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1000 kr. DRIFT

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

002.00.01 Borgerservice -800 -800 -800 -800

1 Ændring i kontrolindsats -400 -400 -400 -400
2 Reduceret åbningstid -400 -400 -400 -400

002.00.04.001 Bibliotek og Kultur -220 -220 -220 -220

1 Fjernelse af Erhvervspunkt -220 -220 -220 -220

002.00.04.003 Musikskole -260 -260 -260 -260

1

Opsigelse af reduktioner i 
gældende lokale 
arbejdstidsaftale -260 -260 -260 -260

002.00.04.004 Ungdomsskole -150 -150 -150 -150

1
Nedlæggelse af 1 
projektmedarbejderstilling -150 -150 -150 -150

I alt Drift -1.430 -1.430 -1.430 -1.430

I alt Sparekrav EBK -591 -591 -591 -591

             Acadre sagsnr. 14 - 41031
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Acadre sagsnr. 14 – 41028 

Politikområde 1: Borgerservice 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Ændring i kontrolindsa -400 -400 -400 -400

I alt -400 -400 -400 -400  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  Ændring i kontrolindsats. 
 
Resume: Omprioriteringer af kontrolindsatsen 
 
Sagsfremstilling:  
Kontrolarbejde udføres af alle medarbejdere, der bevilger ydelser til borgerne og kan 
opdeles i disse tre trin: 
 

 Trin 1. Vejledning om ansøgning og udfyldelse af blanketter, vurdering af 
oplysningsgrundlaget, tildeling af eller afslag på ydelse. 

 Trin 2. Behandling af advis’er, efterregulering, stop af ydelse, tilbagebetalingskrav,  
 Trin 3. Undersøgelse af mistanke, behandling af undringssager fra UDK, stop af 

ydelser på baggrund af CPR-loven og evt. tilhørende tilbagebetalingskrav og evt. 
politianmeldelse. 

 
I 2. halvår af 2014 er kontrolarbejdet blevet organiseret efter denne opdeling, idet der er 
lagt maksimalt fokus på, at borgerne tildeles de korrekte ydelser fra start (trin 1) og at 
den lovmæssige løbende opfølgning på sagerne udføres med højere kvalitet (trin 2). 
 
I takt med at kontrolopgaver rykkes frem til trin 1 og 2 kan kontrolindsatsen reduceres til 
kun at omfatte UDK-lister fra Den Fælles Dataenhed, og den eksisterende kontrolgruppe 
kan reduceres svarende til et årsværk. 
 
Det vil betyde, at Svendborgs kontrolindsats ikke vil være opsøgende i sin tilgange, og  
f.eks. ikke deltager i virksomhedskontroller med skat. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Årsrapporten for 2014 viste et tilbagebetalingskrav på 0,6 mio. kr. og en potentiel 
besparelse i forhold til ydelser, der er stoppet på baggrund af kontrolindsatsen svarende til 
3,7 mio. kr.  
 
Det må forventes at disse reduceres som følge af besparelsen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: I medarbejder skal afskediges i HOS-gruppen. (De er i 
dag hhv. 32 timer tjenestemand og 1 TR/AMR) 



Budget 2016  Reduktionsforslag drift   
Erhvervs‐, Beskæftigelses‐ og Kulturudvalget 
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Politikområde 1: Borgerservice 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Reduceret åbningstid -400 -400 -400 400

I alt -400 -400 -400 400  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  Reduceret åbningstid 
 
Resume: Reduceret åbningstid dagligt og en ugentlig lukkedag. 
 
Sagsfremstilling:  
Åbningstiden i Borgerservice er i dag: 
 
Man-onsdag kl. 9-15 
Torsdag 10-16.30 
Fredag 9-14 
 
Samlet åbningstid er i dag 29, 5 time pr. uge 
 
Til sammenligning er åbningstiden i Social og sundhedsforvaltningen 
 
Man-fredag 9-13 
Torsdag tillige 14.45-16.45 
 
Samlet åbningstid 22 timer om ugen 
 
Ved at synkronisere de 2 åbningstider til socialforvaltningens serviceniveau ville man kunne 
reducere bemandingen i kontaktcentret svarende til en halv normering – 200.000 kr. 
 
Hvis man yderligere valgte at lukke borgerservicebutikken en dag om ugen f.eks. onsdag, 
ville det betyde en samlet besparelse på en normering svarende til 400.000 kr. 
 
Reduceres åbningstiden væsentligt vil det således muligt at spare en stilling i 
kontaktcenteret. En reduceret åbningstid vil give mulighed for baggrundsarbejde og 
fordybelse og dermed nedsætte stress-niveauet, ligesom en reduceret åbningstid vil give 
højere koncentration af borgere i åbningstiden og dermed mindre spildtid. 
 
Til gengæld vil en reduceret åbningstid betyde et lavere serviceniveau for borgerne. Der vil 
således være en mere begrænset indgang til kommunen. 
 
Påvirkning på andre områder: Påvirker generelt serviceniveauet. Det kan give mulighed for 
besparelser andre steder i f. t. mindre ’forstyrret’ tid, da borgere ikke bliver henvist fra 
Borgerservice til andre afdelinger i det lukkede tidsrum. På den anden side kandet ikke 
afvises, at den begrænsede åbningstid vil medføre, at flere borgere uden om 
hovedindgangen kontakter de forskellige kommunale afdelinger 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
1 medarbejder skal afskediges i Kontaktcenteret. 
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Politikområde 1:  Bibliotek og Kultur 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
1 - Fjernelse af Erhver -220 -220 -220 -220

I alt -220 -220 -220 -220  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Fjernelse af Erhvervspunkt 
 
Resume:  
Svendborg Bibliotek stopper med at betjene Svendborg erhvervsliv særskilt. 
 
Sagsfremstilling:  
Den økonomiske gevinst vil være ½ årsværk svarende til ca. 200.000 kr. årligt samt 
20.000 kr. til baseadgange. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Dårligere service over for især iværksættere. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion med ½ årsværk. 
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Politikområde 1:  Svendborg Musikskole 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
1 - Opsigelse af reduk -260 -260 -260 -260

I alt -260 -260 -260 -260  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Opsigelse af reduktioner i gældende lokale arbejdstidsaftale  
 
Resume:  
Opsigelse af alle reduktioner i gældende lokale arbejdstidsaftale i Svendborg Musikskole (§4 
i aftalen). (evt. alternativ med kun at opsige dele af, eller kun mindske reduktionerne er 
ikke beskrevet her.) 
Overenskomsten giver mulighed for at give nogle ”kan” reduktioner. Gældende lokale aftale 
ligger, på nogle områder, på dette niveau, på andre områder over dette niveau. Aftalen kan 
opsiges til 1. maj med virkning fra det nye skoleår pr. 1. september.  
Obs. Dette vil i givet fald være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene og vil 
yderligere kræve en varsling af hver enkelt ansat med deres personlige varsel (max. 6 
mdr.) 
 
Sagsfremstilling:  
Der udbetales pt. ca. 13.600 lektioner om året til undervisning i Svendborg Musikskole. Af 
disse udgør de samlede reduktioner pt. ca. 775 lektioner pr år, eller ca. 5,7% af de samlede 
lærertimer. 
Reduktionerne gives pt. på aktiviteter, som efter forhandling vægtes tungere eller 
anderledes krævende mht. forberedelse eller aktivitetens indhold, end soloundervisning 
med 1 lærer og 1 elev, der er udgangspunktet i overenskomstens timeberegning. 
Reduktionerne gives som et ekstra tidsforbrug – typisk 20-40% ekstra (0,2-0,4 
reduktioner).  
Pt. gives reduktionerne f.eks. til sammenspil, instrumentpræsentation, værksted, holdfag, 
teori/hørelære, decentral forskoleundervisning, valgfag mm. 
  
 
Påvirkning på andre områder:  
Timerne musikskolen formidler/sælger til andre samarbejdspartnere vil kunne blive billigere 
for eksterne samarbejdspartnere (f.eks. skoler, institutioner, gymnasium, kirker, m. fl.) da 
disse timer som regel sælges til ca. kostpris som vil være prisen incl. evt. reduktioner. 
Brugerne i øvrigt vil ikke umiddelbart opleve ændringen som serviceforringelse. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En fuldtidsstilling under gældende musikskolelærer overenskomst (obs. Ny overenskomst 
pr. 1. aug 2016) er på 1.000 lektioner pr. skoleår. De nuværende reduktioner, 775 
lektioner, svarer derfor samlet set til ca. 3/4 stilling, eller ca. 300.000 kr. pr. år. 
Der vil være stor forskel på hvor meget den enkelte ansatte vil blive påvirket hvis 
reduktionerne helt fjernes. Især undervisere med deres primære ansættelse i forskolen og 
samarbejderne med Den Åbne Skole, vil opleve en væsentlig ændring (forringelse) af deres 
arbejdsvilkår. Enkelte instrumentallærere vil slet ikke blive påvirket. 
Hvis de 775 lektioner fjernes/spares, og folk varsles ned i ansættelsesgrad og arbejder det 
samme som nu men får mindre i løn, vil Statsrefusionen på lærerløn udgiften blive mindre. 
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Acadre sagsnr. 14 – 41028 
 

Pt. ca 13,5% af 300.000 kr = ca. 40.000, som Statsrefusionen vil blive mindre. Den reelle 
besparelse vi derfor blive ca. 260.000 kr og ikke 300.000. 
Hvis de 775 lektioner alternativt benyttes til andre eller nye aktiviteter vil lærerne ikke 
skulle varsles ned i tid men skulle samlet arbejde 775 lektioner mere for samme løn og 
samme Statsrefusion og potentielt generere nye indtægter/deltagerbetalinger og nye 
aktiviteter. Disse indtægter vil variere meget alt efter hvilke aktiviteter der i givet fald er 
tale om; instrumentalundervisning, sammenspil, Den Åbne Skole, forskolehold o. lign.  
 
Om denne, for nogle ansatte, væsentlige ændring af ansættelsesvilkår, vil medføre at enkelt 
folk siger op, øget sygefravær, problemer med at skaffe de kompetencer/kvalifikationer, 
som musikskolen efterspørger e.lign. er næsten umuligt at spå om. 
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Politikområde 1:  Ungdomsskole 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
1. Nedl. af projektmed -150 -150 -150 -150

I alt -150 -150 -150 -150  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Nedlægge 1 projektmedarbejderstilling for Milife og Ungeråd 
 
Resume:  
Milife er et kursusforløb i udvikling af personlige og sociale kompetencer for 
udskolingselever. Kurset er med til at sikre at de er i stand til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Kurset laves i samarbejde med skolerne, UU vejledere og fra 15/16 
også med social og sundhedsafdelingen, der hjælper med at måle på resultatet. 
Ungerådet blev startet på opfordring af politikerne for 3 år side.  
 
Sagsfremstilling:  
Milifeprojektet, et tilbud til skolernes udskolingselever der er i fare for ikke at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse pga. manglende personlige og sociale kompetencer.  
 
Kurset er udviklet af Randers Ungdomsskole og nogle erhvervspsykologer. Kurset er i 
skoleåret 14/15 brugt af 65 unge fra udskolingsklasserne med stor succes. Både 
klasselærere, skoleledere og forældre har udtrykt deres store tilfredshed med kurset.  
 
Fra skoleåret 15/16 betaler skolerne halvdelen af lønnen til projektmedarbejderen. 
Kurset laves i samarbejde med skolerne, UU vejledere og fra 15/16 også med social og 
sundhedsafdelingen, der hjælper med at måle på resultatet. 
 
En anden del af stillingen dækker timer til ungdomsskolens arbejde med 
demokratiudvikling/ungeindflydelse  og som vejleder for vores ungeråd. Ungerådet 
arbejder for det gode ungeliv i Svendborg samarbejde med Baggårdsteaterets ungegruppe 
og bibliotekets Walkie Talkie gruppe. 
 
Derudover organiserer projektmedarbejderen to internationale udvekslinger i Svendborg, 
som i givet fald skal refinansieres. Udgiften hertil er modregnet i den nævnte besparelse.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Skolerne og UU vejlederne skal skaffe et andet tilbud til de udfaldstruede elever. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Afskedigelse kan komme på tale. 


