
 
 

 
 
 

 
BUDGET 2016-19 

Direktionens budgetforslag  
 

 

 

Indledning  

 

Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i balance, eller 
som det udtrykkes i revisionsberetningen for regnskabsåret 2014: 
 

”Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation 

er ved udgangen af 2014 vurderet som havende en 

         bæredygtig drift og p.t. et tilstrækkeligt likvidt beredskab” 

 
Der er fortsat behov for en tæt styring og opfølgning, fordi likviditeten på 
længere sigt er presset, ligesom kommunens serviceudgifter ikke kan 
anbefales at overstige kommunens andel af kommunernes serviceramme 
pga. sanktionsrisiko. 
 
Konsolideringen af kommunens økonomi og fastholdelsen af de 
økonomiske målsætninger for driftsresultat og likviditet gennem de 
seneste år er lykkedes på grund af et flerårsperspektiv med løbende 
tilpasninger i form af effektiviseringer og besparelser. 
 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 
2016, jf. budgetnotat af 20. august 2015 samt det forventede regnskab 
for 2015 jf. budgetkontrollen pr. 30.6.2015. Budgettet bygger på de mest 
gunstige forudsætninger, der forsvarligt kan lægges ind, hvorfor det 
indeholder en væsentlig risiko specielt på grund af kommunens beskedne 
likvide beredskab.  
 
Disse forudsætninger er meget afgørende for, at direktionens 
budgetforslag overholder de økonomiske målsætninger. Det indebærer 
også, at rammebesparelsen på 7,3 mio.kr. må fastholdes, og at der må 
indregnes et stigende omprioriteringsbidrag med 5 mio.kr. årligt. 
 
Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der 
er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat 
ligge på et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i 
regionen. 
 
Der er ikke i budgetforslaget mulighed for at afsætte råderum til 
driftsudvidelser. Denne konstatering må dog vurderes i lyset af, at der i 
det tekniske budget er indarbejdet en række uomgængelige merudgifter. 
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Balancen i 2016 er primært et resultat af, at bloktilskuddet er forhøjet med 3,5 mia. kr. i 
form af videreførelse og forøgelse af finansieringstilskuddet fra 2015, hvilket styrker 
kommunens økonomi i forhold til budgetoverslaget.  
 
Tilskuddet er ligesom de seneste 3 år kun aftalt for ét år, og det er derfor usikkert, om 
tilskuddet videreføres og om det i givet fald fordeles efter samme principper som i 2016. I 
lyset af, at tilskuddet for Svendborg Kommunens vedkommende har været stigende og at 
tilskuddets størrelse og fordeling for mange kommuner er et afgørende finansieringsbidrag, 
er finansieringstilskuddet i det tekniske budget videreført i overslagsårene med samme 
beløb, som er aftalt for 2016. 
 
Direktionen anbefaler som nævnt, at de økonomiske målsætninger fastholdes i 2016 og i 
overslagsårene. Det flerårige sigte er afgørende for at fastholde muligheden for en stabil 
økonomisk udvikling.  
 
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, 
der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne 
under ét overholder servicevækstrammen, ligesom der fortsat knytter sig betydelig 
usikkerhed til den skønnede udgiftsudvikling på indkomstoverførselsområdet. 
 
Direktionens budgetudkast 
 
Social- og Indenrigsministeriet har netop truffet beslutning om tildeling af særtilskud og 
lånedispensationer i 2016. Resultatoversigten er derfor isoleret set nedjusteret med 0,3 
mio.kr., mens lånedispensationer muliggør øget låneoptagelse op til det niveau, 
målsætningen om gældsafvikling tillader.  
 
I det tekniske budget er forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti, 
der er foretaget en ny pris- og lønfremskrivning og de økonomiske konsekvenser af ny 
lovgivning er indarbejdet. Konsekvenserne af det seneste udmeldte skatteskøn er 
indarbejdet, hvilket tillige gælder konsekvenserne omkring aktivitetsbaseret 
medfinansiering efter regionsaftalen. Endvidere er de udgiftsmæssige konsekvenser af den 
forventede demografiske og mængdemæssige udvikling på relevante områder indarbejdet, 
herunder øgede udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering som følge af regionsaftalen. 
  
Direktionen tilstræber som nævnt at fastholde de økonomiske målsætninger: 
 

• Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 
• Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal udgøre mellem 80 og100 

mio. kr. ud over deponerede midler. 
• Nedbringelse af kommunens gæld 

 
Indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og 
grundskyldspromille.  
 
Driftsbudget 
 
Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for 2016-2019 er så realistisk som muligt, idet 
forudsigelige og uomgængelige merudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat 
reserver til uforudsete udgifter.  
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I forhold til målsætningen om et driftsoverskud på 100 mio. kr. er der i det tekniske budget 
i 2016 et overskud på 87,7 mio. kr.  
 
I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 20 
mio. kr. Direktionen lægger til grund, at driftsoverførslen fra 2016 til efterfølgende år i 
lighed med de seneste år, vil udgøre yderligere 15 mio. kr., således at der kun forventes et 
meget beskedent fald i opsparingen. 
 
I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer. 
Direktionen har ikke indarbejdet disse i budgetudkastet.  
 
Det bemærkes dog, at der som følge af den ændrede tildelingen af ”ældremilliarden”, der 
nu indgår i bloktilskuddet, er afsat en pulje under Social- og Sundhedsudvalget svarende til 
kommunens forholdsmæssige andel, uanset at der ikke er bindinger på anvendelse af 
tilskuddet.  
 
Direktionen anbefaler, at udmøntning af de flerårige besparelsespuljer og 
omprioriteringsbidrag drøftes samlet for overslagsårene i løbet af efteråret 2015 som led i 
budgetarbejdet for 2017. I disse drøftelser bør indgå igangværende analyser, herunder 
benchmark på indkomstoverførselsområdet. I forhold til det tekniske budget forudsætter 
direktionen at indkomstoverførslerne kan reduceres med op til 15 mio. kr. ved udgangen af 
2019. Dette skal ses i lyset af benchmarkanalysen samt de strategier og indsatser, som 
efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning.    
 
 
Investeringer og anlæg 
 
Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2016 er en samlet nettoanlægsramme på 111,6 
mio. kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og 
færdiggørelse af daginstitution, investeringer i havnen samt løbende 
vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. 
  
Direktionens forslag til anlægsbudget har som hovedsigte, at understøtter havneudviklingen 
og Simacs placering på havnen ved at prioritere nødvendige investeringer i forhold hertil. 
Investeringernes samlede størrelse er ikke klarlagt pt., men vil være ganske betydelige til 
bl.a. infrastruktur, frilæggelse af Kobberbækken, sikring af havnens værdier m.v. Det 
betyder, at der må prioriteres og opbygges et betydeligt finansielt beredskab hertil, hvorfor 
der i budgetforslaget ikke har været mulighed for at indarbejde andre, større anlæg. 
 
I direktionens forslag er der udover basisbudgettet til havnen på 46 mio. kr. i 2016-2019 
indarbejdet yderligere anlægsramme og lånoptagelse på 75 mio. kr. i 2016-18, fordelt med 
15 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i 2018. Der er ikke budgetlagt ekstra 
anlægsramme og låneoptagelse i 2019, men der vil være ekstra plads under forudsætning 
af tilsvarende finansiering.  
 
Inden for rammen anvendes 20 mio. kr. til erhvervelse af Simacs bygning på A. P. 
Møllersvej. Bygningen huser i dag Ungekontakten og kommunen garanterede i forbindelse 
med indgåelse af lejeaftalen at ville overtage bygningen til en mindstepris på 20 mio. kr., 
forudsat at Simac samles på havnen og at det ikke lykkes Simac at afhænde bygningen til 
anden side. I samme forbindelse vil der blive frigivet deponering på 10 mio.kr. 
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I forhold til udvikling af Svendborg Havn og realisering af havneudviklingsplanen prioriterer 
direktionen, at der skabes mulighed for at udvide Fremtidsfabrikken for 7,7 mio. kr., idet 
det forudsættes, at opnået lånedispensation bl.a. prioriteres til leje af bygninger. Samtidig 
prioriteres nødvendig renovering af Frederiksbroen for 4 mio.kr. 
 
Endvidere afsættes yderligere en ramme på 38,3 mio.kr. i årene 2016-2019 til at 
understøtte havneudviklingen og de nødvendige investeringer i forhold til Simac.  
 
Endelig afsættes 5 mio.kr. årligt i 2016-2018 til øvrige prioriterede anlægsbehov, f.eks. 
Christiansmøllen, etablering af demenslandsby mv. 
 
Ovennævnte prioriteringsforslag betyder, at der ikke er mulighed for at afsætte midler til 
andre nye anlægsprojekter, med mindre der omprioriteres indenfor den eksisterende 
anlægsramme eller findes midler via driften. 
 
Finansiering og likviditet 
 
Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 56 mio.kr. og et 
særtilskud på 12,7 mio.kr. i alle årene, mens omprioriteringsbidraget stiger med netto 5 
mio. kr. pr. år.   
 
I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 
2019 med 8,5 mio. kr. 
 
Endelig forudsættes, at det ekstraordinære vejafvandingsbidrag på 6 mio. kr. udbetalt til 
Vand og Affald i 2012 tilbagebetales på baggrund af Landsrettens bindende dom i 2015 i 
tilsvarende sag.  
 
Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
  

Resultatoversigt 2016-2019 

I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget 2016-19 indarbejdet.  
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1.000 kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt -3.546.778 -3.656.693 -3.718.753 -3.765.986 -3.808.224

Serviceudgifter i alt 2.407.500 2.413.234 2.409.301 2.408.379 2.406.050

Overførselsudgifter 1.043.700 1.115.638 1.114.289 1.102.672 1.089.219

Pris- og lønreserver 0 0 56.182 110.578 165.251

Driftsudgifter i alt 3.451.200 3.528.872 3.579.772 3.621.629 3.660.520

Renteudgifter 18.900 26.071 26.241 26.069 26.819

Resultat af ordinær virksomhed -76.678 -101.750 -112.741 -118.288 -120.884

Anlægsudgifter i alt 229.100 126.619 99.576 93.867 54.087

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 65.500 63.628 68.008 82.893 97.708

Lånoptagelse -97.300 -61.105 -63.022 -58.800 -19.039

Finansforskydninger 7.900 -3.888 1.504 1.997 1.997

Resultat af skattefinansieret område 128.522 23.504 -6.675 1.669 13.869

Ændring af likvide aktiver 128.522 23.504 -6.675 1.669 13.869

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 170.000 93.987 85.572 88.075 80.306

RESULTATOVERSIGT

Direktionens forslag til 1. behandling - version 6 Forv. R. 2015 pr. 30.6.15 + ultimobeh. 2015 + tekn.ændring

BUDGET 2016-19

 

I nedenstående tabel er vist Direktionens ændringer i forhold til resultatoversigtet, der 
indgår i det udsendte budgetnotat. 
 

1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Pulje overførsel -15.000

Anlægspulje 15.000 25.000 35.000

særtilskud 300 300 300 300

Kl's tilskudmodel 2.9. -10.370 -9.189 -9.915 -9.309

Akt. Medfinanseiring 10.370 10.370 10.370 10.370

Indkomstoverførsler -5.000 -10.000 -15.000

Lånepulje -15.000 -25.000 -35.000

Vejafvandingsbidrag -6.000

Ydelser lån 437 1.548 3.205 4.096

Tekniske ændringer - note1 500 500 500 500

Effektivisering 0,35 % -8.500

I alt -19.763 -1.471 -5.540 -17.543  
 
Note 1: 
Tekniske ændringer vedr. dels en række bevillingsmæssige omplaceringer udvalgene i 
mellem, samt at afledt drift på 0,5 mio. kr. vedr. Humlebien, Gudme Børnehave og 4-
Kløveren er medtaget 2 gange. 
 
I vedlagte bilag 1 er alle ændringer vist opgjort på bevillingsniveau. 
  



Bilag 1. Oversigt over ændringer fra budgetnotat til forslag til 1. behandling 
(opgjort på bevillingsniveau) 

 
 

 
 

 

Drift 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Justering af budget vedr CETS - til ØK -13 -13 -13 -13

Udvalget for Børn og Unge

Udgifter til Servicelovens §17 flyttes til serviceudgifter 814 814 814 814 Skrivelse IM

Afledt drift Vejstrup Børnehavefra CETS under ØK 85 85 85 85

IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU 84 84 84 84

Social- og Sundhedsudvalget

Praksisplanen til indkomstoverførsler -1.000 -1.000 -1.000

Økonomiudvalget

Pulje integration flyttes til serviceudgift 1.584 1.584 1.584 1.584

Korrektion afledt drift dagtilbud (med 2 gange) 500 500 500 500

Justering af budget vedr CETS - fra EBK 13 13 13 13

Afledt drift Vejstrup Børnehave fra CETS under ØK- til EBK -85 -85 -85 -85

IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU -84 -84 -84 -84

Modpost overførsel fra 2014 ( i alt pulje = 35 mio. kr.) -15.000

Effektivsering 0,35 pct. Videreført -8.500 Via pl-reserver

Indkomstoverførsler

Pulje integration flyttes til serviceudgift -1.584 -1.584 -1.584 -1.584

Praksisplanen til indkomstoverførsler 1.000 1.000 1.000

Udgifter til Servicelovens §17 flyttes til serviceudgifter -814 -814 -814 -814 Skrivelse IM

Kommunal medfinansiering jf. kl.s tilskudsmodel 2.9.15 10.370 10.370 10.370 10.370 Modsvarer indtægtssiden

Indkomstoverførsler - nye tiltag -5.000 -10.000 -15.000

I alt -4.130 5.870 870 -12.630

Anlæg 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Anlægsudvidelse på i alt 75 mio. k r. fordelt på:

Renovering af Frederiksbroen 2.300 1.700

A.P. Møllersvej 0 10.000 0

Fremtidsfabrikken 7.700 0 0

Øvrige havneudvikling (pulje) 0 8.300 30.000

Pulje (Christiansmølle, etablering af demenslandsby mm.) 5.000 5.000 5.000

I alt 15.000 25.000 35.000 0

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Renter lånepuljer 191 639 1.290 1.564

Afdrag lånepuljer 246 910 1.915 2.532

Lånepuljer -15.000 -25.000 -35.000

Deponering 10 mio. kr. (indgår under anlæg)

Vejafvandingsbidrag -6.000

Kl's tilskudsmodel 2.9.2015

- Indkomstskat 13.548 2.919 16.489

- Øvrige skatter og afgifter -2 -5 -7

- Generelle tilskud og udligning -10.070 -22.435 -12.529 -25.491

I alt -30.634 -32.341 -41.410 -4.914

Samlet ændring: årligt og total for perioden -19.764 -1.471 -5.540 -17.544 -44.318


