
Budget 2022-25 Reduktionsforslag drift 

Børne- og Ungeudvalget 

Acadre sagsnr. 20 - 23150

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Skole og Uddannelse
1. Nedlæggelse af
kompetencecenteret -1.247 -1.247 -1.247 -1.247
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR -647 -647 -647 -647
3. Reduktion i fællestid -1.244 -1.244 -1.244 -1.244
4. Tildeling til et generelt løft i
folkeskolen - resterende del fra 2023
udmøntes ikke 0 -1.635 -1.635 -1.635
5. Administrativ central besparelse -300 -300 -300 -300
6. Besparelse på pulje til boost af
mangfoldige læringsmiljøer -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7. Besparelse på pulje til design og
indretning af læringsmiljøer -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8. Engangsbesparelse i 2022 -1.635 0 0 0

Dagtilbud
9. Administrative udgifter til tilsyn -200 -200 -200 -200
10. Harmonisering af tilskud til
pasning af egne børn -350 -700 -700 -700
11. Reduktion i budget til obligatorisk
læringstilbud -300 -300 -300 -300
12. Reduktion i budget til aktive børn i 
dagtilbud -200 -200 -200 -200
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1.
marts -1.300 -1.300 -1.300
14. Reduceret åbningstid i
børnehusene -600 -700 -700 -700
15. Overskud på central pulje -1.100
16. Engangsbesparelse -650
Familie, Børn og Unge
17. Rationalisering af §11 indsatser -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
18. Effektivisering af samlet
administration Familie, Børn og Unge -250 -250 -250 -250
19. Omlægning af STU-området -1.194 -1.194 -1.194 -1.194
20. Reducering af køb af eksterne
indsatser -200 -200 -200 -200
I alt -13.617 -13.617 -13.617 -13.617
+ = udgift, - = indtægt
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Skole og Uddannelse:   
 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
1. Nedlæggelse af 
kompetencecenteret -1.247 -1.247 -1.247 -1.247
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR -647 -647 -647 -647
3. Reduktion i fællestid -1.244 -1.244 -1.244 -1.244
4. Tildeling til et generelt løft i 
folkeskolen - resterende del fra 
2023 udmøntes ikke 0 -1.635 -1.635 -1.635

5. Administrativ central besparelse -300 -300 -300 -300
6. Besparelse på pulje til boost af 
mangfoldige læringsmiljøer -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7. Besparelse på pulje til design og 
indretning af læringsmiljøer -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8. Engangsbesparelse i 2022 -1.635 0 0 0
I alt -7.073 -7.073 -7.073 -7.073
 
1: Nedlæggelse af kompetencecenteret 
 
Kort resumé:  
Kompetencecenteret, som er forankret under Byhaveskolen med samlet 1,6 stilling 
(fordelt på 4 personer) foreslås nedlagt. 
 
Sagsfremstilling:  
Kompetencecenterets arbejde er en af flere indsatser ind i arbejdet med styrkelse af 
mangfoldige læringsmiljøer på folkeskolerne. 
Opgaven varetages af ansatte fra de to største specialtilbud, hhv. Centerafdelingen på 
Tåsingeskolen og Byhaveskolen, fordelt på 4 personer med samlet 1,6 stilling. 
Indsatserne er praksisnære og indeholder forløb med konkret observation og sparring på 
alle folkeskolerne. Målgrupperne er alle 1. årgangsteam samt 7. klasseteam på 
Nymarkskolen. 
Herudover indgår budget til samlet kompetenceudvikling på tværs i kommunen, samt en 
lille del til administration. 
 
Kompetencecenteret startede op i skoleåret 2019/20, men grundet Covid19 har det ikke 
været muligt at gennemføre alle planlagte forløb, ligesom fælles kompetenceudvikling på 
tværs ikke er blevet gennemført. 
 
Administrationen foreslår, at kompetencecenteret nedlægges pr. 1. januar 2022. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.247 -1.247 -1.247 -1.247

I alt -1.247 -1.247 -1.247 -1.247
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Da kompetencecenteret er et forholdsvist nyt tilbud, som grundet Covid19 ikke er fuldt 
implementeret, vurderes det, at en nedlæggelse er mindre mærkbart ift. kerneopgaven 
på skolerne, end hvis besparelsen fx tages direkte på skolerne. 
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen betyder en samlet reduktion på 0,8 stilling på hver af de to skoler. 
Det forventes at kunne indarbejdes i den samlede planlægning over året, så forslaget 
forventes ikke at medføre direkte afskedigelser. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Lønudgift i 1.000 kr. -880 -880 -880 -880

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Effektuering foreslås pr. 1. januar 2022. 
Byhaveskolen og Centerafdelingens ledelse vurderer, at det er muligt at omlægge i årets 
planlægning, så besparelsen kan opnås. 
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Acadre sagsnr. 20 - 23150

2: Reduktion af en stilling i PPR 
 
Kort resumé: 
Forslag om nedlæggelse af en fuldtidsstilling i PPR. 
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås, at der nedlægges en pædagogisk konsulentstilling. 
I 2020 blev området opnormeret med 2 pædagogiske konsulentstillinger, så der er 4 
pædagogiske konsulenter, der arbejder praksisnært på skolerne med mangfoldige 
læringsmiljøer.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -647 -647 -647 -647

I alt -647 -647 -647 -647
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Besparelsen medfører lavere serviceniveau i forhold til at indsatsen på skolerne, idet der 
med besparelsen vil være 3 pædagogiske konsulenter mod de nuværende 4. 
 
Påvirkning af andre områder:  
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til 1 stilling 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1 -1 -1 -1
Lønudgift i 1.000 kr. -647 -647 -647 -647

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Effektuering vil ske med sædvanligt opsigelsesvarsel. Besparelsen foreslås med fuld 
virkning i 2022, idet delvis finansiering i 2022 hentes i det øvrige budget, herunder evt. 
positive overførsler fra 2021. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

3: Reduktion i ressourcetildeling til fællestid (0.-3. klasse) på skolerne 
 
Kort resumé: 
Besparelse på skolernes ressourcetildeling ved lavere tildeling til fællestid til 0.-3. klasse. 
 
Sagsfremstilling:  
Ressourcetildelingen til skolerne indeholder en tildeling til fællestid, som skal give 
mulighed for deltagelse af en pædagog i undervisningen i 0.-3. klasse i 3 lektioner om 
ugen. 
Der foreslås en besparelse på 1 lektion ugentligt, så der fremadrettet tildeles ressourcer 
til 2 lektioner ugentligt mod nuværende 3 lektioner. 
På skolerne tilrettelægger man selv hvordan den samlede ressourcetildeling anvendes 
indenfor lovens rammer – besparelsen kan således udmøntes forskelligt på skolerne, og 
omfatter alle skoler, undtaget Nymarkskolen. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.244 -1.244 -1.244 -1.244

I alt -1.244 -1.244 -1.244 -1.244
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Besparelsen betyder færre ressourcer til medarbejdere på skolerne. 
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer samlet set til 2,8 pædagogstillinger/2,2 lærerstillinger, fordelt på 10 
skoler, afhængigt af hvor skolerne vælger at tage besparelsen. 
 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -2,8 -2,8 -2,8 -2,8
Lønudgift i 1.000 kr. -1.244 -1.244 -1.244 -1.244

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen effektueres med fuld virkning pr. 1. januar 2022, således at den enkelte 
skole må finde besparelsen i det samlede budget for 2022. 
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Acadre sagsnr. 20 - 23150

4: Tildeling til et generelt løft af folkeskolen - resterende del fra 2023 udmøntes 
ikke. 
 
Kort resumé: 
Forslag om ikke at udmønte resterende del af pulje til generelt løft af folkeskolen fra 
2023. 
 
Sagsfremstilling:  
I 2020 besluttede Regeringen og forligspartierne en øget tildeling til løft af folkeskolen.  
Fra og med 2022 udmøntes puljen som bloktilskud.  
Kommunerne modtager sidste del af midlerne fra og med 2023. Denne andel forslås at 
medgå i besparelserne, og udmøntes dermed ikke til skolerne. 
Skolerne modtager fra og med 2021 ca. 5 mio. kr. årligt til ansættelse af flere lærere. 
Herudover udmøntes en del af midlerne til oprettelse af en erhvervsklasse pr. 1. august 
2022, samt til flere vejledertimer til skolerne. 
Bloktilskuddet øges fra og med 2023 med 1,635 mio. kr. 
Da disse p.t. ikke er disponeret af skolerne, foreslås de at indgå i besparelserne. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser 0 -1.635 -1.635 -1.635

I alt 0 -1.635 -1.635 -1.635
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen påvirkning af nuværende serviceniveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til ca. 3 stillinger, men da midlerne ikke er udmøntet, har besparelsen 
ikke isoleret set personalemæssige konsekvenser. 
  

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -3 -3 -3
Lønudgift i 1.000 kr. -1.635 -1.635 -1.635

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
 
Besparelsen kan iværksættes pr. 1. januar 2023, hvor bloktilskuddet øges med 1,635 
mio. kr. til det generelle løft af folkeskolen. 
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5: Besparelse på administration/Skole og Uddannelse 
 
Kort resumé: 
Besparelse på administrationen i Skole og Uddannelse, svarende til ca. ½ stilling. 
 
Sagsfremstilling:  
Forslag om besparelse på administrationen i Skole og Uddannelse, svarende til ½ stilling, 
med virkning fra 1. januar 2022 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300

I alt -300 -300 -300 -300
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
En besparelse, svarende til ½ stilling vil påvirke serviceniveauet i forhold til den samlede 
opgaveløsning i Skole og Uddannelse.  
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til ca. ½ stilling. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Lønudgift i 1.000 kr. -300 -300 -300 -300

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Udmøntningen sker med virkning pr. 1/1 2022, hvorfor delvis finansiering i 2022 vil 
skulle ske i evt. positive overførsler fra 2021 på øvrige centrale konti. 
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Acadre sagsnr. 20 - 23150

6: Reduktion af pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 
Kort resumé: 
Årlig pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio. kr. forslås reduceret med 1 
mio. kr. pr. 1. januar 2022. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der besluttet en årlig pulje til boost af de 
mangfoldige læringsmiljøer på skolerne. Midlerne blev efterfølgende besluttet fordelt med 
3,4 mio. til skolerne og 0,2 mio. kr. til PPR, 0,2 mio. kr. til Centerafdelingen og 0,2 mio. 
kr. til Byhaveskolen. 
Med midlerne vil skolerne få mulighed for at booste det pædagogiske arbejde ind i de 
mangfoldige læringsmiljøer, og midlerne anvendes fx på øget holddeling, tilbud om 
fordybelsescafe, særlige indsatser i forhold til fx fravær, mulighed for sammenhængende 
fagdage med to lærere/pædagoger, så man kan komme ud af huset etc.  
De tildelte midler til PPR, Centerafdelingen og Byhaveskolen anvendes ind i samarbejde 
med og kompetenceudvikling i almenområdet. 
 
Det foreslås, at puljen til skolerne reduceres med 1,0 mio. kr. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Besparelsen må forventes at påvirke serviceniveauet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Besparelsen svarer samlet set 1,8 lærerstilling/2,3 pædagogstilling færre på skolerne. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,8 -1,8 -1,8 -1,8
Lønudgift i 1.000 kr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen effektueres med virkning pr. 1. januar 2022. 
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7: Besparelse på pulje til design og indretning på skolerne. 
 
Kort resumé:  
Forslag om besparelse på 1 mio. kr. på puljen til design og indretning på skolerne  
Puljen er placeret under CETS, men administreres af Skole og Uddannelse. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til 
fordeling på skolerne.  
Børne- og Ungeudvalget besluttede den 11/11 2020 en fordeling pba elevtallet, og 
besluttede ligeledes, efter ønske fra skolelederne, at skolerne får andel i puljen på skift, 
med en tildeling hvert andet år på 2 gange andelen. 
Det er den enkelte skoles ledelse og bestyrelse, der beslutter anvendelsen af midlerne. 
Børne- og Ungeudvalget orienteres hvert år om den konkrete anvendelse. Første gang på 
udvalgsmøde den 10/11 2021. 
I 2021 har Nymarkskolen, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Vestermarkskolen og 
Ørkildskolen fået tildelt puljen. Midlerne anvendes til fx nyindretning inde og ude, i form 
af indkøb til møbler og øvrigt inventar, herunder til udemiljøet. 
 
Herudover bruger skolerne i varierende grad en mindre del af deres samlede 
serviceudgifter til nyindretning, typisk supplerende til anlægsarbejder på skolerne, hvor 
de i den forbindelse prioriterer midler til understøttelse af rammerne for de mangfoldige 
læringsmiljøer. 
Forbruget hertil opgøres ikke samlet, og er varierende fra år til år, og administrationen 
foreslår, at det fastsættes til 1 mio. kr. årligt. 
Skolernes samlede budget udgør ca. 365 mio. kr. 
Med nærværende besparelsesforslag på 1 mio. kr. på puljen til design og indretning vil 
skolerne samtidig forpligte sig til samlet set at anvende 1 mio. kr. årligt mindre til 
indretning via serviceudgifterne og alene bruge midler fra anlægspuljen. Den enkelte 
skole beslutter og bruger deres andel af disse anlægsmidler lokalt. 
Den samlede pulje administreres fortsat af Skole og Uddannelse, i tæt dialog med 
skolerne og CETS. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Samlet vil skolerne kunne anvende færre midler til indretning og design. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen kan iværksættes med virkning pr. 1. januar 2022. 
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8: Engangsbesparelse i 2022. 
 
Kort resumé:  
Forslag 4 har effekt fra 2023, hvorfor der for 2022 skal foreslås en 
engangsbesparelse/finansiering på 1,6 mio. kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Skole og Uddannelse foreslår, at denne besparelse findes indenfor den samlede ramme i 
forbindelse med regnskabsafslutningen i 2022. 
 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.635 0 0 0

I alt -1.635 0 0 0
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen findes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
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Dagtilbud:   
 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
9. Administrative udgifter til tilsyn -200 -200 -200 -200
10. Harmonisering af tilskud til 
pasning af egne børn -350 -700 -700 -700
11. Reduktion i budget til 
obligatorisk læringstilbud -300 -300 -300 -300
12. Reduktion i budget til aktive 
børn i dagtilbud -200 -200 -200 -200
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. 
marts -1.300 -1.300 -1.300
14. Reduceret åbningstid i 
børnehusene -600 -700 -700 -700
15. Overskud på central pulje -1.100
16. Engangsbesparelse -650
I alt -3.400 -3.400 -3.400 -3.400

 
 
9: Administrative udgifter til tilsyn 
 
Kort resumé: 
Ved midtvejsreguleringen 2022 forventes der bevilliget 0,2 mio. kr. til styrket tilsyn i 
forbindelse med aftale om minimumsnormeringer.  
 
Sagsfremstilling:  
Regeringen har fremsendt lovforslag om minimumsnormeringer og styrket tilsyn med 
dagtilbud.  
 
Ved midtvejsreguleringen 2021 blev der bevilliget 0,175 mio. kr. til styrket tilsyn i 
forbindelse med aftale om minimumsnormeringer. I aktstykket er det anført, at Børne- 
og Undervisningsministeriet er i dialog med KL omkring indholdet i lovgivningen om 
styrket tilsyn, der træder i kraft 1. januar 2022. Der er således en forventning om, at der 
ligesom i 2021 bevilliges midler som følge af loven fra 2022.   
 
Lovgivningen indebærer øgede krav til administration og dokumentation af et ikke 
ubetydeligt omfang. Derfor er der lagt op til, at kommunerne kompenseres for de ekstra 
opgaver. De nye opgaver skal med dette forslag udføres inden for nuværende budget. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -200 -200 -200 -200

I alt -200 -200 -200 -200
+ = udgift, - = indtægt 
 

Side 12



Budget 2022-25               Reduktionsforslag drift   
 

Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget gør, at der skal effektiviseres administrativt svarende til en reduktion på 0,4 
fuldtidsnormering. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Lønudgift i 1.000 kr. -200 -200 -200 -200

 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Midler forventes at blive udmøntet ved midtvejsreguleringen 2022.  
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10: Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 
Kort resumé: 
Tilskud til pasning af egne børn reduceres, så tilskuddet harmoniseres med tilskud til 
privat pasningsordning.  
 
Sagsfremstilling:  
Ifølge Dagtilbudsloven er det op til den enkelte kommune om der gives tilskud til pasning 
af egne børn, som maksimalt kan gives i et år pr. barn. I Svendborg Kommune blev 
tilskud til pasning af egne børn indført pr. 1. januar 2015, og gives til forældre med børn 
i alderen 24 uger og indtil skolestart.  
 
Dagtilbudsloven fastsætter endvidere regler for, at der skal gives tilskud til privat 
pasningsordning. Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne give dette tilskud.  
 
Dagtilbudsloven fastsætter retningslinjer for beregning af tilskud til pasning af egne børn 
og tilskud til privat pasningsordning. 
 
Tilskud til pasning af egne børn kan højst udgøre 85 pct. af den billigste budgetterede 
nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.  
 
Tilskud til privat pasningsordning skal mindst udgøre 75 pct. af den billigste budgetterede 
nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen eksklusive udgifter til 
støttepædagog.  
 
I Svendborg Kommune er tilskud til pasning af egne børn højere end tilskud til privat 
pasningsordning.  
 
De fleste øvrige kommuner på Fyn har valgt at fastsætte tilskud til pasning af egne børn 
og tilskud til privat pasningsordning ens. Assens Kommune har fastsat tilskuddet til 
pasning af egne børn lavere end tilskuddet til privat pasningsordning.  
 
I 2022 udgør tilskuddet til pasning af egne børn 7.163 kr. pr. måned for 0-2-årige og 
4.483 kr. pr. måned for 3-5-årige.  
 
I 2022 udgør tilskuddet til privat pasningsordning 6.320 kr. pr. måned for 0-2-årige. Hvis 
Svendborg Kommune havde privat pasningsordning for 3-5-årige ville tilskuddet have 
udgjort 3.955 kr. pr. måned.  
 
Tilskuddet i 2022 er således henholdsvis 843 kr. og 528 kr. højere pr. måned til pasning 
af egne børn sammenholdt med tilskuddet til privat pasningsordning. 
 
Nedenstående tabel sammenstiller tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat 
pasningsordning i de øvrige fynske kommuner for 0-2-årige i 2021. Tabellen viser, at 
Svendborg Kommune er en af de kommuner, der har de højeste tilskud. 
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Budget 2021

0-2-årige
Pasning 

egne børn
Privat 

pasning
Pasning 

egne børn
Privat 

pasning
Pasning 

egne børn
Privat 

pasning
Ærø - 7.309 - 87.708 - 14.184
Assens 4.712 5.610 56.544 67.320 -26.784 -6.204 
Odense 5.391 5.391 64.692 64.692 -18.636 -8.832 
Kerteminde 5.425 5.425 65.100 65.100 -18.228 -8.424 
Faaborg-Midtfyn 5.489 5.489 65.868 65.868 -17.460 -7.656 
Middelfart 5.937 5.937 71.244 71.244 -12.084 -2.280 
Nyborg 6.026 6.026 72.312 72.312 -11.016 -1.212 
Langeland 6.181 6.181 74.172 74.172 -9.156 648
Nordfyn 6.190 6.190 74.280 74.280 -9.048 756
Svendborg 6.944 6.127 83.328 73.524 0 0

Årstakst
Årlig difference  til 

SvendborgPr. måned

 
  
I 2022 forventes der 61 0-2-årige og 18 3-5-årige i ordningen med tilskud til pasning af 
egne børn. Der har siden 2015 været en stigning i antallet af forældre, der vælger tilskud 
til pasning af egne børn. Trods lavere tilskud forventes det derfor, at det samme antal 
forældre fortsat vælger ordningen.  
 
En harmonisering af tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasningsordning 
betyder, at der kan indhentes en besparelse på årligt 0,7 mio. kr.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion tilskud -350 -700 -700 -700

I alt -350 -700 -700 -700
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveau forringes for forældre, der gør brug af ordningen med pasning af egne 
børn. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.  
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0,0 0,0 0,0 0,0
Lønudgift i 1.000 kr. 0 0 0 0

CO2-Konsekvensvurdering: 
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Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Tilskud for 2022 er udmeldt, og varslingsperioden for ændringer er tre måneder fra 
beslutning. Tilskudsreduktion foreslås iværksat med halvårsvirkning fra 2022. 
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11: Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud  
 
Kort resumé: 
Den 1. juli 2019 trådte loven om obligatorisk læringstilbud i kraft. Det bevilliget budget 
til obligatorisk læringstilbud har kun været anvendt delvist i 2019, 2020 og 2021. 
 
Sagsfremstilling:  
Den 1. juli 2019 trådte loven om obligatorisk læringstilbud i kraft, som betyder, at børn 
bosat i et udsat boligområde skal være indmeldt hos en dagplejer eller i en vuggestue fra 
1-års alderen, ellers skal barnet modtage et obligatorisk læringstilbud.  
 
Et obligatorisk læringstilbud er et målrettet læringsforløb, hvor barnets danske sprog og 
læringsparathed udvikles og styrkes. Herudover er der fokus på at vejlede forældre i, 
hvordan de bedst kan understøtte barnets udvikling. I Svendborg Kommune foregår det 
obligatoriske læringstilbud i Sundbyøster Poppellunden.  
 
I samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere har Sekretariat og dagtilbud 
udarbejdet procedure for opsporing af børn i det udsatte boligområde og oplysning til 
forældre om obligatorisk læringstilbud.  
 
Når sundhedsplejerskerne er på 8-10 måneders besøg hos familierne i det udsatte 
boligområde, oplyser de familierne om, at deres børn er i målgruppen for obligatorisk 
læringstilbud. De hjælper med kontakt til pladsanvisningen, hvis forældrene ønsker at 
skrive barnet op til en almindelig plads.  
 
Hvis børn i det udsatte boligområde ikke er indmeldt på en almindelig plads ved 1-års 
alderen, modtager forældrene et brev, som orienterer om obligatorisk læringstilbud. Her 
bliver forældrene også orienteret om, at en medarbejder kommer på hjemmebesøg for at 
fortælle mere om tilbuddet. Ved hjemmebesøget hjælper medarbejderen ligeledes 
forældrene med kontakt til pladsanvisningen, hvis forældrene ønsker at skrive barnet op 
til en almindelig plads. 
 
Den anvendte procedure har medvirket til, at det bevilligede budget til obligatorisk 
læringstilbud kun har været anvendt delvist i 2019, 2020 og 2021.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -300 -300 -300 -300

I alt -300 -300 -300 -300
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan iværksættes med helårsvirkning fra 2022. 
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12: Reduktion i budget til Aktive børn i dagtilbud 
 
Kort resumé: 
Kompetenceudvikling vedrørende Aktive børn i dagtilbud er gennemført eller planlagt for 
alle medarbejdere i Dagplejen og børnehusene. Budget til kompetenceudvikling 
reduceres således, at der er budget til at tilbyde et årligt uddannelsesforløb på fire dage 
for op til 26 nyansatte medarbejdere.  
 
Sagsfremstilling:  
Byrådet besluttede den 24. juni 2014 at igangsætte Svendborgprojektet – Aktive børn i 
dagtilbud. I perioden 2016-2020 blev der samlet afsat 4,3 mio. kr. til projektet, som 
primært var forbeholdt kompetenceudvikling af medarbejdere. Efterfølgende er der afsat 
årligt 0,4 mio. kr. til at fortsætte uddannelsen af primært nyansatte medarbejdere.  
 
Aktive børn i dagtilbud fokuserer hovedsageligt på grundviden om sansning og børns 
motoriske udvikling samt brugen af bevægelse som et pædagogisk og didaktisk redskab.  
 
Der er gennemført eller planlagt kurser for alle nuværende medarbejdere. Fremadrettet 
er det således kun nyansatte medarbejdere, der skal tilbydes kurset. Der er indgået 
aftale med eksternt firma om at fortsætte kurserne med et årligt kursus for mellem 10 
og 26 deltagere. Budgettet reduceres således, at der er budget til at tilbyde et årligt 
uddannelsesforløb på fire dage for op til 26 nyansatte medarbejdere. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -200 -200 -200 -200
Forældrebetaling 32 50 50 50
Afledt tilskud private -22 -33 -33 -33
Friplads og søskendetilskud -10 -17 -17 -17
I alt -200 -200 -200 -200
+ = udgift, - = indtægt 
 
Reduktionen vil give anledning til merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, 
idet den månedlige takst vil falde mellem 3 og 5 kr. pr. barn. Modsat vil tilskud til private 
tilbudstyper falde mellem 91 kr. og 157 kr. årligt pr. barn. I 2022 skal takstændringen 
varsles i tre måneder. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan udmøntes fra 2022. 
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13: ForårsSFO fra 1. marts 
 
Kort resumé: 
Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med 
virkning fra 1. april 2020. Fra 2023 foreslås det, at forårsSFO begynder en måned før, 
det vil sige fra 1. marts frem for 1. april. 
 
Sagsfremstilling:  
Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med 
virkning fra 1. april 2020. ForårsSFO er et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud forud for 
den egentlige skolestart.  
 
For barnet og familien skaber forårsSFO en mere glidende overgang fra børnehave til 
skole/SFO. Dette sker ved at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde med de 
pædagogiske læreplaner samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes 
læringsmiljøer og den enkelte skoles kultur og værdier. Endvidere kommer medarbejdere 
i forårsSFO fra både dagtilbud og skole/SFO, som tillige underbygger en mere glidende 
overgang fra børnehave til skole/SFO.  
 
I 2020 blev der foretaget en evaluering af, hvordan tiden i forårsSFO på de enkelte 
skoler var forløbet blandt forældre, medarbejdere, indskolingsledere, pædagogiske 
teamledere og dagtilbudsledere. Evalueringen blev forelagt Børne- og Ungeudvalget den 
11. november 2020.  
 
Overordnet set vurderede størstedelen af forældrene, at deres barn havde været glad for 
at gå i forårsSFO, og havde fået en plads i fællesskabet sammen med de andre børn og 
voksne. Opmærksomhederne fra evalueringerne blev bragt ind i forberedelsen og 
arbejdet med forårsSFO 2021. Evaluering af forårsSFO 2021 forlægges Børne- og 
Ungeudvalget den 8. december 2021.  
 
I dag har medarbejderne tre måneder til at modtage børn i forårsSFO og skabe gode 
pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i det enkelte barn og børnegruppen. I 
forårsmånederne er der mange helligdage, som reelt betyder, at tiden i forårsSFO er 
endnu kortere.  
 
Fra 2023 foreslås det derfor, at forårsSFO begynder pr. 1. marts. Herved får 
medarbejdere i forårsSFO bedre tid til at modtage børn og skabe gode pædagogiske 
læringsmiljøer inden børnene skal starte i SFO/0. klasse.  
 
ForårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april betyder, at der på nogle skoler skal foretages 
justeringer af de anvendte lokaler til forårsSFO – eksempelvis på Vestre Skole og 
Issøskolen. I et vist omfang er disse justeringer allerede planlagt for 2022. Dog må det 
forventes at start pr. 1. marts vil medføre yderligere omkostninger. Der foreligger for 
nuværende ikke beregninger på dette. 
 
Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme uanset børnenes alder, men 
ressourcebehovet følger børnenes alder. I børnehusene betyder det, at antallet af børn 
pr. medarbejder stiger med børnenes alder.  
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ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april betyder, at andelen af ”små børn” bliver større i 
børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcetildeling vil 
forårsSFO medføre en lavere normering i børnehusene.  
 
ForårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april medfører et mindre fald i efterspørgslen på 
børnehavepladser, idet andelen af 3-5-årige alt andet lige falder. Med et stigende antal af 
3-5-årige i Svendborg Kommune er der pres på børnehavekapaciteten, som vil blive 
forbedret, hvis børn starter i forårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Dagtilbud:
Reduceret resursetildeling -2.100 -2.100 -2.100
Forældrebetaling 500 500 500
Private -600 -600 -600
Søskendetilskud + friplads -200 -200 -200
Nettoeffekt dagtilbud -2.400 -2.400 -2.400

SFO:
Øget resursetildeling 1.400 1.400 1.400
Forældrebetaling -870 -870 -870
Private 250 250 250
Søskendetilskud + friplads 320 320 320
Nettoeffekt SFO 1.100 1.100 1.100

I alt 0 -1.300 -1.300 -1.300
+ = udgift, - = indtægt 
 
Besparelsespotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i forårsSFO er 
lavere end i børnehaven, og at den andel af udgifterne som forældrene betaler er højere. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april vil medføre en lavere normering i børnehusene. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har på dagtilbudsområdet personalemæssige konsekvenser svarende til en 
reduktion på 4,8 fuldtidsstillinger i kommunale og selvejende børnehuse, samt en 
forventet reduktion på 1,5 fuldtidsstilling i private dagtilbud.  
 
Modsat skal SFO opnormere med 2,9 fuldtidsstilling i den kommunale SFO, mens den 
private SFO forventes at skulle opnormere med 0,6 fuldtidsstilling. 
 
Samlet er der således en reduktion svarende til 2,7 fuldtidsstilling. 
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Dagtilbud:
Årsværk kommunale 0 -4,8 -4,8 -4,8
Lønudgift i 1.000 kr. -2.000 -2.000 -2.000

Årsværk private -1,4 -1,4 -1,4
Lønudgift i 1.000 kr. -600 -600 -600
I alt dagtilbud -6,2 -6,2 -6,2

SFO:
Årsværk kommunale 0 2,9 2,9 2,9
Lønudgift i 1.000 kr. 1.234 1.234 1.234

Årsværk private 0,6 0,6 0,6
Lønudgift i 1.000 kr. 250 250 250
I alt SFO 3,5 3,5 3,5

I alt 0 -2,7 -2,7 -2,7
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant 
 
Tids- og handleplan: 
Kan udmøntes fra 1. marts 2023. 
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14: Reduceret åbningstid i børnehusene  
 
Kort resumé: 
Åbningstiden i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse kan reduceres med 
én time pr. uge fra 50 til 49 timer pr. uge. Forslaget medfører, at nogle forældre vil have 
vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. 
 
Sagsfremstilling:  
Ifølge ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i 
Svendborg Kommune har børnehusene en åbningstid på 50 timer pr. uge.  
 
Åbningstiden i Dagplejen er overenskomstmæssigt bestemt til 48 timer pr. uge. 
Åbningstiden er fleksibel og fastsættes i samarbejde med de enkelte dagplejers forældre.  
 
De fleste børnehuse har åbent alle hverdage fra 6.30 – 16.30 svarende til 50 timer pr. 
uge. En reducering af åbningstiden med én time pr. uge til 49 timer pr. uge svarer til, at 
åbningstiden reduceres med ca. 15 min. pr. dag. Forældrebestyrelserne bestemmer 
placeringen af den aktuelle åbningstid i de enkelte børnehuse. 
 
Antallet af medarbejdere over en dag følger antallet af børn, det vil sige at der er flest 
medarbejdere, hvor der er flest børn. Som udgangspunkt er der flest børn og 
medarbejdere i tidsrummet 8.00 – 15.00.  
 
Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn 
indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at 
aflevere tidligt eller hente sent.  
 
Som vist nedenfor har kommunerne på Fyn og øerne en åbningstid i børnehuse på 
mellem 50,25 og 53,5 timer pr. uge.  
 
Kommune Ugentlig åbningstid i børnehuse 
Assens Kommune 52 timer 
Nordfyns Kommune 51 timer 
Kerteminde Kommune  
Nyborg Kommune 53,5 
Odense Kommune 50,25 timer 
Langeland Kommune  
Ærø Kommune 51,5 timer 
Middelfart Kommune 51 timer  
Faaborg-Midtfyn Kommune 50,25 timer 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -600 -700 -700 -700
Forældrebetaling 95 175 175 175
Afledt tilskud private -66 -115 -115 -115
Friplads og søskendetilskud -30 -60 -60 -60
I alt -600 -700 -700 -700
+ = udgift, - = indtægt 
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Reduktionen vil give anledning til merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, 
idet den månedlige takst vil falde mellem 10 og 17 kr. pr. barn. Modsat vil tilskud til 
private tilbudstyper falde mellem 320 kr. og 549 kr. årligt pr. barn. I 2022 skal 
takstændringen varsles i tre måneder. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn 
indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at 
aflevere tidligt eller hente sent.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 1,7 
fuldtidsstilling med fuld effekt. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,4 -1,7 -1,7 -1,7
Lønudgift i 1.000 kr. -600 -700 -700 -700

 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan udmøntes fra 1. april 2022. Der vil være et opsigelsesvarsel for de ansatte. 
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15: Overskud på central pulje  
 
Kort resumé: 
Forskel mellem midler afsat til bedre normering i børnehuse jf. budgetforlig 2021, og 
centrale puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer jf. Finansloven indhentes 
som besparelse i 2022. 
 
Sagsfremstilling:  
I budgetforlig 2021 blev det prioriteret, at kommunale og selvejende dagtilbud med 
børnehuse tilføres flere midler til bedre normeringer, således at man allerede fra 2021 
har normeringer regeringen via Finansloven for 2020 ellers havde forudsat fra 2025.  
 
I Finansloven for 2021 fremrykkede regeringen bevillingen således, at der er en 
forventning om minimumsnormeringer allerede fra 2024.  
 
De centrale midler til minimumsnormeringer er i 2021 blevet fordelt mellem 
kommunerne ud fra børnetallet pr. 1. januar 2021. Der er meldt forventede beløb ud for 
2022, men der er usikkerhed om beløbet for 2023, ligesom det forventes at de centrale 
midler overgår til bloktilskuddet fra 2024. Der er således usikkerhed omkring størrelsen 
på de centrale midler fra 2023 og frem. 
 
I budgetforliget for 2021 blev der sat det mål, at der skal være 14 mio. kr. ekstra årligt 
til bedre normering i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. De centrale 
puljemidler skulle frem til 2025 dække en stigende del af denne bevilling på 14 mio. kr. 
De ændrede forudsætninger i de centrale midler via Finansloven 2021 gør, at der i 2022 
skabes et overskud i forhold til det, der blev afsat i budgetforliget.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -1.100

I alt -1.100 0 0 0
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan udmøntes fra 2022. 
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16: Engangsbesparelse 2022  
 
Kort resumé: 
Der foretages en engangsbesparelse i 2022 på 650.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Sammensætningen i øvrige spareforslag på dagtilbudsområdet gør, at det er nødvendigt 
at foreslå en engangsbesparelse på 650.000 kr. i 2022, for at nå et sparemål på 3,4 mio. 
kr. Årsagen hertil er, at en del af de øvrige spareforslag ikke har helårsvirkning i 2022, 
samt at der er forslag der først træder i kraft fra 2023. En budgetreduktion på 650.000 
kr. svarer til en generel besparelse på 0,31 pct.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Reduktion -650
Forældrebetaling 103
Afledt tilskud private -71
Friplads og søskendetilskud -32
I alt -650 0 0 0
+ = udgift, - = indtægt 
 
Reduktionen vil give anledning til merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, 
idet den månedlige takst vil falde mellem 9 og 16 kr. pr. barn. Modsat vil tilskud til 
private tilbudstyper falde mellem 297 kr. og 510 kr. årligt pr. barn. Takstændringen skal 
varsles i tre måneder fra beslutning. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 1,4 
fuldtidsstilling. 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,4 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr. -585

 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan udmøntes i 2022. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Familie, Børn og Unge:   
 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
17. Omlægge dele af 
§11 indsatserne -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

18. Effektivisering af 
samlet administration 
Familie, Børn og 
Unge -250 -250 -250 -250
19. Omlægning af 
STU-området -1.194 -1.194 -1.194 -1.194
20. Reducering af 
køb af eksterne 
indsatser -200 -200 -200 -200
I alt -3.144 -3.144 -3.144 -3.144
 
 
17: Rationalisering af §11 indsatser 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at omlægge dele af §11 indsatserne i en mere koordineret og effektiv 
indsats. Herved kan der opnås en besparelse i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) 
på tre stillinger, hvoraf to er vakante.    
 
Sagsfremstilling:  
§ 11 indsatsen i Svendborg kan fx være korte samtaleforløb, psykologsamtaler, terapi og 
kontaktpersonsindsatser. 
Analyser viser at Svendborg på landsplan ligger i top-5, når vi måler på udgifter 
grupperet som § 11-ydelser. Alene på området for Familie, Børn og Unge benyttes der 
8,86 mio. kr. årligt.  
Det foreslås at samle dele af de nuværende §11 indsatser, herunder også de fremskudte 
medarbejdere i Familieafdelingen, i et samlet team. Ved at samle § 11 indsatser styrkes 
arbejdet med en fælles forståelse og systematik i §11 indsatsen. Herved kan der opnås 
en besparelse i Center for Børn og Unge og Familier på tre stillinger, hvoraf to er 
vakante.    
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Omlægge dele af §11 
indsatserne -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes at påvirke serviceniveauet i mindre grad. 
 
Påvirkning af andre områder:  
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Ingen påvirkning 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -3 -3 -3 -3
Lønudgift i 1.000 kr. -1.450 -1.450 -1.450 -1.450

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Der er på nuværende tidspunkt 2 vakante stillinger, som ikke gen-besættes.  
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

18: Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at indføre en generel besparelse på tværs af Familie, Børn og Unges 
administrative udgifter svarende til 250 t.kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Via generel effektivisering og ved at udvise mådehold og omtanke foreslås det, at 
indlægge en generel administrativ besparelse på 250 t.kr., svarende til 4 % af det 
nuværende budget fordelt på afdelinger under Familie, Børn og Unge.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Effektivisering af 
administration Familie, 
Børn og Unge -250 -250 -250 -250

I alt -250 -250 -250 -250
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
For borgerne er der ingen påvirkning af serviceniveau, men for den enkelte medarbejder 
under Familie, Børn og Unge kan det betyde ændringer i måden man arbejder på i dag, 
tilgængelige kurser etc. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Umiddelbart ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser:  

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Kan umiddelbart effektueres med det samme. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

19: Omlægning af STU-området 
 
Kort resumé: 
Opnormere CSV Sydfyn med 1 personaleressource, så optaget af STU-elever kan øges 
relativt på eget kommunale tilbud i forhold til eksterne tilbud, med deraf faldende 
gennemsnits takster. CSV vil samtidigt arbejde med et mere nuanceret tilbud.  
 
Sagsfremstilling:  
STU er et kommunalt ansvarsområde både hvad angår visitering og betaling.  
CSV Sydfyn er Svendborg Kommunes egen kommunal STU-leverandør. Der visiteres 
også til eksterne STU- leverandører.  
CSV Sydfyn vil med 1 ekstra personaleressource kunne øge optaget af elever på den 
ordinære linje med 9 elever. Dette vil betyde en nedjustering af enhedsprisen pr. elev, 
som samlet vil give en gevinst for Svendborg Kommune, såfremt eleverne bliver visiteret 
til STU på CSV Sydfyn i højere grad end tilfældet er i dag.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Besparelser - STU 
Myndighed -1.169 -1.169 -1.169 -1.169
CSV -STU - opnormering 
indtægter -525 -525 -525 -525
CSV -STU - opnormering 
udgifter 500 500 500 500

I alt -1.194 -1.194 -1.194 -1.194
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Jf. gældende lov er det Svendborg Kommune, som planlægger og godkender indhold i en 
elevs STU-forløb, og dermed Svendborg Kommune som i sidste ende træffer afgørelse 
om uddannelsessted. Processen skal ske i et løbende samråd med den unge og den 
unges forældre/værger. Såfremt besparelsen effektueres, vil der være relativt færre 
elever som modtager et eksternt tilbud.  
 
Ud over CSV Sydfyn visiterer Svendborg Kommunes STU visitationsudvalg i dag primært 
til 5 andre STU-leverandører placeret i Svendborg Kommune. Disse leverandører har i 
dag samlet set 47 STU-elever fra Svendborg Kommune, hvor CSV Sydfyn har 43. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen påvirkning af andre områder. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

Personalemæssige konsekvenser: 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 1 1 1 1
Lønudgift i 1.000 kr. 500 500 500 500

I alt 500 500 500 500
 
 
Det kræver ansættelse af en ekstra ressource under CSV-STU til varetagelse af et øget 
optag af elever. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen umiddelbar påvirkning. 
 
 
Tids- og handleplan: 
STU Visitationsudvalget drøfter og godkender, efter oplæg fra STU-administrationen, i 
januar 2022 en procesplan for arbejdet med øget anvendelse af eget STU-tilbud. 
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Børne- og Ungeudvalget  

Acadre sagsnr. 20 - 23150

20: Reducering af køb af eksterne indsatser 
 
Kort resumé: 
Effektivisering af udgifterne til køb af eksterne ydelser i Familieafdelingen 
 
Sagsfremstilling:  
Familieafdelingen køber hvert år forskellige familierettede ydelser eksternt. Det vurderes, 
at der vil kunne ske en mindre reduktion af udgifterne til køb af eksterne ydelser som fx 
§54-støttepersoner, psykologiske undersøgelser og tolkeopgaver. Effektiviseringen vil ske 
via bl.a. følgende tiltag: 
 

 Øge andelen af faste prisaftaler på eksterne køb af familierettede indsatser 
 Anvendelse af udbudsportal for aftaler om psykologiske undersøgelser 
 Indgåelse af aftaler omkring §54-støttepersoner med privatpersoner frem for 

firmaer 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -200 -200 -200 -200

I alt -200 -200 -200 -200
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Samlet vil der kunne findes en besparelse på 200 t.kr. ved en mere effektiv styring af de 
eksterne køb. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil ikke påvirke serviceniveauet, da der fortsat skal iværksættes de samme indsatser. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

 

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

I alt 0 0 0 0
 
Ingen 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Kan umiddelbart effektueres med det samme. 
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