af folkeskolereformen skal afdækkes muligheder for en ny, udvidet frivillig 
skoledag og et eftermiddagstilbud som alternativ til skolernes SFO-tilbud. Undersøgelsen 
skal gennemføres i samarbejde mellem relevante kommunale fagområder og med 
inddragelse af lokale kutur- og fritidstilbud. 
Det blev samtidig besluttet, at den alternative løsning skal være udgiftsneutral. 
 
Der er nedsat en projektgruppe og der er udarbejdet kommissorium, hvilket der blev 
orienteret om på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 13.1.2015. Arbejdet er stadig i 
den indledende fase. 
 
Det nuværende budget for SFO, kommunal juniorklub og private klubber er på i alt 22,9 
mio. kr. netto. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt der kan 
være et besparelsespotientiale i en alternativ løsning, men en politisk beslutning om en 
reduktion af den samlede ramme på f.eks. 0,5 mio.kr. vil i givet fald skulle indgå i 
arbejdsgruppens arbejde fremover. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En besparelse i den nævnte størrelsesorden vil medføre ca. 1,5 færre pædagogstillinger. 
 
 
2: Justering af rammen til inklusionsindsatser på almenområdet via reduktion af 
budget til mellemkommunale betalinger   
 
Resume:  
Justering af rammen til inklusionsindsatser på almenområdet via reduktion af budget til 
mellemkommunale betalinger 
 
Sagsfremstilling:  
På Byrådsmødet d. 24.6.2014 blev der besluttet en ny resursestyringsmodel på 
specialområdet. Ifølge denne model vil der ved fald i elevtal på specialområdet ske en 
tilbageførsel af ikke-anvendte budgetmidler til almenområdet til inklusionstiltag (under 
forudsætning af uændret demografi). Dette gælder fald i elevtal i både kommunens egne 
tilbud, i private tilbud og i tilbud i andre kommuner (mellemkommunale betalinger). 
 
Ifølge modellen skal der tilbageføres 100% af de sparede midler på specialområdet til 
almenområdet. 
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På møde i Udvalget for Børn og Unge d. 7. april 2015 har flertallet indstillet, at der skal 
indføres en ny resursestyringsmodel (model B), hvor ”pengene følger opgaven”, dog 
således at der fortsat vil ske tilbageførsel for så vidt angår heldagsskoler og 
mellemkommunale betalinger. Modellen skal endeligt godkendes i Økonomiudvalg og 
Byråd. 
 
I 2014 var der 3,5 mio.kr. i ikke-anvendte budgetmidler på de mellemkommunale 
betalinger, som tilbageføres til almenområdet. En permanent reduktion af budgettet til 
de mellemkommunale betalinger på f.eks. 1,0 mio.kr. vil medføre, at tilbageførslen til 
almenområdet reduceres tilsvarende (under forudsætning af uændret elevtal på de 
mellemkommunale betalinger). 
 
Påvirkning på andre områder:  
Reduktion i de midler, der kan tilbageføres til almenområdet som følge af færre elever i 
specialtilbud (f.eks. i andre kommuner), vil medføre, at den samlede ramme til 
inklusionsindsatser reduceres. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til en reduktion på ca. 2 lærerstillinger. 
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DAGTILBUDSOMRÅDET:  
 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

a. Sænke andelen af 
vuggestue-pladser 0 0 0 0

b. Nedsætte 
normeringen - brutto -192 -766 -766 -766
b. Afledt 
forældrebetaling 48 192 192 192

b. Afledt fald i tilskud -23 -91 -91 -91
c. Sænke andelen af 
uddannede -96 -384 -384 -384
c. Afledt 
forældrebetaling 24 96 96 96

c. Afledt fald i tilskud -11 -46 -46 -46
I alt -250 -1.000 -1.000 -1.000  
+ = udgift, - = indtægt 
 
3: Benchmark på dagtilbudsområdet 
 
Resume:  
Benchmark analyse på dagtilbudsområdet pr. december 2014 viser, at Svendborg 
Kommune i regnskab 2013 ligger over gennemsnitsniveau for 
sammenligningskommunerne på tre overordnede områder. 
 
Kora analyse har desuden udgivet en publikation i foråret 2015 der viser, kommunernes 
enhedsudgifter pr. indskrevet barn i 2013. Analysen viser, at Svendborg Kommunes 
udgifter pr. indskrevet barn i børnehuse ligger på indeks 107. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet benchmark analyse på dagtilbudsområdet jf. beslutning i 
Økonomiudvalget den 22. april 2014. Analysen tager sit udgangspunkt i regnskab 2013. 
De medvirkende fire kommuner i analysen er de kommuner på Fyn, der har samme 
beregnede ressourcepres og som følge deraf sammenlignes i ECO nøgletal; Nyborg 
Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune og Svendborg Kommune.  
 
Analysen viser helt overordnet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau pr. indskrevet 
barn ligger på det næsthøjeste niveau. For dagplejeområdet gælder, at Svendborg 
Kommune har det laveste udgiftsniveau pr. barn. På vuggestue- og børnehaveområdet 
har Svendborg Kommune det næsthøjeste udgiftsniveau pr. barn.  
 
Analysen viser følgende tre hovedområder, hvor Svendborg Kommunes valgte 
serviceniveau medvirker til højere udgifter pr. barn:  
 

• Andelen af 0-2 års pladser i børnehusene  
• Normeringen i børnehusene 
• Andelen af uddannede medarbejdere i børnehusene 
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På baggrund af nøgletallene er der beregnet et økonomisk potentiale såfremt Svendborg 
Kommunes serviceniveau er på middelniveau for de deltagende kommuner:  
 

a) Sænke andelen af 0-2 års pladser i børnehuse fra 35 pct. til 22 pct., 
hvilket vil medføre konvertering af 138 vuggestuepladser til 
dagplejepladser svarende til netto 2,9 mio. kr.  

b) Nedsætte normeringen i børnehusene fra 6,6 timer pr. barn til 6,2 timer 
pr. barn svarende til en reduktion med 23 medarbejdere, netto 7,5 mio. 
kr. 

c) Sænke andelen af uddannet personale fra et realiseret niveau i 2013 på 
74 pct. til 71 pct. svarende til en reduktion med 15 medarbejdere, netto 
1,1 mio. kr. 

 
Såfremt reduktionen på dagtilbudsområdet skal udgøre netto 1,0 mio. kr. ved fuld 
virkning, forslås det, at der reduceres i forhold til b) normeringen i børnehusene og c) at 
sænke andelen af uddannede. 
 
Ad a) I Svendborg Kommune er fordelingen mellem 0-2 års pladser i børnehuse og 
dagpleje politisk vedtaget. I byen skal antallet af 0-2 års pladser i børnehuse udgøre 70 
pct., og antallet af 0-2 års pladser i dagpleje skal udgøre 30 pct. I lokalområderne 
(bortset fra Thurø og Tåsinge) skal antallet af 0-2 års pladser i børnehuse udgøre 40 
pct., og antallet af 0-2 års pladser i dagpleje skal udgøre 60 pct.  
 
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. juni 2012 principper for tilpasning af de 
fysiske rammer på dagtilbudsområdet samt en handleplan i forlængelse hermed.  I de 
fem anlægsprojekter, som er igangsat, og hvor de første projekter ventes klar til 
ibrugtagning fra medio 2015, udbygges med 44 0-2 års pladser i børnehuse, således at 
kapaciteten på dagtilbudsområdet afspejler den godkendte fordeling.   
 
Ad b) Såfremt normeringen nedsættes svarende til brutto 0,8 mio. kr. (netto 0,7 mio. 
kr.) vil det svare til en reduktion med knap to pædagoger ved en gennemsnitlig 
lønudgift, og en åbningstid på de nuværende 50 timer. Opgjort i timer pr. point (et point 
= et børnehavebarn) vil det svare til at sænke antallet af timer pr. barn pr. uge med 
0,03 time. I et børnehus med 14 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn svarer det til en 
reduktion med 2,16 time pr. uge.  
 
Ad c) Hvis andelen af uddannede sænkes, således at der kan realiseres en besparelse 
svarende til brutto 0,4 mio. kr. (netto 0,3 mio. kr.)vil andelen af pædagoger skulle 
ændres fra et realiseret niveau på 74,5 pct. til 73,4 pct. Det svarer i udgangspunktet til 
fem pædagoger. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Med aftalen om finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. til mere pædagogisk 
personale i dagtilbud. Svendborg Kommune har ansøgt om sin andel på 2,3 mio. kr. dels 
til bedre vikarordninger i dagplejen samt til at hæve normeringen i børnehusene.  
 
Udvalget for Børn og Unge besluttede ved møde den 3. februar 2015 at der af 
puljemidlerne kunne ansættes yderligere 3 dagplejere for at styrke gæsteplejen og mere 
pædagogisk personale i børnehusene til differentieret normering svarende til ca. 2,6 
pædagoger. 
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Både international og dansk forskning peger på, at uddannet personale er bedre til at 
udføre pædagogisk praksis af høj kvalitet og stimulere læringsmiljøer, hvori børn kan 
udvikle sig socialt og kognitivt. Senest konkluderer Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd (SFI), at uddannet personale er bedre til at lave alderssvarende aktiviteter samt 
til at omsætte viden til praksis, hvilket har en effekt på barnets sociale, følelsesmæssige 
og kognitive udvikling (”Daginstitutionens betydning for børns udvikling”, 2014).     
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil i de tre forslag være personalemæssige konsekvenser. Det være sig som 
reduktion i den samlede medarbejderstab eller som følge af ændringer i 
personalesammensætningen. 
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BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV:  
 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
4. Familieafd. 
Samme udgiftsniveau 
som i 2014. 
Mindreudg. -2.375 -500 -500 -500
5. Reduktion i 
investeringsforslag, 
strategiplan -500 -500 -500 -500

I alt -2.875 -1.000 -1.000 -1.000

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
4: Familieafdelingen – Samme udgiftsniveau som i 2014 
 
Resume:  
 
Med udgangspunkt i Familieafdelingens mindreforbrug i 2014 vil der, såfremt niveauet 
fastholdes ud fra de kendte bevillinger for 2014, blive et mindreforbrug på 6 mio. i 2016 
faldende til 2,0 mio. kr. i 2017 og frem. Forskellen mellem 2016 og 2017 på 4 mio. kr. 
kan henføres til en positiv overførsel fra 2014 på 4 mio. kr. til 2016. 
I tabellen ovenfor er der indarbejdet usikkerhed (udgifter til sikrede institutioner, 
familiedøgnophold og yderligere aflastning) idet 2014 var et udsædvanligt år, med 
mindreforbrug udover det sædvanlige. 
 
Disse forudsætninger er uden indarbejdelse af investeringer i forlængelse af 
strategiplanen. 
 
 
Sagsfremstilling:  
 
2014 var et usædvanligt budgetår. I 2014 var der bl.a. 3 områder, der kom ud med et 
mindreforbrug, hvor der var en lavere aktivitet end forventet. De 3 områder (sikrede 
institutioner, døgnophold familie og aflastning) kom i 2014 ud med en mindreudgift på 
3,4 mio. kr. i forhold til det samlede budget for de 3 områder. Det er uvist om områderne 
også vil udvise en mindreudgift de kommende år, idet mindreudgiften kan sidestilles med 
1 helårsanbringelse på hvert af de 3 områder, og med hensyn til aflastning, var der 
venteliste til aflastningen på grund af udfordringer med at rekruttere aflastningsfamilier. 
 
Der er udarbejdet en ny ”Strategiplan” for Familieområdet.  
Med den nye strategiplan forventes det, at der skal investeres i nye og eksisterende 
foranstaltninger, herunder særligt i de tidligere forebyggende indsatser. Der forventes 
investering på 6 mio. kr. i 2016 og frem.  
 
En reduktion i budgettet påvirker investering og omlægning af budget til implementering 
af strategiplanen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
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Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ingen. 
 
 
 
5: Familieafdelingen – Reduktion i investeringsforslag til strategiplanen  
 
Resume:  
 
For at understøtte strategiplanen lægges der op til en investering af budgetmidler inden 
for Familieafdelingens samlede budget, som tager udgangspunkt i budget 2014.  
Det betyder at der kalkuleres med, at niveauet for udgifter til de tre områder (sikrede 
institutioner, døgnophold for familier og aflastning) forbliver på 2014 niveau. 
Reduktionen på de 500.000 kr. i investeringsplanen foretages på områderne tidlig 
indsats, hhv. i familieområdet og som overførte midler til indsatser i almenområdet. 
 
Sagsfremstilling:  
Der vil investeres af ”frie midler” i forhold til budget 2014 til understøttelse af 
strategiplanens 6 fokuspunkter. 
 
Til gennemførelse af strategiplanen investeres der midler indenfor Familieafdelingens 
budgetramme. Jf. nedenstående specifikation investeres der 1,59 mio. kr. i 2015 og 6,0 
mio. kr. i 2016 og frem. 
Med hensyn til nedenstående investering i ressourcer vil der ske teknisk flytning af 
budget fra drift til administration med 0,840 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og 
frem. Beløbene er inkl. i summerne. 
Fokuspunkt 1: Øget anvendelse af inddragende metoder: Til ansættelse af 1 
fuldtidstovholder til netværksinddragende metoder, herunder familierådslagninger og 
inddragende netværksmøder anvendes i 2015 0,170 mio. kr. og i 2016 og frem 0,5 mio. 
kr. Dette beløb foreslås fastholdt. 
Fokuspunkt 2: Videreudvikling af tidlige og forebyggende indsatser, herunder fokus på 
projekt Tidlig Opsporing: Der ansættes 3 medarbejdere for at give 
myndighedssagsbehandlerne mere tid til barnet, den unge og netværket. I 2015 vil dette 
udgøre 0,5 mio. kr. og i 2016 og frem 1,5 mio. kr. 
Derudover investeres der i udvidelse af tidlige forebyggende § 11.3 tilbud, både 
individuelle og gruppetilbud med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i 2016 og frem. 
Her kan der ske en reduktion i investeringen på 0.250 mio., dvs. fra 0,750 mio. til 0,500 
mio. kr. i 2016 og frem.  Konsekvensen er, at omfang og hastighed i tidlige 
forebyggende indsatser begrænses. 
Fokuspunkt 3: Udvikling af samarbejdet med almenområdet: Der overføres budget fra 
Familieområdet til den helt tidlige tværfaglige § 11 indsats i samarbejde med 
almenområdet med 0,750 mio. kr., heraf anvendes 0,150 mio. kr. helårs til samarbejde 
og fælles initiativer med frivillige organisationer. Der overføres 0,375 mio. kr. i 2015 og 
0,750 mio. kr. i 2016 og frem. Her kan der ske en reduktion i investeringen på 0.250 
mio., dvs. fra 0,750 mio. til 0,500 mio. kr. i 2016 og frem.  Konsekvensen er, at omfang 
og hastighed i iværksættelse af meget tidlige forebyggende indsatser i almenområdet 
begrænses. 
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Fokuspunkt 4: Videreudvikling af anbringelsesmønstre og anbringelsestilbud: Der 
ansættes 1 familieplejekonsulent med henblik på, at understøtte øget anvendelse af 
netværksplejefamilier og familiepleje til teenagere. I 2015 anvendes 0,170 mio. kr. og 
fra 2016 og frem 0,5 mio. kr. Dette beløb foreslås fastholdt. 
Fokuspunkt 5: Udvikling/justering af tilbud til unge – herunder særligt til unge i 
misbrug: Der afsættes midler til justering og oprettelse af tilbud til unge, herunder med 
særlig fokus på forebyggelse og reduktion af unge i misbrug. I 2015 0 kr. og i 2016 og 
frem 2,0 mio. kr. Dette beløb foreslås fastholdt. 
Fokuspunkt 6: Øget brug af vidensbaseret praksis og effektmåling: Vurderes ikke at 
have økonomiske konsekvenser. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
I strategiplanen vil der blive foreslået en omlægning af budget fra konto 5 til konto 6, 
hvor der tilføres midler fra foranstaltningskontoen til den administrative konto ved 
ansættelse af 3 sagsbehandlere, svarende til 1,5 mio. kr. i 2016 og frem.  
Gennemføres dette vil det lægge et yderligere pres på budgettet til iværksættelse af 
foranstaltninger. Alternativt fraviges indstillingen om omlægning fra konto 5 til konto 6 
med den konsekvens, at sagsbehandlerne fortsat arbejder med et forholdsmæssigt højt 
sagsantal, hvilket givet vis vil have en betydning for effekten af tiltag afledt af 
strategiplanen.  


