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Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drift og Anlæg 
 

Drift og Anlæg har også i 2013 haft særligt fokus på 
styring af udbudte arbejder på baggrund af 
ydelsesbeskrivelser og registreringer af diverse 
arbejdsområder som var grundlaget for 
konkurrenceudsættelsen af entreprenørafdelingen. 
Samarbejdet med entreprenøren forløber 
tilfredsstillende. 

GPS-registreringen af gadebrønde har ved udbud givet 
lavere priser, således der nu renses dobbelt antal 
brønde i forhold til tidligere for samme pris. 

Samarbejdet med entreprenørerne på henholdsvis 
Funktions- og partneringsudbuddet på asfaltområdet 
går godt. Der har også i år været positive 
tilkendegivelser fra borgerne omkring vejenes tilstand. 

Trafiksikkerhedsprojekter fortsatte i 2013 med 
udførelse af projekter til at sikre skolevejene. 
Kommunen har opnået at Vejdirektoratet har været 
medfinansierende ved tildeling af puljemidler.  

Indenfor grønne områder er der i 2013 blevet udført 
et større renoveringsarbejde i Christiansminde 
Strandpark. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 
foråret 2014. 

Indenfor byggeområdet kan særligt fremhæves 
byggeprojekter som følge af skolestrukturen. Projekter 
er blevet igangsat året igennem og pågår også ind i 
2014. Der har været et fint tværgående samarbejde 
mellem direktørområderne. 

Gennem 2013 har der været stort fokus på 
energibesparelse. Det Innovative Energispareprojekt 
til ca. 70 mio. kr. er igangsat og gennemføres over en 
6-årig periode. 
 

Natur og Klima 
 

Natur og Klima varetager opgaver indenfor 
hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, 
jordforurening, badevand, natur og vandløb. 

De væsentligste resultater i 2013: 

Der er udarbejdet en plan for natur- og friluftsliv, hvor 
borgere og interessenter på området i stort omfang er 
blevet inddraget.  

Der er udarbejdet en klima- og energipolitik ligeledes 
med stor involvering af interessenter på området. 

Der er gennemført en omfattende 
landbrugsplanlægning med udpegning af særligt 
værdifulde landbrugsarealer.  

Der er udarbejdet en ny spildevandsplan for 
Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommune blev i september 2012 kåret 
som Friluftskommune, og på den baggrund er der i 
2013 gennemført en række aktiviteter. Herunder en 
lang række guidede ture og lignende arrangementer.  

I forbindelse med Natura-2000-handleplanen, er 
blandt andet indsatserne "Klokkefrøstien” og 
"Splitterner og sjældne tudser" igangsat. 

Sagsbehandlingstiden inden for de fleste sagsområder 
har overholdt de fastlagte servicemål. 

 

Erhvervskontakten 
 

Erhvervskontakten blev etableres 1. januar 2013. 
Hvilket betyder at man har samlet Plan, Byg og Industri 
miljø i en afdeling. Formålet med afdelingen er at skabe 
en indgang for erhvervslivet samt et fokus på 
bevægelsen fra ”Myndighedskultur til 
Samarbejdskultur”. Det lykkes i 2013 at blive en af 
højdespringerne i DI’s analyse. Derudover har der 
været foretaget målinger som viser en generel 
forøgelse af tilfredsheden med den service der bliver 
leveret.  

Industrimiljø udførte i 2013 tilsyn på 86 virksomheder. 

Den primære tid med planlægning, udførsel og 
opfølgning af miljøtilsyn er der brugerbetaling på. Dog 
er visse aktiviteter ikke omfattet (f. eks. Skydebaner og 
Motorsportsbaner). Også dele af tilsynet er undtaget for 
brugerbetaling nemlig vejledning om MiljøForum Fyn, 
Energioptimeringer og Grønne regnskaber.  
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Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!  

 

 

  

Erhvervskontakten Fortsat 
 

Der blev arbejdet på 8 miljøgodkendelser, herunder 
Motocross, Svendborg Fjernvarme, Svendborg 
Kraftvarmeværk, DLG, Klintholm I/S m.m.   

Der blev givet 11 spildevandstilladelser og diverse 
andre tilladelser som, tilladelse til oprensning af 
havneslam i Marstal, fritagelser til benyttelse af Motas 
(tømningsordning for olie/benzinudskillere). 

Af andre opgaver kan nævnes Miljøtilsynsplan, 
kildesporingsprojekt (spildevand), 
brugertilfredshedsundersøgelse, forespørgsler på 
virksomhedsetableringer, foreningsservice 
(skydebaner, modelflyklub) og midlertidige aktiviteter 
(sandblæsning, skydninger etc.)  

Teamet bruger omkring 1 årsværk på klagesager, 
herunder vindmøller.  

I 2013 blev der registreret 1262 nye sager i Byg. 

Sagsbehandlerne bruger omkring 40 % af deres tid 
på opgaver, der kan opkræves gebyr for. Således er 
der kun opkrævet gebyr i 524 byggesager.  

Der må kun opkræves gebyr for den tid, der 
anvendes i relation til byggeloven. Tilladelser eller 
dispensationer efter anden lovgivning kan der ikke 
opkræves gebyr for, selv om disse er en forudsætning 
for, at der kan gives en byggetilladelse.  

Der kan f.eks. ikke opkræves gebyr for følgende typer 
sager: landzonetilladelser, forespørgsler, klager, 
skimmelsvampesager, byfornyelse og 
bygningsforbedring, avancebeskatning og 
udstykningssager, administration af beskyttelseslinjer 
efter Naturbeskyttelsesloven. 

Byggesagsafdelingen har ofte en koordinerende 
funktion i forhold til mange af kommunens øvrige 
områder, hvilket giver god mening i forhold til 
princippet om ”én indgang til kommunen”. Ikke 
sjældent involverer en byggesag forhold omkring 
veje, spildevand, beredskab, plan, grønne områder, 
natur, landbrug mm. Det betyder, at området bruger 
ressourcer på at indhente og koordinere oplysninger, 
hvorved der skabes en større helhed i 
opgaveløsningen. 
 
Der har i 2013 været en voldsom stigning i antallet af 
skimmelsvampesager. I 2012 var der 16 sager. I 
2013 var antallet steget til 33. En enkelt særlig 
vanskelig sag har taget over 100 timer at håndtere. 

 
Af større kendte byggesager kan f.eks. nævnes 
ombygning af hotellet Stella Maris og opførelse af SG-
Huset på Ryttervej. 

Afdelingen har desuden brugt en del ressourcer på 
VVM-screening og landzonetilladelse til større 
solcelleparker/anlæg. 

Koordinering og Service 
 

Sekretariatet har det overordnede ansvar for det 
administrative budget på konto 6. 

Sekretariatet udarbejder månedlige budgetkontroller 
og supporterer de faglige afdelinger med økonomisk 
rådgivning. 

Også på andre områder gives der support til de 
faglige administrative afdelinger. Det gælder IT, UMT-
dagsorden, posthåndtering og arkivering. 

Hertil kommer organisationsudvikling og 
kommunikation, hvor der er lagt øget vægt på at 
dyrke den gode historie. 

Sekretariatet har tværfagligt medvirket i forskellige 
innovationsprojekter, blandt andet om bedre service 
– i samarbejde med erhvervslivet.  

Derudover er Sekretariatet ansvarlige for 
lejekontrakter på forpagtninger og ejendomme samt 
de afledte indtægter heraf. 

Beredskabet har haft 227 udrykninger i 2013 – et fald 
på 26. 

Beredskabet har yderligere i 2013 haft 359 brandsyn, 
udstedt 122 tilladelser til midlertidig overnatning, 121 
tilladelser til arrangementer og 33 tilladelser til 
fyrværkeri. 

På området for de frivillige er der gennemført 
uddannelser på 4.300 elevtimer. Falck har fået 
uddannet 5 hold, og der er afviklet 146 hold inden for 
førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer 
med i alt 2.641 deltagere. Svendborg Søfartsskole 
har haft 695 elever på Brandskolen. 
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Udvalget for Miljø og Teknik  

Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

 

Udvalget for Miljø og Teknik

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift:

Entreprenørafdelingen *) 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0

Beredskab *) 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Byg, Vej og Miljø *) 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Drift og Anlæg 45,2 49,4 53,0 51,3 -1,7

Natur og Klima 1,6 3,3 3,1 3,8 0,7

Koordinering og Service 28,9 39,0 34,3 34,0 -0,3

Erhvervskontakten 0,0 -0,2 3,8 5,3 1,5

Drift i alt 87,4 91,4 94,2 94,4 0,3

1,4

Anlæg:

Entreprenørafdelingen *) -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beredskab *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Byg, Vej og Miljø *) 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Drift og Anlæg 37,8 34,8 64,0 49,6 -14,4

Natur og Klima 0,5 1,1 2,3 1,0 -1,2

Erhvervskontakten 0,0 2,1 8,9 3,2 -5,7

Anlæg i alt 39,3 38,0 75,2 53,8 -21,3

-21,4

Udvalget for Miljø og Teknik  i alt 126,6 129,5 169,3 148,2 -21,1

Heraf overførs til 2014/2015

Heraf overførs til 2014

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
*) Entreprenørafdelingen blev udliciteret i 2012, og områdets overslagsår er blevet nulstillet i 2013. Beredskabets 
økonomi er flyttet ind under Koordinering og Service, og Byg, Vej og Miljøs økonomi er delt ud på de 3 øvrige 
områder. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med regnskab 2012. 
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Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

Ny organisering UMT 0,6

Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% -0,4

Overførsel fra 2012 -0,3

Vejafvandingsbidrag -1,3

Barselspuljen 0,3

Nulstilling af Entreprenørafdelingen 0,1

Vintertjeneste 3,7

Driftsbevillinger i alt 2,7

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.

Ny organisering UMT -0,6

Renovering af Christiansminde 3,2

Tankefuld 7,8

Vedligeholdelse af tomme byggegrunde m.m. 1,3

Overførsel fra 2012 34,0

Tilpasning af Innovativt Energispareprojekt - fejlbudgettering -1,1

Modulvogntog 0,7

Rabat på grunde i Tankefuld -1,9

Digitalisering af byggesagsarkivet -0,5

Toilet ved trafikterminal 0,7

Tillægsbevilling pr. 30.09.2013 - medfinansiering af iværksætterhus, Ådalens plejecenter m.m. -6,5

Anlægsbevillinger i alt 37,2  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Dette er det sidste regnskab for Miljø og Teknik og området vil herefter blive lukket ned i 
økonomisystemet. Budgetterne er fordelt rundt i forhold til den nye vedtagne politiske organisation samt 
oprettelsen af Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) fra 2014. 

Drift:  
 
Regnskabsresultatet på ca. 94,4 mio. kr. netto for 2013 svarer til et netto merforbrug på udvalgets 
område på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf jf. overførselsreglerne vil der blive 
overført et netto merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. til 2014 og ca. 0,3 mio. kr. netto i merforbrug til 
2015. Herudover er der ca. 1,1 mio. kr. netto i mindreforbrug til kassen. Netto merforbruget på ca. 
0,3 mio. kr. vil blive kommenteret på det enkelte overførsels år jf. nedenstående: 

Netto overførsel på ca. 1,1 mio. kr. i merforbrug til 2014: 
 

• Drift og Anlæg - netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. parkering jf. balanceordningen. 
• Natur og Klima – netto merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. 7 projekter. Merforbruget udlignes 

ved projekttilskud fra Staten i 2014. 
• Koordinering og Service - netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 

ca. 0,4 mio. kr. vedr. projektet cykler uden grænser og projekt grøn teknologi. Merforbruget på 
begge projekter udlignes ved projektilskud fra henholdsvis EU-midler og Energi net. Herudover er 
der et netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse som er 
brugerfinansieret 
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Netto overførsel på ca. 0,3 mio. kr. i merforbrug til 2015: 
 

• Drift og Anlæg – netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
ejendomsvedligehold, parkering, vejvedligeholdelse og kystbeskyttelse. 

• Natur og Klima – netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
naturområdet, vandløb, miljø og Klima og Energi. 

• Erhvervskontakten – netto merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
miljøtilsyn virksomheder, byggesagsgebyrer og grønt ejendomsoplysningsskema. 

 
Netto overførsel på ca. 1,1 mio. kr. i mindreforbrug til kassen: 
 

• Drift og Anlæg – netto mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. vintertjeneste. Efter kommunens 
overførselsprincipper overføres afvigelsen ikke til efterfølgende år. 
 

Anlæg: 
 
Regnskabsresultatet på ca. 53,8 mio. kr. netto for 2013 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets 
område på ca. 21,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres ca. 21,4 mio. kr. netto i 
mindreforbrug til 2014 og ca. 0,1 mio. kr. i merforbrug er afsluttede projekter i 2013. Netto 
mindreforbruget på ca. 21,3 mio. kr. samt de afsluttede anlægsregnskaber vil blive kommenteret jf. 
nedenstående: 
 

• Drift og Anlæg - netto mindreforbrug på ca. 14,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
byggemodning Tankefuld, akut vedligehold af ejendomme, renovering af Christiansminde, div. 
trafiksikkerhedsprojekter, ny trafikterminal, tvisten vedr. Stenstrup Plejehjem og det innovative 
energispareprojekt. Herudover afsluttes projektet Erhvervsområde Øst – grøn kile og slidlag i 
2013. 

• Natur og Klima - netto mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
Naturprojekter, Natura 2000, vandløbsregulativ og spildevandsplanen. Herudover afsluttes 
projektet Christinedalsbækken i 2013. 

• Erhvervskontakten - netto mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på 
rådighedsrammen til byfornyelse, div. bygningsforbedringsudvalg, afhjælpning af fugt og 
skimmelsvamp i boliger samt Egense Forsamlingshus, hvor der alligevel ikke blev kommunal 
medfinansiering. 

 

I 2013 var der et yderligere mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr. fra nedenstående anlægsprojekter under 
Miljø og Teknik som var medfinansierende til oprettelsen af bl.a. Iværksætterhuset, nyt tag og renovering 
af Ådalens Plejecenter, lavere salgsindtægt fra Hjortøhus samt etablering af handicaptoilet og billetsalg 
for Fynbus i den gamle stationsbygning.  

• Tankefuld    3,1 mio. kr. 

• Nye tilkørselsforhold til Fakta og tidligere posthus 0,9 mio. kr. 

• Cykelstiprojekterne A. P. Møllers vej og Østre Havnevej 0,3 mio. kr. 

• Ny trafikterminal    2,0 mio. kr. 

• Forundersøgelse Sørup Sø   0,1 mio. kr. 
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Drift og Anlæg 

 

Fokusområde - Vintertjeneste:  

Regnskabsresultatet på ca. 10,2 mio. kr. netto for 2013 svarer til et netto mindreforbrug på ca. 1,1 mio. 
kr. i forhold til det korrigerede budget på ca. 11,3 mio. kr. Mindreforbruget tilføres kassen. Det vedtagne 
budget blev i årets løb tilført 3,7 mio. kr. i tillægsbevilling, da første halvdel af vinterperioden primo 2013 
havde været hård. Sidste halvdel af vinterperioden ultimo 2013 blev dog mildere end en 
gennemsnitsvinter. Herudover blev budgettet nedsat med ca. 0,2 mio. kr. som skyldes en overført andel 
til betalings parkering jf. balanceordningen. 

I løbet af året har der været udskiftning af udtjente sneplove.  

Det kan oplyses at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og 
fodgængerfelt koster ca. 0,08 mio. kr.  

Et døgn med konstant snerydning, koster ca. 0,35 mio. kr. Dette gælder når alt materiel er ude og rydde 
sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca. 0,15 mio. kr. 

Serviceniveauet er fastlagt af vinterregulativet der er politisk godkendt. 

År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til 
Korrigeret budget 

2013 7.808.222 11.338.503 10.223.277 -1.115.226 

2012 8.766.388 *) 7.473.842 6.781.027 -692.815 

2011 6.597.492 6.597.492 6.595.024 -2.468 

2010 4.534.201 9.234.201 15.547.256 6.313.055 

2009 4.097.811 4.415.360 6.698.752 2.283.392 

2008 6.193.793 5.359.793 5.446.301 86.508 

2007 6.031.765 6.031.765 6.319.595 261.952 

*) Faldet fra vedtaget budget til korrigeret budget i 2012 og frem skyldes billigere pris på saltning jf. 
konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen samt en overført andel til betalingsparkering jf. balanceordningen. 

Gennemsnitsudgiften har i perioden 2007-13 været 8.230.176 kr. 

 

  



Regnskab 2013  

 

 

 
8 

Erhvervskontakten 

 

Fokusområde – Byggesagsgebyr og grønt ejendomsoplysningsskema:  

Byggesagsgebyr: 
 
Ved årsskiftet 2011-2012 blev der indført en ny gebyrstruktur på byggesagsområdet. I den forbindelse er 
det tilstræbt, at de nye gebyrer afspejler tidsforbruget til byggesagsbehandling inden for fem kategorier, 
som er fastlagt i Bygningsreglementet. Samtidig bogføres gebyrerne inden for hver af de fem 
kategorier. 

På UMT’s møde den 8. april 2013 blev byggesagsgebyrerne for 2012 evalueret og det blev besluttet, at 
gebyrerne skulle revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2014. Dette skete på UMT’s møde 
den 12. august 2013. Her blev det besluttet, at den nuværende gebyrstruktur fastholdes i 2014, da der 
er vedtaget en ny lov med virkning fra 1. januar 2015, hvor der kun må opkræves gebyrer på baggrund 
af timeforbrug. 

I 2013 er der kommet ca. 0,7 mio. kr. mindre ind i byggesagsgebyrer end budgetteret. Antallet af 
behandlede sager er lige lidt mindre en det budgetterede, men sammensætningen af typerne af 
byggesager er anderledes end umiddelbart skønnet ved budgetlægningen. I april måned 2013 blev der 
udført en ekstraordinær indsats for opkrævning af byggesagsgebyr på ventende sager.  

 

Byggesagsgebyr pr. kategori 

Budgetterede 

sager/indtægter Sager/indtægter i 2013 

Byggesagskategori Sager Indtægter Sager Indtægter 

Gebyr vedr. tidligere år 0 0 65 210.859 

Dispensation/Høring/Vurdering m.v. 0 185.040 0 69.020 

Kategori 1 - Simple konstruktioner 63 169.745 149 359.659 

Kategori 2 - Enfamiliehuse og sommerhuse 247 926.445 144 650.662 

Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse 59 511.617 42 212.437 

Kategori 4 - Andre Faste konstruktioner m.v. 45 106.771 36 93.838 

Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 126 1.326.039 88 903.567 

Samlet 540 3.225.657 524 2.500.042 
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Byggesagsgebyr pr. kvartal 

 

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 

  Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Budget 

2012 94 541.774 206 973.189 125 641.510 139 741.908 564 2.898.381 3.164.891 

2013 98 409.455 167 922.698 141 605.169 118 562.720 524 2.500.042 3.225.657 

 

Grønt ejendomsoplysningsskema: 

I henhold til regeringsbeslutningen fra 2009 blev det aftalt, at samtlige kommuner skal gøre klar til 
anvendelse af digital selvbetjeningsløsning i forhold til det ”grønne ejendomsskema”.  Svendborg 
Kommune iværksatte denne foranstaltning den 1. november 2012. Kommunen er blevet kompenseret 
med 41.000 kr. til de tekniske udgifter til SAL-løsningen. 

Dette betyder, at tidligere indtægter forbundet med udarbejdelsen af skemaet, som var på 400 kr. pr. 
stk. ikke længere er muligt. Der er tale om en SemiAutomatisk Løsning (SAL) som betyder, at der fortsat 
er 5 spørgsmål som kræver en manuel besvarelse fra administrationen. Derudover skal indkomne 
papirskemaer stadig behandles og der kan fortsat opkræves for disse. Det skønnes, at der vil komme ca. 
150 stk. i 2014, faldende til ca. 50 stk. pr. år de kommende år.  

I 2013 er der behandlet og opkrævet for 94 skemaer, hvilket har betydet en mindreindtægt på ca. 0,5 
mio. kr.  

Ejendomsoplysninger pr. kvartal 

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 

  Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Sager Indtægt Budget 

2012 245 98.100 140 55.990 288 115.236 195 78.054 868 347.380 565.560 

2013 46 18.420 34 13.480 13 5.740 1 470 94 38.110 576.420 
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Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt! 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget  
 

Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter 
drift af Jobcenter Svendborg samt 
overførselsindkomster på områderne 
Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge 
og Forsikrede ledige. 

Kommunens beskæftigelsesplan, der udarbejdes efter 
dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og 
kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede 
rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. 

Jobcenter 

 

I 2013 er der etableret et tværkommunalt 
rehabiliteringsteam på tværs af direktørområderne og 
fra og med 1. juli også med deltagelse af en 
sundhedskoordinator fra Region Syddanmark. Alle 
sager med tværgående problemstillinger, hvor 
beskæftigelsesindsats alene ikke kan hjælpe 
borgeren, skal behandles i dette forum forud for 
bevilling af fleksjob, førtidspension eller et 
ressourceforløb. 

 

Jobcenteret fik i 2013 bevilget 2,3 mio. kr. til 
afholdelse af projekt Fleksjobværksteder, der i 
perioden september 2013 til november 2014 skal 
bruges til forsøg, hvor kommunen indgår aftale om 
etablering af fleksjobværksteder på virksomheder for 
at give flere mennesker med nedsat arbejdsevne 
mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. 

Beskæftigelsesindsats 

 

Jobcentret har i 2013 prioritet indsatsen for især de 
unge og borgere med problemer ud over ledighed. 

Jobcentret deltog i første halvår i det landsækkende 
forsøg ”Brug for alle”, der var et forsøg med en særlig 
tværgående indsats for kontanthjælpsmodtagere, der 
ellers ikke kunne deltage i beskæftigelsesrettede 
tilbud.  

Projektet forløb samtidig med opstarten af 
rehabiliteringsteamet, og erfaringerne herfra er 
indarbejdet i det nuværende tværgående samarbejde. 

 

Sociale ydelser 

 

Via et tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte i 
Borgerservice og Jobcenteret arbejdes der forsat for at 
sikre udbetaling af de rette ydelser til de berettigede 
borgere. 

1. januar 2013 trådte fleksjob- og 
førtidspensionsreformen i kraft. Antallet af ”gamle” 
fleksjob faldt i løbet af 2013 fra 681 til 591. Samtidig 
blev der i 2013 etableret 81 af de nye flekslønstilskud 

Sygedagpenge 

 

Den styrkede indsats fra budgetforliget 2012 for 
indsatsen på sygedagpengeområdet i form af tidlig 
indsats og hurtig afklaring har siden efteråret 2012 
givet resultat. I 2013 har antal sygedagpengesager 
således været væsentligt under det budgetterede. 

Forsikrede ledige 

 

I 2013 har det helt store fokus været på at nedbringe 
og forebygge langtidsledighed. I løbet af 2013 blev 
langtidsledigheden nedbragt med 15 procent fra 601 
personer i december 2012 til 502 personer i december 
2013. 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter 44,1 46,9 48,2 47,1 -1,1

Jobcenter 41,4 45,3 46,4 46,8 0,4

Øvrige serviceudgifter 2,7 1,6 1,8 0,3 -1,5

Overførselsindkomster 523,9 522,4 521,9 509,0 -12,9

Beskæftigelsesindsats 27,1 35,4 31,6 25,5 -6,1

Sociale Ydelser 215,2 213,1 236,0 237,3 1,3

Sygedagpenge 95,6 98,5 78,9 76,7 -2,2

Forsikrede ledige 186,0 175,4 175,4 169,5 -5,9

Drift i alt 568,0 569,3 570,1 556,1 -14,0

1,1

0,0

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 568,0 569,3 570,1 556,1 -14,0

Overførsel til 2015

Overførsel til 2014

 
+angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter

Overførsel fra 2012 0,9

Tilførsel fra barselsudligningspuljen 0,3

Nedskrivning af lønbudgetter jf. overenskomstforhandlinger -0,4

Overførselsindkomster

Driftsbevillinger i alt 0,8  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  
Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget. 

 

Overførselsindkomster: 

 
Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. Resultatet består af mindreforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats, Sygedagpenge og 
Forsikrede ledige samt merforbrug på Sociale ydelser. 
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 Jobcenter  
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde Jobcenter

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Administration vedr. jobcentre 41,4 45,3 46,4 46,8 0,4
Opkvalificerende læse- og 
regnekurser 0,3 0,0 0,0 -0,9 -0,9

Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,8 0,0 0,2 -0,4 -0,6

Løn til forsikrede ledige ansat i 
kommuner 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0

Drift i alt 44,1 46,9 48,2 47,1 -1,1  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for drift af jobcenteret viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf 
vedrører 0,3 mio. kr. projekter med statslig finansiering, hvor en tilsvarende indtægt vil indgå i 2014. 

Puljemidlerne til opkvalificerende læse- skrive- og regnekurser er på grund af et større tillægstilskud sidst 
på året ikke opbrugt, og der er således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbet skal tilbagebetales i 
2014. 
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,6 mio. kr., der overføres til 2014. 
 

Tabeller og nøgletal  

Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvote 

2013 
 
Antal 

 
104 

 
81 

 
87 

 
70 

 
75 

 
66 

 
63 

 
64 

   
53 

 
62 

 
65 

 
64 

 
203 

 

 

Beskæftigelsesindsats 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Beskæftigelsesindsats

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Integrationsprogram -1,2 1,0 0,9 -0,6 -1,5

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 17,9 23,3 20,1 14,9 -5,2

Jobcenter Danmarksvej 9,3 9,7 9,2 9,1 -0,1

Beskæftigelsesordninger 1,1 1,4 1,4 2,1 0,7

Drift i alt 27,1 35,4 31,6 25,5 -6,1  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for politikområdet Beskæftigelsesindsats viser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 blev området reduceret med 3,2 mio. 
kr. ved en intern omplacering af budgetter på overførselsindkomstområdet.  
 
På integrationsområdet er der modtaget flere tilskud end budgetteret. Driftsudgifterne til aktive tilbud har 
været mindre end budgetteret som følge af at både antal a-dagpengemodtagere, revalidender og 
sygedagpengemodtagere var faldende i 2013.  

 

Sociale ydelser 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde Sociale Ydelser

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Kontanthjælp til udlændinge 4,1 4,6 4,8 5,1 0,3

Kontanthjælp 83,5 75,8 88,1 88,0 -0,1

Kontanthjælp til visse grupper af 
flygtninge 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42,0 41,7 48,9 50,6 1,7

Uddannelsesordning for ledige, der 
har opbrugt deres dagpengeret 0,0 0,0 12,9 13,4 0,5

Revalidering 16,2 19,0 11,7 11,7 0,0

Løntilskud til fleksjob m.v. 69,4 72,0 69,4 68,3 -1,1

Ressourceforløb 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0

Drift i alt 215,2 213,1 236,0 237,3 1,3  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for Sociale Ydelser viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved 
budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 blev området tilført 22,9 mio. kr. ved en intern omplacering 
af budgetter på overførselsindkomstområdet. 

Budgetomplaceringen gav mulighed for at imødegå de stigende udgifter på kontanthjælpsområdet samt 
til den nye uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 
 

Borgere på ledighedsydelse 
 

I 2013 var der opstillet en målsætning om at flest muligt borgere på ledighedsydelse skulle opnå 
beskæftigelse og særligt at færrest muligt skulle være på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det 
konkrete mål lød på maksimalt 48 borgere på ledighedsydelse i over 18 måneder under forudsætning af 
at puljen til etablering af kommunale fleksjob var til stede. 

 
I de første måneder af 2013 var målsætningen opfyldt, men senere steg antallet til et gennemsnit på 52 
for hele året. Resultatet skal ses i lyset af, at den omtalte pulje til etablering af kommunale fleksjob 
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ophørte med udgangen af 2012 som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen. Med de nye regler for 
fleksjob var det således ikke længere muligt at kompensere de kommunale arbejdsgivere for merudgiften 
ved en fleksjobansættelse. 

Der er iværksat andre initiativer på området, som ansættelse af fleksjobambassadører og etablering af 
fleksjobværksteder, som skal sikre at flest mulige af de borgere, der er godkendte til fleksjob, opnår en 
tilknytning til arbejdsmarkedet i de kommende år. 

 

Tabeller og nøgletal  

Antal kontanthjælpsmodtagere 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-

get 
Lav  
Ref. 

 
1.492 

 
1.485 

 
1.511 

 
1.476 

 
1.536 

 
1.589 

 
1.556 

 
1.528 

 
1.542 

 
1.555 

 
1.539 

 
1.573 

 
1.293 

Høj 
Ref. 

 
170 

 
166 

 
169 

 
193 

 
214 

 
193 

 
159 

 
161 

 
193 

 
208 

 
203 

 
178 

 
225 

 
I alt 

 
1.662 

 
1.651 

 
1.680 

 
1.669 

 
1.750 

 
1.782 

 
1.715 

 
1.689 

 
1.735 

 
1.763 

 
1.742 

 
1.751 

 
1.518 

 

Særlig uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten 2013 

2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 
get 

 
Antal 

 
33 

 
97 

 
107 

 
149 

 
166 

 
195 

 
175 

 
212 

 
242 

 
245 

 
247 

 
231 

 
0 

 

Antal revalidender 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 

get 
 
Antal 

 
149 

 
140 

 
134 

 
134 

 
128 

 
133 

 
117 

 
133 

 
123 

 
125 

 
122 

 
118 

 
200 

 
Antal fleksjob 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 

get 
 
Antal 

 
681 

 
673 

 
672 

 
667 

 
638 

 
639 

 
639 

 
623 

 
620 

 
612 

 
611 

 
591 

 
630 

 
Antal flekslønstilskud (de nye fleksjob) 2013 

2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 
get 

 
Antal 

 
0 

 
0 

 
5 

 
9 

 
23 

 
33 

 
43 

 
48 

 
64 

 
73 

 
84 

 
81 

 
0 

 

Antal personer i alt på ledighedsydelse 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 

get 
 
Antal 

 
167 

 
170 

 
185 

 
182 

 
182 

 
175 

 
168 

 
179 

 
185 

 
189 

 
183 

 
185 

 
218 

 

Antal personer i ressourceforløb 2013 

2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 
get 

 
Antal 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
10 

 
12 

 
13 

 
20 

 
0 
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Sygedagpenge 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde Sygedagpenge

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Sygedagpenge 95,6 98,5 78,9 76,7 -2,2

Drift i alt 95,6 98,5 78,9 76,7 -2,2  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for Sygedagpenge viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved 
budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 blev området reduceret med 19,6 mio. kr. ved en intern 
omplacering af budgetter på overførselsindkomstområdet. 

Antal sygedagpengesager har generelt ligget væsentligt under det budgetterede antal. Det vurderes at 
det især er implementeringen af den tidlige indsats for sygemeldte, der medvirker til det faldende antal 
sager. 
 

Hvad nåede vi i 2013? 
 

Jobfastholdelse (delvis raskmelding) 
 
Der er fokus på at fastholde syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet ved anvendelse af 
virksomhedspraktik og delvis raskmelding. Målet for 2013 var at øge graden af aktivering/delvis 
raskmelding fra niveauet i 2012 på 20 procent til 25 procent. Delvis raskmeldingsprocenten har i det 
meste af 2013 ligget på over 25 procent, i sommermånederne har procenten været lavere, men det skal 
ses i sammenhæng med at antallet af sygemeldte falder i den periode. 

Det vurderes, at det er lykkedes at få fokus på mulighederne for delvis raskmelding. 
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Tabeller og nøgletal  

Antal sygedagpengesager og varighed 2013 

2013 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 

get 
0-4 
Uger* 

 
324 

 
267 

 
203 

 
198 

 
237 

 
217 

 
110 

 
222 

 
267 

 
244 

 
274 

 
173 

 
300 

5-8 
Uger 

 
86 

 
118 

 
99 

 
102 

 
107 

 
83 

 
84 

 
52 

 
102 

 
125 

 
111 

 
124 

 
120 

9-52 
Uger 

 
462 

 
442 

 
431 

 
420 

 
408 

 
395 

 
361 

 
342 

 
312 

 
339 

 
365 

 
373 

 
480 

52+ 
uger 

 
156 

 
162 

 
153 

 
141 

 
142 

 
140 

 
127 

 
120 

 
128 

 
132 

 
127 

 
129 

 
160 

 
I alt 

 
1.028 

 
989 

 
886 

 
861 

 
894 

 
835 

 
682 

 
736 

 
809 

 
840 

 
877 

 
799 

 
1.060 

Gennemsnitlig varighed 
(hele uger) 

 

Alle 
Sager 

 
25 

 
27 

 
30 

 
27 

 
27 

 
29 

 
31 

 
28 

 
25 

 
24 

 
24 

 
26 

 

*På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder 

endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste 

måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. 

 

 

 
 

Forsikrede ledige 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde Forsikrede ledige

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 164,1 153,4 153,4 154,7 1,3

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 21,9 22,0 22,0 14,8 -7,2

Drift i alt 186,0 175,4 175,4 169,5 -5,9  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 
 
Området Forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Den væsentligste årsag til mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen er mindre brug af offentlige 
løntilskudsjob. Den afkortede dagpengeperiode bevirker at løntilskudsjob anvendes i mindre omfang end 
tidligere og udgiften til løntilskud er således også væsentligt lavere end budgetteret. 

Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører 
under Økonomiudvalgets område. Det må påregnes, at der i 2014 kan komme en negativ efterregulering 
af tilskuddet. Ifølge KL’s prognose fra februar 2014, kan Svendborg Kommune forvente et endeligt tilskud 
på 161,9 mio. kr., hvilket i givet fald svarer til en negativ efterregulering på 12,4 mio. kr. 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige i de fynske kommuner, hvilket har stor 
indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune.  

 

Forsikrede ledige   Udvikling i procent 

 Kommune 2011 2012 2013 2011-2013 

Assens 1.176 1.139 873 -26 

Faaborg-Midtfyn 1.375 1.342 1.076 -22 

Kerteminde 787 813 537 -32 

Middelfart 791 780 621 -21 

Nordfyns 906 844 614 -32 

Nyborg 864 842 662 -23 

Odense 5.589 5.957 4.740 -15 

Langeland 358 350 273 -24 

Svendborg 1.500 1.555 1.322 -12 

Ærø 95 108 104 9 

Fyn i alt 13.441 13.730 10.822 -19 

Svendborg-andel 11,16 11,33 12,22   

 

Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2014, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden i 
2013 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2013 fordeles det endelige 
merudgiftstilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på 
kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2011. Hvis en kommune har 
stigende andel af ledige i tilskudsåret (2013) i forhold til året to år før tilskudsåret (2011) kan man 
således opleve at blive underkompenseret for sine merudgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt 
for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på 
området. 
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Ifølge ovenstående tabel vil Svendborg Kommune modtage tilskud svarende til 11,16% af regionens 
udgiftsbehov, men have faktiske udgifter til et antal ledige, der er steget til 12,22% af regionens 
ledighed. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 

I 2013 har jobcentret haft særlig fokus på at bekæmpe langtidsledighed, herunder at undgå at forsikrede 
ledige falder for den forkortede dagpengeperiode. Derudover har der været fokus på at sikre en 
sammenhængende beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige, der mistede dagpengene, og overgik til 
særlig uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Antallet af langtidsledige faldt med 15 procent fra 601 
personer i december 2012 til 502 personer i december 2013. Jobcentret har i 2013 igangsat forsøg med 
et tidligt og intensivt samtaleforløb med henblik på at forebygge langtidsledighed. 

Jobcenter Svendborg har desuden haft fokus på de kommende store anlægsprojekter på Fyn, som vil 
betyde, at der inden for en kort årrække etableres et stort antal job til ufaglærte og faglærte i 
byggesektoren. Jobcenter Svendborg har i 2013 indgået et samarbejde med øvrige fynske kommuner, 
med henblik på at planlægge og gennemføre en målrettet beskæftigelsesindsats, der kan sikre ordinær 
uddannelse til unge, og kanalisere et større antal ledige og langtidsledige over til de nye job i 
byggesektoren. 
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Erhvervsudvalget – Kort fortalt! 

 

Erhverv og Turisme 
 
2013 var året hvor Erhvervskontakten blev etableret. 
Formålet med Erhvervskontakten var først og 
fremmest at opbygge en kundeorienteret organisation 
og dermed sikre et stærkt forbedret erhvervsklima. 
 
Dette er sket gennem eks: 
- En stor uddannelsesindsats af medarbejdere under 
overskriften " Fra myndighedskultur til 
samarbejdskultur" 
- En øget åbenhed og dialog mellem virksomheder og 
myndigheder 
 
Samtidig med de mange nye tiltag har 
Erhvervskontakten skulle varetage drift af kendte 
opgaver      
2013 er også året, hvor det blev besluttet, at udvide 
Erhvervskontakten således at der fra 2014 bliver tilført 
yderligere myndighedsopgaver.  

Borgerservice 
 
Borgerservice er kendetegnet ved at indeholde en 
bred vifte af borgerrelaterede opgaver, og er 
borgernes indgang til det offentlige. 

 

Kontaktcenteret 

Kontaktcentrets vigtigste opgave er, at servicere 
borgere, der henvender sig enten personligt, 
telefonisk eller digitalt. Kerneydelsen er 
”straksafklaring” og digital support til borgerne. 
Kontaktcenteret har i 2013 straksafklaret 59 % af de 
telefoniske henvendelser og 70,5 % af de personlige 
henvendelser inden for Kontaktcenterets lovområder. 

Digitalisering 

Borgerservice lever op til kravene i bølgeplanen for 
digital selvbetjening. I 2013 er følgende områder 
blevet digitale: ansøgning om begravelseshjælp, 
økonomisk friplads, navne- og adressebeskyttelse, 
anmeldelse af vielse samt digital løsning på pas og 
kørekort. 

Udbetaling Danmark 

Borgerservices har i 2013 overdraget områderne 
”Børnebidrag” og ”Barselsdagpenge” til Udbetaling 
Danmark samt de tilhørende medarbejdere. 

Ny og ændret lovgivning i 2013: 

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, gældende pr. 1.1.2013. 

Frivillig overgang til førtidspension efter lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension (§ 44 stk. 5). Overgang fra 
førtidspension på gammel ordning til førtidspension 
på ny ordning i 2013.  

Tilskud til høreapparat efter Lov om Social pension § 
14a stk. 1, 2, 3 og 4 folkepension, helbredstillæg. 
Almindeligt helbredstillæg til høreapparat. 

Lovændring pr. 1.1.2013, Lov om aktiv socialpolitik: 
Kap.10 Hjælp i særlige tilfælde: § 81a AKL, hjælp til 
udsættelsestruede lejere og § 82a AKL, Tilskud til 
tandpleje 

Nye regler i CPR-loven og Udbetaling Danmark-loven. 

IT og Telefoni 
 

Digitalisering, strukturering og optimering. 

Der leveres både stabil drift og god support med fokus 
på fortsat optimering. 

Projekter 

Efter udbud af serverdrift er der skiftet leverandør og 
driften er flyttet planmæssigt. 

Vi har konverteret fra Lotus Notes til Office365. Der er 
konverteret ca. 2600 brugere.  
Nu skal potentialet med den nye platform realiseres i 
samarbejde med brugerne. 

Digitalisering 

Digitalisering har forsat fyldt meget i 2013.  

Der er udarbejdet ”Strategi for digital 
borgerbetjening”, som projekt ”Ny hjemmeside” tager 
sit afsæt i. 

Udvælgelse og implementering af 
selvbetjeningsløsninger til den fællesoffentlige 
bølgeplan for obligatoriske selvbetjeningsløsninger - 
Bølge 2.   

Håndtering af virksomheders overgang til digital post 
(01.11.13).  

Intern kompetenceudvikling via arbejdsgruppen ”Glade 
Digitale Borgere” samt samarbejde med blandt andet 
interesseorganisationer/frivillige (ældre) 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Erhvervsudvalget

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Erhverv og Turisme 11,2 11,6 11,8 11,0 -0,8

Borgerservice 28,3 32,5 32,3 32,3 0,0

IT 49,5 50,3 50,4 48,4 -2,0

Drift i alt 89,0 94,4 94,5 91,7 -2,8

-2,8

Anlæg:

Erhverv og Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Erhvervsudvalget i alt 89,0 94,4 94,5 91,7 -2,8

Heraf overførs til 2015

Heraf overførs til 2014

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

PR-puljen (fra ØKU) 1,0

Udbetaling Danmark 0,4

Diverse tilretninger af budgetter ifm. ny organisering -1,1

Nedskrivning af lønbudgetter -0,3

Diverse tilretninger af budgetter ifm. it og telefoni/mobilindkøb 0,1

Kompensation Hovedmed. 0,1

Barselsrefusioner 0,3

Midler til Vækst og Erhvervsstrategi flyttes til Erhvervskontakten under UKP -0,4

Driftsbevillinger i alt 0,1

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.

Anlægsbevillinger i alt 0

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Resumé - Økonomisk redegørelse 

Drift:  
 

Serviceudgifter: 

Det samlede regnskabsresultat for Erhvervsudvalgets bevillingsområde udviser en mindreudgift på 2,8 
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes følgende: 

Erhverv og Turisme 

Politikområdet udviser netto et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. som primært vedrører det resterende 
budget på Erhvervskontoret, samt udgifter til Væksthuse, Udvikling Fyn og Transformers. Et 
mindreforbrug på Forskerparken overføres ikke, idet driften af Forskerparken skal hvile i sig selv over en 
20-årig periode og derfor registreres på status. Et mindreforbrug på PR puljen tilgår kassen.     

 

Borgerservice 

Politikområdet udviser en nettoudgift på 32,3 mio. kr., hvilket svarer til budgettet. 

Der er dog tale om et mindreforbrug på tinglysningsafgift på lån til betaling af ejendomsskat samt på 
Borgerservice. Dette mindreforbrug modsvares af merforbrug på administrationsbidrag til Udbetaling 
Danmark.  

 

IT og telefoni 

Politikområdet udviser netto et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. 

Mindre forbruget dækker primært over mindre udgifter til KMD, ESDH samt licenser. Mindreforbruget 
modsvares dog delvist af merforbrug på telefoni. 

Mindreforbruget overføres til 2015. 

  

Anlæg: 
 

Der er ingen budgetlagte anlægsprojekter og heller ikke afholdt udgifter til anlægsprojekter. 
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Kultur- og planlægningsudvalget – Kort fortalt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bibliotek 
 

I 2013 nåede Biblioteket: 

� Udlån: 1.085.327 

� Besøgstal: 405.163 

� Antal arrangementer: 106 

� 45 læseklubber 

� Øget åbningstid Hovedbiblioteket kl. 19-21 
mandage 

� Gudme selvbetjeningsbibliotek som model 
for udvikling af bibliotekerne i Skårup og 
Thurø 

� Tiltrådt aftale med Danskernes Digitale 
Bibliotek 

� Modtaget Svendborg Kommunes 
Digitaliseringspris 

� IT læring, Digital Post, NEMID for 
virksomheder og private 

� Kulturstrategi, Kulturløftet, Fantastiske 
Fornemmelser, godkendt af Byrådet. 

Ungdomsskole 
 

  I 2013 havde Ungdomsskolen fokus på:  

� Internationalisering 
� Unge indflydelse og demokrati 
� Det gode liv 
� Folkeskolereformen 

Kultur og fritid 
 

I 2013 nåede Kultur og Fritid: 

� Etablering af kunstgræsbane på Tåsinge 
� Etablering af kunstgræsbane i 

Rantzausminde 
� Ibrugtagning af Tåsinge Boldklubs Klubhus 
� Udmøntning af ”Puljen til lokale initiativer” 
� Tilpasning af Høje Bøge Stadion 
� Ibrugtagning af SG Huset 
� ”Omlægning” af Midtbyhallen med nye 

brugere, Rollo og privat fitnesscenter. 
Samdrift med Svendborg Idrætscenter. 

� NOCA Nordisk Kadet Stævne 
� International Gadeteaterfestival 
� Danmarks Bedste livret (TV optagelse på 

Ramsherred) 
� Comedy festival 
� Svend 13 Danmarks Film- og kulturfestival  
� Udvikling af Kulturstrategi 
� Folkeoplysningspolitikken 
� Skårup Kultur- og fritidscenter 

Musikskole 
 

I 2013 nåede Musikskolen: 

� Samarbejde med Helhedsskolen 

� Tilpasning af pris/deltagerbetaling 

� Efteruddannelse af musikskolelærerne 

� Samarbejde med Fyns 11. musikskole 

� Fokus på høj kvalitet i undervisningen 

� National og international udveksling 

Plan og Erhverv 
 

  Der har i 2013 været fokus på: 

� Erhvervskontakten 
� Udarb. af udviklingsplan for Svendborg Havn 
� Den Grønne Tråd 
� Revision af Kommuneplan 2013-25 
� Nye lokalplaner for især boliger og 

detailhandel 
� Fortsat udvikling af Tankefuld 
� Fælles fynsk udvikling 
� Opstart Iværksætterhus 
� Køb af bygninger på Frederiksø 

Trafik og Havn 
 

I 2013 nåede Trafik: 

� Indførelse af Marina Booking 
� Udvikling og igangsættelse af online 

booking system for MS Helge og MF Høje 
Stene, hvor kunderne kan bestille plads og 
købe billetter 

� Etablering af bemandet sekretariat 
� At få antal besøgende gæstesejlere tilbage 

på niveau med 2010 
� Idriftsættelse af Ærø færgeaftale 
� Udskiftning af 2 fyr i Højesteneløbet 
� Gennemførelse af en række kultur- og 

musikarrangementer 
� Renovering af P-plads  
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalget for Kultur og Planlægning

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Institutioner 38,6 38,3 38,2 37,8 -0,4

- Bibliotek 25,6 26,0 26,0 25,9 -0,1

- Musikskole 5,6 5,6 5,6 5,3 -0,3

- Ungdomsskole 7,3 6,7 6,6 6,6 0,0

Kultur og fritid 55,5 60,1 58,9 55,6 -3,3

Byg, Plan og Erhverv 8,7 8,8 9,6 9,3 -0,3

Sekretariat 4,3 5,6 8,0 7,0 -1,0

Trafik 27,7 33,3 35,0 36,0 1,0

- Busdrift 21,9 27,7 27,7 29,1 1,4

- Færgedrift 6,8 7,5 7,3 7,3 0,0

- Lufthavn 0,5 0,6 0,6 0,4 -0,2

- Havne -1,5 -2,6 -0,6 -0,8 -0,2

Drift i alt 134,8 146,1 149,8 145,7 -4,1

-4,1

Anlæg:

Bibliotek 0,0 0,0 0,6 0,2 -0,4

Kultur og fritid 16,7 4,8 38,4 39,0 0,6

Byg, Plan og Erhverv -17,2 18,2 31,8 6,8 -25,0

- Jordforsyning -23,5 2,5 -5,9 0,6 6,5

- Byfornyelse 0,5 1,1 6,8 0,0 -6,8

- Øvrige 5,9 14,7 30,9 6,2 -24,7

Trafik 5,2 10,4 18,8 13,5 -5,3

Anlæg i alt 4,7 33,4 89,7 59,6 -30,1

30,1

Udvalget for Kultur og Planlægning  i alt 139,5 179,5 239,5 205,3 -34,2

Heraf overførs til 2014/2015

Heraf overførs til 2014

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

Overførsler fra 2012 0,7

Nedskrivning af lønbudget -0,7

Diverse tilretninger af lønbudgetter ifm. organisationsændringer 1,3

Fynsprojektet (fra Udviklingspuljen) 0,1

SG-huset, tilpasning af budget (låneydelse/drift) 0,1

Udmøntning af rammebesparelse 2013 -0,2

Færgepulje fra ØKU 2,0

Udmøntning af besparelse vedr. brændstof -0,2

Barselsrefusion 0,1

Midler til Erhvervs- og Vækststrategi, fra EU 0,4

Driftsbevillinger i alt 3,7

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.

Overførsler fra 2012 27,5

Vedligeholdelse af tomme byggegrunde (til UMT) -1,3

Tankefuld 4,4

Iværksætterhus, anlægsbevilling 13,9

Skårup Kultur og Idrætscenter, anlægsbevilling 6,5

Etablering af biblioteksfilial i Skårup Kultur og Idrætscenter 0,6

Påtrængende renoveringsopgaver på havnen 4,6

Tilretninger jf. økonomirappoort pr. 30/9 2013 -0,5

Nyt billetkontor 0,5
Anlægsbevillinger i alt 56,3
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  
På Udvalget for Kultur og Planlægnings område udgør driftsregnskabet for 2013 145,7 mio. kr. mod et 
korrigeret budget på 149,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.  

Mindreforbruget kan primært henføres til Bibliotek med 0,1 mio. kr., Musikskole med 0,3 mio. kr., kultur 
og fritid med 3,3 mio. kr., Byg, Plan og Erhverv med 0,3 mio. kr. og Sekretariat med 1,0 mio. kr. 
Mindreforbruget modsvares dog delvist af merforbrug på Trafikområdet med 1,0 mio. kr. 

På Udvalget for Kultur og Planlægnings området søges overført 0,7 mio. kr. til 2014 og 3,4 mio. kr. til 
2015. 

   

Anlæg: 
Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af ovenstående tabel. 

På anlægssiden udgør regnskabet for 2013 59,6 mio. kr. mod korrigeret budget på 89,7 mio. kr., hvilket 
giver et mindreforbrug på 30,1 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Bibliotek med 0,4 mio. kr., Byg, 
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Plan og Erhverv med 25,0 mio. kr. og Trafik med 5,3 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog delvist af 
merforbrug på kultur og fritid med 0,6 mio. kr. 

På Udvalget for Kultur og Planlægnings område søges overført 30,1 mio. kr. til 2014. 

 

Bibliotek 

Økonomisk redegørelse 

Drift: 
Biblioteksområdets driftsregnskab for 2013 udgør 25,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 26,0 mio. 
kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  

 

Anlæg: 
Biblioteksområdet udviser i 2013 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Mindreforbruget vedrører etablering af biblioteksfilial i Skårup Kultur og Idrætscenter. Mindreforbruget 
søges overført til 2014.   

 

 

Hvad nåede vi i 2013 

Udlån i 2013: 1.085.327 

Besøgstal: 405.163. Mere end 1000 besøgende pr åbningsdag. 

 

Udmøntning af temaet ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” 2013: 

Åbne biblioteker: 

Udvikling af selvbetjent bibliotek i Gudme – udlånsstigning på 37 % 

Udviklingsprojekt i Skårup med borgergruppe, samarbejde med multihallen om bygning af nyt 
biblioteksrum med selvbetjening i Multihal. Planlægning af indretning, flytning mv. Flytning i marts 2014. 

Udviklingsprojekt med nyt samarbejde om fælles folke- og skolebibliotek i Thurø – på Thurø Skole med 
selvbetjening. Flytning af folkebiblioteket i 2015. 

Nyindretning i børneafdeling, indretning af IT-område, planlægning af nyindretning i musikområde 

Personlig telefonbetjening 

Udvidelse af åbningstiden på hovedbiblioteket mandage fra kl. 19 til kl. 21 – med betjening.  
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Inspiration og læring: 

Biblioteket som kultur- og vidensrum 

Arrangementer for børn og voksne: i alt 106. Heraf 23 udstillinger 

Markedsføring med samlet halvårligt arrangementskatalog 

45 læseklubber 

Bogcafeer for og med borgerne 

Læringssessions for borgerne, IT og ”Bestil en bibliotekar” 

Udvidelse af biblioteksorientering for skolernes 8. klasser i samarbejde med skolebibliotekarerne 

Minikulturel rygsæk i samarbejde med skoler og kulturinstitutioner 

Samarbejde med SVEND13 – filmsessions for børn og voksne på biblioteket 

Forfatterskole for unge – i alt 65 unge deltagere. 

Walkie Talkie klub med unge biblioteksbrugere om arrangementer og indretning 

Skrivekurser for voksne. 

Erhvervsservice for virksomheder samt arrangementer for erhvervslivet, f.eks. v Mads Øvlisen 

 

Danskernes Digitale Bibliotek 

Tiltrådt national aftale med DDB 

Modtog kommunens Digitaliseringspris 

Læringsprojekter: Glade digitale borgere 

IT læring for borgerne: 

Digital post og NemID for virksomheder og private 

Tiltrådt nye aftaler om e-ressourcer 

 

Partnerskaber 

Kulturstrategi udarbejdet i samarbejde med kulturafdeling og borgere. ”Kulturløftet – Fantastiske 
Fornemmelser”. Godkendt af byrådet efteråret 2013. Opfølges af handlingsplaner i 2014 samt de 
kommende år.  

Samarbejde med de fynske biblioteker om markedsføring (kampagne på TV), erhvervsservice, 
biblioteksklubber. 

Fælles fynsk undersøgelse: ”Non Users” efterfulgt af konkrete projekter.  

Ny undersøgelse af ”Next Users” i 2013 og 14 i samarbejde med Odense Bibliotek. Støttet af 
kulturstyrelsen. 
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Ny brugerundersøgelse med fokus på lokalbibliotekerne. Opstart 2013. Gennemføres forår 2014. 

Fælles kommunalt projekt ”Digitale Ambassadører” 

Samarbejde med lokale kulturaktører om arrangementer mv. 

Samarbejde med nye frivillige borgere. IT undervisning, afvikling af arrangementer mv.  

”Danmark Læser”, projektudvikling og ansøgning til Kulturministeriet. Samarbejde med virksomheder, 
skoler mfl. Mulighed for at blive en af 12 modelkommuner med økonomisk tilskud fra ministeriet. Svar på 
ansøgning marts 2014. 

 

Professionel Udvikling 

Morgenuniversitet for ansatte med eksterne foredragsholdere. Temamøder. Som lægger op til nye 
handlingsplaner for biblioteket. 

Interne læringsprojekter 

 

 

Musikskole 

Økonomisk redegørelse 

Musikskoleområdets driftsregnskab for 2013 udgør 5,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på  5,6 mio. 
kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet en indtægt fra 
Statens Kunstråd på 180.000 kr. til 3 årigt talentprojekt, hele beløbet er udbetalt i 2013. Hertil kommer 
uforbrugte midler fra Stadsensemble. 

 

Hvad nåede vi i 2013 

I 2013 nåede Svendborg Musikskole 
 

• Samarbejde med Helhedsskolen – Blæserklasse projekt, Music Mind Games i 
skoletiden, hvor musikskole og grundskolerne sammen finansierer   

 
• Tilpasning af pris/deltagerbetaling i en lavkonjunktur med faldende elevtal på 

landsplan. Prisjusteringer, alternative finansieringer har været forsøgt 
 

• Efteruddannelse af musikskolelærerne / tilpasning og udvikling af kompetencer til 
de nye samarbejdsopgaver med helhedsskole/Den Åbne Skole 

 
• Samarbejde med Fyns 11. musikskole – Den Fynske Talentskole, samt oprettelse 

og udvikling af egen ”Talentlinien” med pt. 23 elever. (180.000 kr. fra Kunstrådet 
over 3 år) 

 
• Fokus på meget høj kvalitet i undervisningen – både instrumental, teori og 

sammenspil. Elever har vundet priser ved nationale solistkonkurrencer for børn og 
unge 

 
• National og international udveksling (Koncertrejse til Tyskland i 2014, besøg fra 

Egedal 2013 - genbesøg i 2014) 
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Ungdomsskole 

Økonomisk redegørelse 

Ungdomsskoleområdets driftsregnskab for 2013 udgør 6,6 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret 
budget.  

 

Hvad nåede vi i 2013 

I 2013 havde vi fokus på flg. områder  

- Internationalisering 
- Unge indflydelse og demokrati 
- Det gode liv 
- Folkeskolereformen 

Internationalisering: Vi fortsatte vores arbejde med at løfte blikket og se ud i verden. I foråret blev vi 
af kommissionen indstillet til en europæisk pris for dette arbejde. En elev og en lærer rejste til Bruxelles 
for at præsentere projektet (beat poverty). Vi vandt ikke, men æren var stor. Ca. 50 unge har i dette år 
været på udveksling i udlandet og vi har holdt en lejr her i Svendborg for 25 unge fra Portugal. 
Projekterne er stort set finansieret af EU, så udgifterne for eleverne er meget små. Vore ansatte tager på 
kursus i emner som inklusion, uformel læring, ungdomsarbejdsløshed, miljø og andre aktuelle emner. 
Disse kurser dækkes 100 % af EU. I efteråret besøgte hele personalegruppen nogle ungdomsklubber og 
skoler i Hamborg for at høre om deres erfaringer med heldagsskoler. Et meget inspirerende besøg, som 
nu resulterer i at de kommer og besøger os. 

Demokrati. Medlemstallet i de politiske partier falder, og det er svært at motivere de unge til at være 
politisk aktive. Vi ønsker at lære de unge at begå sig i det demokratiske system og give dem størst mulig 
indflydelse i Ungdomsskolen. Der er oprettet klubråd ved alle klubber og formændene udgør ungerådet.  
Der er lavet rammer for, hvad de bestemmer, hvad vi voksne bestemmer og hvad lovgivningen 
bestemmer. Lige nu inspirerer vi dem, hvad de skal bruge deres indflydelse og penge til.  

Det gode liv: Vi vil gerne være med til at så mange unge som muligt får øjnene op for den fantastiske 
natur vi er omgivet af. Vi har indkøbt MB cykler og kajakker og de bliver flittigt brugt. Der er ugentlige 
hold og ture til andre steder i Danmark hvor færdighederne bliver afprøvet. Kajakkurset afsluttes med et 
diplom, som giver ret til at bruge kajakklubbernes kajakker. 

Folkeskolereform. Hvad kan vi tilbyde de ældste elever, som vil være med til at gøre dem så dygtige 
som mulige? Vi tog udgangspunkt i de ting, vi er gode til. Relationer, uformel læring og unge indflydelse. 
Sammen med personalet og bestyrelsen udarbejdede vi 5 tilbud: Milife= et kursus i personlige og sociale 
kompetencer, valgfag, demokratiudvikling for elevrådene i overbygningen, internationale tiltag med 
elevudvekslinger og lærerkurser i udlandet og hjælp til lejrskoler med ungeindflydelse. Lige pt. er vi 
rundt på alle skoler for at tale med ledelsen og udskolingsteamene. Kan de bruge vore tilbud til noget? 
Skal der ændres noget i tilbuddet? Nogle af tilbuddene tilbydes alle skoler og andre tilbud tilbydes enkelte 
skoler. Det er år 1 og vi betragter året som et forsøgsår. Ting skal ændres når vi har prøvet det. 
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Kultur og fritid 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  
På Kultur og fritidsområdet udgør driftsregnskabet 55,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 58,9 mio. 
kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.  Mindreforbruget vedrører primært Sport Study/Team 
Danmark med 1,1 mio. kr., diverse aktiviteter under Folkeoplysningsloven med 1,1 mio. kr., aktiviteter 
uden for Folkeoplysningsloven med 0,3 mio. kr., pulje vedr. de frie kulturmidler med 0,3 mio. kr. samt 
selvejende haller med 0,2 mio. kr.    

 

Anlæg: 
Anlægsregnskabet udviser i 2013 et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Merforbruget vedr. primært Høje Bøge stadion og søges overført til 2014 jf. beslutning på Udvalget for 
Kultur og Planlægnings møde den 4. juni 2013. 

  

Hvad nåede vi i 2013 

I 2013 blev der, i samarbejde mellem administrationen og brugerne, afsluttet en række 
anlægsopgaver inden for idrætsområdet. 

Konkret kan nævnes åbningen af SG-Huset, der må betragtes som en bygning, der sætter nye 
standarter for mulighederne for oplevelse og bevægelse.  

Tåsinge Boldklubs nyanlagte klubhus og kunstgræsbane danner ligesom Egense 
Rantzausminde IF’s nye kunstgræsbane meget fine rammer for udvikling af fodbolden i de to 
lokalområder, ligesom de nærliggende skoler har fået forbedret mulighederne for 
skoleidrætten.  
 
Som en afledt konsekvens af Svendborg Gymnastikforenings udflytning til SG-Huset på 
Ryttervej, er der skabt nye muligheder for brug af MidtByhallen, bl.a. har Bokseklubben Rollo 
fået forbedrede vilkår i forhold til tidligere. 

Høje Bøge Stadion fik udvidet spillearealet for at kunne leve op til DBU’s krav til banestørrelse 
hvilke også medførte omlægning af dele af atletikanlægget. 

Indsatsen på kulturområdet, har i 2013 været præget af udviklingen af en ny kulturstrategi. 
Med stor borgerinddragelse blev der hen over året skabt en kulturstrategi, som under navnet 
’Kulturløftet – fantastiske fornemmelser’ skal danne rammen for Svendborg Kommunes 
kulturelle udvikling mange år ud i fremtiden. 

Puljen ’De frie Kulturmidler’ gav i lighed med tidligere år mulighed for en lang række af 
kulturelle tiltag i både midtbyen og lokalområderne. Blandt disse kan nævnes Kulturpriserne, 
Kunstprojekt i lokalområde, Dansens Dag og CRA-S Kunsthåndværkermarked 

Svendborg Film og Festdage blev gennemført for første gang med et program som blev 
modtaget med stor tilfredshed som kommunens nye kulturbegivenhed, og det vurderes, at 
projektet rummer et stort potentiale - også set i et nationalt perspektiv. 
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Tilsvarende kan det, ligeledes på eventsiden, nævnes, at Kadet Stævnet, hvor kadetter fra de 
nordiske lande var samlet til idrætsstævne, udgjorde en bemærkelsesværdig international 
begivenhed i Svendborg. 

En ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget på baggrund af et meget fint forarbejde af den 
nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget. Udvalget for Kultur og Planlægning og 
Byrådet udtrykte stor tilfredshed med det politiske oplæg, og af tilkendegivelserne blev det 
understreget, at brugerinddragelse, ’armslængdeprincippet’, er en væsentlig faktor i det 
frivillige folkeoplysende arbejde, - hvilket naturligt ligger i politikkens intentioner. 

 

Byg, Plan og Erhverv 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Driftsregnskabet for Byg, Plan og Erhverv udgør 9,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,6 mio. kr., 
hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til faldende bidrag til 
lån til støttet byggeri. 

 

Anlæg: 
Anlægsbudgettet under Byg, Plan og Erhverv udgøres primært af rammebeløb vedr. jordforsyning og 
byfornyelse. 

Jordforsyning 

Det samlede korrigerede anlægsbudget for jordforsyning viste en indtægt på 5,9 mio. kr. På grund af 
manglende indtægter blev resultatet for 2013 en udgift på 0,6 mio. kr. Restbevillingen for 2013 søges 
overført til 2014. 

Den manglende indtægt kan primært henføres til manglende salg af grund i Tankefuld. 

Byfornyelse 

Det korrigerede budget til byfornyelse i 2013 er 6,8 mio. kr. Der har i 2013 ikke været afholdt udgifter og 
der forventes således overført 6,8 mio. kr. til 2014.  

Øvrige anlæg 

På øvrige anlæg forventes overført 24,7 mio. kr., hovedsageligt vedrørende byrumsprojektet og 
Iværksætterhuset.  

 
Hvad nåede vi i 2013 

Erhvervskontakten 

Erhvervskontakten blev etableres 1. januar 2013. Hvilket betyder at man har samlet Plan, Byg og 
Industri miljø i en afdeling. Formålet med afdelingen er at skabe en indgang for erhvervslivet samt et 
fokus på bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Samarbejdskultur”. Det lykkes i 2013 at blive en af 
højdespringerne i DI’s analyse. Derudover har der været foretaget målinger som viser en generel 
forøgelse af tilfredsheden med den service der bliver leveret. 
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Kommuneplan 2013-25  

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede og politiske mål for udviklingen i 
kommunen. Heri fastlægger byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land.  

Kommuneplanen er en plan for hele kommunen. Den giver et sammenhængende overblik over den 
fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv og reglerne for arealanvendelsen. Kommuneplanen skal blandt 
andet sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber samt sikre en 
hensigtsmæssig udvikling i kommunen. Endelig skal offentligheden i videst muligt omfang inddrages i 
planlægningsarbejdet.  

Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Byrådet har i 2013 gennemført en 
temarevision af kommuneplanen for temaerne turisme, kulturarv, landskab, det åbne land, jordbrug og 
detailhandel. Lokale turismevirksomheder deltog i en række samtaler om udfordringer og muligheder for 
udvikling af turismeerhvervet.   

Forslag til kommuneplanen var i høring hen over sommeren 2013. Der blev udarbejdet en publikation 
”Kommuneplan 2013-25 kort fortalt …” og afholdt tre borgermøder. I høringsperioden indkom 59 
høringssvar, som blev behandlet i forbindelse med byrådets vedtagelse af kommuneplanen i december 
2013. 

Lokalplaner 

Byrådet har i 2013 endeligt vedtaget følgende lokalplaner: 

547 Bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris 

508 Område til dagligvarebutik ved Bregningevej 

566 Boligområde ved Grønnedal og Badstuen, Tåsinge 

551 Boligområde Vædderen, Rantzausminde 

562 Boligområde, Tved Kirkevej 

572 Område til offentligt formål ved Christiansvej 

577 Blandet bolig- og erhvervsområde, Hesselager 

556 Område til detailhandel ved Mølmarksvej 

 

Endvidere er følgende lokalplanforslag vedtaget til offentlig høring: 

576 Erhvervsområde, Gl. Hestehave 

567 Boligområde ved Ørbækvej i Tved 

565 Eenfamiliehus på Fiskopvej 35 

 

Derudover er der foretaget screeninger for vurdering af planmuligheder for Oure Friskole, Egebjerggården 

samt en del detailhandelsbutikker. 
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GIS og BBR 

I 2013 er GeoFyn blevet etableret. GeoFyn er det store fynssdækkende geodatasamarbejde, der ejes af 
de ti kommuner på Fyn. Med samarbejdet får kommunerne udviklet GIS potentialet i de fynske 
kommuner med fokus på at skabe optimal udnyttelse, udvikling og implementering af geodata for hele 
Fyn.  

Det digitale kortsystem (KortInfo), der bruges til sagsbehandling og kortfremvisning/-stilling i hele 
kommunen, er blevet udvidet med nye funktioner. Det har skabt en større anvendelighed af websiden, 
som med tiden vil medføre stigende effektivisering på mange niveauer i kommunen. 

Der er blevet tilkøbt et program med en 3D model over hele Svendborg Kommune med bygninger og 
vegetation, der kan vises på nettet. Her er det muligt at oprette projekter, lave lokalplanmateriale og 
illustrationer over nye tiltag rundt i kommunen. Arbejdsværktøjet kan bruges internt i kommunen, men 
kan også lægges ud til eksterne brugere, der samarbejder med kommunen. Endelige kan nysgerrige 
borgere også lege dermed via hjemmesiden.  

Aftalen mellem KL og Staten i efteråret 2012 – grunddatapakken – har bidraget med yderligere skærpede 
krav til kommunens grunddata. Der er igangsat en række initiativer og udsendt retningslinjer for op- og 
tilrettelse af disse grunddata, hvori der lægges mange ressourcer. Når disse projekter er færdige i 2016, 
vil kommunen ligge inde med gode og nye grunddata, der bidrager til vækst blandt virksomheder og 
borgere i hele kommunen. 

 

Fynsprojektet 

Kommunen har deltaget i arbejds- og styregrupper af planchefer på Fyn for at udarbejde Strategi Fyn 
2014-17. Strategien bygger på de tidligere analyser i Fynssamarbejdet og skal udgøre en overligger for 
kommunernes planstrategier og kommuneplaner. I august 2013 blev Fynssekretariatet bemandet med to 
ansatte, som skal understøtte de fælles fynske opgaver. De fynske kommuner betaler i fællesskab til 
sekretariatet.  

Der er afholdt politisk konference i Assens GL. Sukkerfabrik om Fyns Fremtid, hvor 
kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hele Fyn deltog. Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum 
Fyn styrer Fynsprojektet og prioriterer blandt de mange opgaver, som ønskes iværksat. 

 

Den Grønne Tråd – fra Krøyers Have til havnen 

Byrådet godkendte i januar 2013 dispositionsplanen for byrumsprojektet Den Grønne Tråd. Det første 
halvår af 2012 er der gennemført en projekteringsproces med detailudvikling af Etape I, Torvet og Lille 
Torv. Entreprisen for Etape I er udbudt som planlagt, men Byrådets beslutning om at ændre 
rækkefølgeplanen for udførelse af anlægsarbejdet og Svendborg Vands ønske om at etablere et 
regnvandsbassin under Torvet betød forskydning i opstart af anlægsarbejderne fra september 2013 til 
januar 2014. Detailprojektering for Krøyers Have, Ramsherred og Møllergade er udarbejdet. 

  

Projektideen er formidlet via diverse medier og i perioden maj til november i udstillingscontaineren Boxen 
på Torvet. Interessenter såsom Tilgængelighedsudvalget og naboer involveres løbende i processen. 
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Svendborg Havn 

I august 2012 besluttede byrådet, at igangsætte udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn. 
Baggrunden var en længere offentlig og politisk debat, hvor det i den endelige byrådsbeslutning blev 
fastlagt, at perspektivet for fremtidens havn skulle være en havn med en større blanding af aktiviteter 
end i den traditionelle erhvervshavn. Gennem 2013 har administrationen arbejdet på at udvikle såvel en 
fysisk plan som en række strategier for havnens udvikling. Dette blev sammenfattet i et forslag til 
Udviklingsplan. Byrådet sendte forslaget i offentlig høring i november 2013 og har i februar 2014 
vedtaget Udviklingsplanen endeligt. I den forbindelse er der sket en række justeringer af planen. 

Sideløbende med planarbejdet er der i tilknytning til havneomdannelsen blevet arbejdet med en række 
større udviklingsprojekter.  

• Svendborg Kommune har støttet op om SIMAC’s bestræbelse på at udvikle et projekt for et 
maritimt kraftcenter på Nordre Kaj.  

• På Frederiksø har Svendborg Kommune købt de gamle værftsbygninger af udviklingsselskabet 
UDSYN. Ligeledes har kommunen købt Petersens & Sørensens bygninger på Nordre Kaj. Herved 
er der åbnet mulighed for at samle skibsværfts- og motoraktiviteter på Frederiksøs nordside og 
igangsætte en udvikling for nye erhverv og kulturaktiviteter i de gamle værftsbygninger på øens 
vestside.  

• Endelig har Svendborg Kommune igangsat ombygningen af den tidligere rutebilstation på Jessens 
Mole til Fremtidsfabrikken som et iværksætterhus for kreative erhverv. 

 

Tankefuld 

I 2013 blev byggemodning af 1. etape færdiggjort. Tankefuld Plads blev arkæologisk undersøgt og anlagt 
med grus, busvendeplads og legeplads til områdets beboere. Der er anlagt gruscykelsti langs 
Sofielundskoven. Der blev i september 2013 flyttet ind i FaB’s nye 67 lejligheder. Kløversti på 2,5 km. er 
indviet i efteråret.  

Der er igangsat en række initiativer for at øge grundsalget (prisnedsættelse på 20 % på byggegrundene, 
Nybolig som grundsælger og opsøgende salgsarbejde over for investorer). 

 

Køb og Salg 

Grunde 

Der har været en meget lille efterspørgsel på grunde. De interesserede købere, der har været, har ikke 
villet give markedsprisen og derfor er der ikke indgået handel. 

Slet ingen efterspørgsel på storparceller. 

Kommunens eneste salg af parcelhusgrunde i 2013 var en parcelhusgrund på Agerskiftet i Skårup.  

Der blev indgået salgsaftale med Domstolstyrelsen om en grund på Christiansvej. 

Der er ikke solgt deciderede erhvervsgrunde. 

Der er solgt nogle mindre arealer ved arealoverførsler rundt omkring i kommunen. 

Bebyggede ejendomme 

- Østergade 49, Skårup er solgt 
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- Der er foretaget udredninger og forhandlinger omkring flere af kommunens tiloversblevne 
ejendomme. Af dem er der for Hjortøvænge 40 (Hjortøhus) og Skerningegårdsvej 13 
(Egebjerggården) underskrevet købsaftaler primo 2014. 

 

Kommunen havde en salgsstand på Boligmessen i SG-hallen primo 2013 

 

Sekretariat 

Økonomisk redegørelse 

Sekretariatets driftsregnskab for 2013 udgør7,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 
Mindreforbruget skyldes, at der er udvist stor tilbageholdenhed samtidig med at der fra 2011 er overført 
et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug søges overført til dækning af merforbrug under 
Udvalget for Teknik og Miljø vedr. byggesagsgebyrer og ejendomsoplysningsskemaer. 

 

Trafik 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Trafikområdets driftsregnskab for 2013 udgør 36,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 35,0 mio. kr., 
hvilket giver et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 1,4 mio. kr. på busdriften og 
modsvares af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på lufthavne og 0,2 mio. kr. på havne. 

 

Merforbruget på busdriften skyldes at a conto betalingen til Fynbus vedr. ejerbidrag ikke reguleres, 
selvom skøn fra Fynbus pr. 04.09.2013 udgør 26,5 mio.kr. Det for meget indbetalte ejerbidrag for 2013 
på 3,1 mio. kr. tilbagebetales i 2014. Disse er disponeret til bl. a. medfinansiering af underskud for 2012. 

 

Anlæg: 
Trafikområdet forventer et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsesarbejder samt 
sikring af havnens værdier. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger hen over vinteren og søges 
overført til 2014.  

 

Hvad nåede vi i 2013 

I 2013 nåede vi bl.a. følgende: 

• Indførelse af Marina Booking i Svendborg Havn, hvor der tilbydes online booking og betaling for 
gæstesejler med fokus på store bådepladser. - www.marinabooking.dk 

• Udvikling og igangsættelse af online booking system for M/S Helge og M/F Højestene, hvor 
kunderne kan bestille plads og købe billetter. - http://fersvend.onlinebooking.dk/booking/  

• Etablering af et bemandet sekretariat på Svendborg Havn for ”Et øhav i verdensklasse – Bedre 
service i havnene” i et samarbejde med Naturturisme og de sydfynske lystbådehavne. 

• Antal besøgende gæstesejler tilbage på niveau 2010 efter et par magre år. 
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• Idriftsættelse af Ærø færgeaftale med anløb af 2 færger, herunder midlertidige løsninger 
vedrørende pendlerparkering samt indretning af opmarchareal. 

• Udskiftet 2 fyr i Højesteneløbet efter at dette blev overtaget fra Søfartsstyrelsen / 
Farvandsvæsnet. 

• Gennemført en række kultur- og musikarrangementer på Svendborg Havn, bl.a. 20/20 på 
Bølgen, 3 x Caroline Rock mv.  

• Gennemført en række maritime arrangementer på Svendborg Havn bl.a. Nordisk Kadetstævne, 
Havets Jernmænd mv.  

• Renoveret P-pladsen ved Krøyers Pakhus, Jessens Mole. 
 

Gennemførte følgende større anlægsprojekter: 

• Opgraderet elinstallationer Østre Kaj – miljøkrav. 
• Hovedrenoveret bolværk ved Helges anløbsplads Svendborg Havn. 
• Monteret belysning Vindebyøre og Christiansmindebroen 
• Renoveret Drejø ydermole. 
• Oprensning Hjortø Havn. 
• Udbygget Svendborg Street Harbour med ny halfpipe og asfaltramper. 

Påbegyndt følgende større anlægsprojekter: 

• Udskiftning / forbedring af katodisk beskyttelse Svendborg Havn. 
• Renovering el-installationer Svendborg Havn. 
• Udskiftning af fendertræ og bolværkshammer Svendborg Havn. 
• Renovering af konstruktioner i den østlige del af Svendborg Lystbådehavn. 
• Renovering af bro 6 Rantzausminde mv. 
• Montering af katodisk beskyttelse Vindeby Havn. 
• Renovering af Drejø færgehavn samt installationer. 
• Igangsat projekt ny velkomst- og servicebygning Skarø. 
• Igangsat projekt ny velkomstbygning Drejø. 
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Børn- og ungeudvalget – Kort fortalt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skoleområdet 
 

 I 2013 nåede vi: 

� Status på og evaluering af ændret 
skolestruktur 
 

� Evaluering af resursetildeling til skolerne  
 

� Igangsætning af arbejdet med justering og 
tilpasning til øget inklusion 
 

� Anlægsprojekter afledt af ændret 
skolestruktur 
 

� Forberedelse af realisering af 
folkeskolereform  

o Den åbne skole og udarbejdelse af 
hvidbog 

o Finansieringsgrundlag – budget 
2014 

o Skoleleder-kompetenceudvikling 
 

� Etablering af nye juniorklubber 
(folkeoplysning) 
 

� Fortsættelse af arbejdet med at 
implementere den nationale strategi for IT i 
folkeskolen 
 

� Udarbejdelse og godkendelse af 
kvalitetsrapport for 2012/13 

Dagtilbud 
 

I 2013 nåede vi: 

� Udarbejdet en projektorganisation for 
deltagelse i Barnet i Centrum. 
 

� Gennemført en læringsmiljøvurdering i alle 
kommunale dagtilbud. 
 

� Opfyldt dimensioneringskravet om 17 
uddannelsesaftaler. 
 

� Nordkaperen nedlagt og børnehusene 
underlagt Børnebyøster og Vesterlunden. 
 

� Første spadestik til Skovlinden som en af 
fem udbygninger. 
 

Børn og Unge med særlige 
behov 

 

I 2013 nåede vi: 

Familieafdelingen: 

� Markant stigning i antallet af modtagne 
underretninger, fra 618 i 2012 til 930 i 
2013. 

�  

� Den øgede anvendelse af dialogbaserede 
underretninger har givet mulighed for flere 
tidlige indsatser. 

� Det fortsat store fokus på familiepleje som 
anbringelsesform er under pres, idet der er 
udfordringer med rekruttering af 
plejefamilier.  

� Ny lovgivning og den kommende 
Ungekontakt har nødvendiggjort en stor 
omorganisering i afdelingen.   

Specialinstitutionerne: 

� Gennemført reorganisering af Byhavens 
specialiserede tilbud ved ophør af samdrift 
af institutioner 

� Beslutning om etablering af Ungekontakten 
for 15-29årige, der samler forebyggende, 
rådgivende og sociale indsatser på tværs af 
direktørområder 

� Målrettet indsats for styring og progression i 
STU forløb fra visitation til udslusning    

UU-Center Sydfyn 
 
Den 4. februar 2014 er status på elever, der har 
afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse, 
således: 

� 86,6 % af årgang 2011 er i gang med en 
ungdomsuddannelse eller har gennemført 
en. 

� 88,5 % af årgang 2012 er i gang med en 
ungdomsuddannelse eller har gennemført 
en. 

� Af årgang 2013 går 41,2 % stadig i 
grundskolen (10. klasse) 50,7 % er i gang 
med en ungdomsuddannelse. 

 
Disse tal korresponderer med Ministeriet for Børn og Undervisnings 
profilmodel, da der bliver målt rent på ungdomsuddannelser 
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Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende prise 

 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Serviceudgifter 
Regnskabsresultatet udgør 974,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.019,9 mio. kr., hvilket giver et 
mindreforbrug på 45,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,5 %. 

Det oprindelige budget på 1.014,0 mio. kr. er forøget med 5,9 mio. kr. i overførsler, tillægsbevillinger 
m.v. jævnfør nedenstående oversigt over bevillinger 2012. 

 

Udvalg for Børn og Unge
Regnskab 

2012
Vedtaget 

budget 2013
Korrigeret 

budget 2013
 Regnskab  

2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 994,0 1.011,5 1.015,7 971,4 -44,4

Skoleområdet 545,9 556,0 555,3 524,2 -31,1

Dagtilbudsområdet 237,2 236,9 239,2 235,9 -3,4

Børn og unge m. særlige behov * 169,6 174,3 176,3 169,9 -6,4

UU Center 11,5 11,3 11,6 10,5 -1,1

Administrative afdelinger 29,8 33,0 33,2 30,9 -2,3

Overførselsindkomster i alt 5,0 2,4 4,2 2,8 -1,4

Børn og unge m. særlige behov 4,2 1,7 3,5 2,2 -1,3

UU Center 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,1

Samlet drift i alt 999,0 1.014,0 1.019,9 974,2 -45,7

*heraf rammeinstitutioner skoleområdet -4,5 -4,7 -3,0 -4,8 -1,8

* heraf rammeinstitutioner -4,6 -12,0 -6,5 -4,5 2,0

Drift i alt 1.008,1 1.030,7 1.029,4 983,5 -45,9

Heraf overføres til 2015 15,9

Heraf overføres til 2014 14,5

9,4

Anlæg:

Skoleområdet 7,5 12,4 41,6 36,2 -5,4

Dagtilbudsområdet 4,2 18,6 30,6 3,8 -26,8

Specialinstitutioner 4,7 0,0 -4,2 0,9 5,1

Anlæg i alt 16,4 31,0 68,0 40,9 -27,1

Heraf overføres til 2014 -27,0

Heraf overføres til anlæg 2014
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Af de store afvigelser kan nævnes Skoleområdet med en mindreudgift på 31,1 mio. kr., som fortrinsvis 
kan henføres til lockoutmidlerne på ca. 10,6 mio. kr., IT i folkeskolen på 3,3 mio. kr., demografipuljen på 
2,0 mio. kr. og mellemkommunale betalinger på 3,1 mio. kr. samt PPR med 5,7 mio.kr. som primært 
vedrører betaling for elever i specialskoler.  

Dagtilbudsområdet viser en mindre udgift på 3,4 mio. kr. der primært skyldes mindreforbrug i 
dagtilbuddene.  

Børn og Unge med særlige behov udviser en samlet mindre udgift på 6,4 mio. kr.  
Mindreforbruget på familieafdelingen udgør 5,9 mio. kr. med bl.a. 1,6 mio. kr. på socialpædagogiske 
opholdsteder, 2,0 mio. kr. på døgninstitutioner samt 2,1 mio. kr. på aflastning. 

Specialundervisning for voksne med 1,0 mio. kr. som vedr. færre indskrevne elever i eget og andre STU 
tilbud. 

Overførselsindkomster 

Overførselsindkomster viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til 
mindreforbrug på fys- og ergoterapi, køb af træningsredskaber samt en merindtægt på statsrefusion 
grundet lukningen af Kastaniely. 

Bevillinger 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
 

Tillægsbevillinger i 2013 - serviceudgifter Mio. kr.
Nedskrivning af lønbudget (ØD04) -6,4
Overførsler fra 2012 (ØDF01) 2,9
Barselspuljen (BB) 2,8
Indkøbsbesparelse vedr. udbud busdrift (ØD06) -0,3
Flytning af budget til Ø.Havnevej (ØD07) -0,3
Kompensation HovedMed 2013 (ØD10) -0,1
Svb.'s tilskud til UU-Center del af Ungepakke II (ØD11) 0,4
Manglende overhead (ØD11) 3,0
Dagtilbud, flere pladser (ØD11) 1,8
Ugleklub (KD02) 0,0
Mountainbike-projekt (FD01) 0,1
Ungekontakten fra Social og Sundhed 0,1
Driftsbevillinger  serviceudgifter i alt 4,1
Tillægsbevillinger i 2013 - overførselsindkomster
Statsrefusion dyre enkeltsager 3,6
Kontante ydelser § 41 merudgifter og § 42 tabt arb.fortj.netto -1,8
Driftsbevillinger overførselsindkomster i alt 1,8
Driftsbevillinger i alt 5,9

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.
Overførsler fra 2012 37,1
Centerafdelingens restanlæg til deponering -2,1
Salg af Hjortøhus, nedskrivning 2,0
Anlægsbevillinger i alt 37,0
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Anlæg: 
Det samlede anlægsregnskab er på 40,9 mio. kr. netto og udgør 36,2 mio. kr. på skoleområdet, 3,8 mio. 
kr. på dagtilbudsområdet og 0,9 mio. kr. på specialområdet – Byhaveskolen. 

Anlægsramme var oprindelig på 31,0 mio. kr., hertil kom overførslerne fra 2012 på 37,1 mio. kr., samt 
bevillinger jævnfør ovennævnte på -0,1 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 68,0 mio. kr. 

Herefter viser regnskabet en nettomindreudgift på 27,1 mio. kr. hvoraf 27,0 mio. kr. overføres til 2014. 

I overførslerne indgår salg af skolebygninger med en indtægt på -23,9 mio. kr., idet salget ikke blev 
realiseret i 2013. 

 

Skoleområdet 
 
Økonomisk oversigt for området   
 (Mio. kr.) Løbende priser   

Skoleområdet 
Regnskab 

2012
Vedtaget 

budget 2013
Korrigeret 

budget 2013
Regnskab 

2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Folkeskoleområdet 477,0 487,1 486,0 462,4 -23,6

Rammeinstitution: Centerafd. -4,5 -4,7 -3,0 -4,8 -1,8

PPR 73,3 73,6 72,3 66,6 -5,7

Drift i alt 545,9 556,0 555,3 524,2 -31,1

 

   - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Udvalg for Børn og Unge
Regnskab 

2012
Vedtaget 

budget 2013
Korrigeret 

budget 2013
 Regnskab  

2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Anlæg:

Skoleområdet 7,5 12,4 41,6 36,2 -5,4

Vedligeholdelse 3,8 2,4 3,4 2,7 -0,7

Salg af bygninger -1,4 0,0 -23,8 0,1 23,9

Skolestruktur 4,5 0,0 45,8 28,9 -16,9

Thurø skole 0,6 10,0 12,5 3,1 -9,4

Parkeringsforhold 0,0 0,0 3,7 1,4 -2,3

Dagtilbudsområdet 4,2 18,6 30,6 3,8 -26,8

Renovering og vedligeholdelse 1,1 1,7 1,7 0,1

Sikkerhedsmæssige tiltag 2,1 3,7 1,3 -2,4

tilpasning af de fysiske rammer 15,4 25,2 0,8 -24,5

Specialinstitutioner 4,7 0,0 -4,2 0,9 5,1

Byhaveskolen 0,0 0,9 0,9 0,0

Salg af Hjortøhus 0,0 -5,1 0,0 5,1

Anlæg i alt 16,3 31,0 68,0 40,9 -27,1
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Folkeskoleområdet 

Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, skolefritids-
ordninger, skolebibliotek, naturskole, færdselsskole, sejladsprojekt og lejrskole samt transport af 
skoleelever. På Tåsingeskolen er der to centerklasser (rammeinstitutioner), der er finansieret via 
takstafregning af ydelser. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til 
juniorklubber under folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler mv. 
Skoleområdet dækker også PPR, som er beskrevet særskilt. 

 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser  

Skoleområdet Regnskab 2012
Vedtaget 

budget 2013
Korrigeret 

budget 2013
 Regnskab 

2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Folkeskoler * 327,7 346,7 349,0 331,0 -18,0

Fællesudgifter for skolevæsenet 1,0 2,3 2,3 0,9 -1,3

Syge- og hjemmeundervisning 0,5 0,6 0,6 0,5 0,0

Skolefritidsordninger 32,4 17,8 17,3 16,5 -0,8

Befordring af elever 8,1 7,2 6,9 6,4 -0,6

Kommunale spec.skoler /spec.uv. 30,5 33,3 30,0 29,2 -0,8

Bidrag til private skoler 52,3 54,9 54,9 53,9 -1,0

Bidrag til efterskoler 13,8 12,2 12,2 12,2 0,0

Idrætsfaciliteter for børn og unge 4,1 4,3 4,3 4,3 0,0

Fritidsakt.folkeopl.foreningsarb 2,4 2,6 3,2 2,8 -0,4

Fritidsaktiviteter u.folkeopl.lov 0,4 0,6 0,6 0,5 -0,1

Komm. tilskud til statsligt finan... 0,2 0,4 0,4 0,2 -0,1

Klubber og andre tilbud 3,5 4,3 4,4 3,8 -0,6

Skoleområdet i alt 477,0 487,1 486,0 462,4 -23,6  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

*) ”Folkeskoler” er excl. ADHD-klassen (som ligger under ”Kommunale spec.skoler”) og excl. centerklasserne, der 
fremgår af skemaet herunder. 

 

 

 (Mio. kr.) Løbende priser 

Rammeinstitutioner: Regnskab Vedtaget Korrigeret Afvigelse i 
centerklasser 2013 budget 2013 budget 2013 Regnskab 2013 forhold til

korr. Budget
Tale-sproglige vanskeligheder 0,0 -0,3 0,0 -0,4 -0,3
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser -4,5 -4,4 -3,0 -4,5 -1,5
Drift i alt -4,5 -4,7 -3,0 -4,8 -1,8
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Det oprindelige budget på skoleområdet på 487,1 mio. kr. er reduceret med netto 1,1 mio. kr., som 
primært skyldes en nedskrivning af lønbudgettet med 3,1 mio.kr. (ændret lønfremskrivning) og en 
reduktion af befordringsbudgettet med 0,3 mio.kr. (indkøbsbesparelse) modregnet en tilførsel af 2 
mio.kr. fra barselspuljen.   

Regnskabet for skoleområdet (excl. centerklasser og PPR) udgør 462,4 mio. kr. mod et korrigeret budget 
på 486,0 mio. kr.  Dermed er der et netto mindreforbrug på 23,6 mio. kr. svarende til 4,9 % af 
budgettet. For centerklassernes vedkommende udgør regnskabet en nettoindtægt på -4,8 mio. kr., 
hvilket giver en merindtægt på -1,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget skyldes primært følgende:  

• De 11 folkeskoler på 10,6 mio. kr., som primært vedrører uforbrugte lønmidler fra lockouten i 
april 2013. Midlerne overføres til 2014 primært til realisering af folkeskolereformen, herunder til 
etablering af arbejdspladser til lærerne 

• Centerklasserne på 1,8 mio.kr. som ligeledes hovedsagelig stammer fra uforbrugte lønmidler fra 
forårets lockout. 

• Øvrige institutioner (SFO, juniorklub og de fire projekter Natur- og Miljøskolen, Sejl- og 
friluftscentret, Færdselsskole og Vindebyøre lejrskole) på 1,0 mio.kr. 

• IT i folkeskolen på 3,3 mio.kr., der er opsparet til nyanskaffelser i 2014 og frem 
• Kompetenceudvikling på 1,3 mio.kr., jf. Udvalget for Børn og Unge d. 14.3.2013. 
• Juniorklubber ifølge folkeskoleloven på 0,4 mio.kr., som er midler afsat til finansiering af klub i 

2014, jf. Udvalget for Børn og Unge d. 14.3.2013. 
• Afledt drift til nybyggeri i forbindelse med ændret skolestruktur på 0,4 mio.kr. Disse midler 

overføres til Center for Teknisk Service og Ejendomme. 
• Demografipuljen på 2,0 mio. kr. grundet tidsforskydning mellem skoleår og budgetår samt 

mellemkommunale konti på 3,1 mio.kr.  

 

Hvad nåede vi i 2013? 

� Status på og evaluering af ændret skolestruktur 
 

� Evaluering af resursetildeling til skolerne  
 

� Igangsætning af arbejdet med justering og tilpasning til øget inklusion 
 

� Anlægsprojekter afledt af ændret skolestruktur 
 

� Etablering af sportsklasser på 7. og 8. klassetrin på Nymarkskolen 
 

� Indvielse af LOMA-projekt på Nymarkskolen 
 

� Forberedelse af realisering af folkeskolereform  
o Den åbne skole og udarbejdelse af hvidbog 
o Finansieringsgrundlag – budget 2014 
o Skoleleder-kompetenceudvikling 

 
� Omorganisering af de fire projekter; Natur- og Miljøskolen, Sejl- og Friluftscentret, 

Færdselsskolen og Vindebyøre Lejrskole. 
 

� Etablering af nye juniorklubber (folkeoplysning) 
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� Fortsættelse af arbejdet med at implementere den nationale strategi for IT i folkeskolen 
 

� Beslutning om at Skolebio overgår til foreningsdrift i 2015 
 

� Udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsrapport for 2012/13 
 

 

Tabeller og nøgletal  

Elevtal pr. 5. september i folkeskoler  

Folkeskoler 2011 2012 2013 

Nye folkeskoler pr. 1.8.2011    

Issø-skolen 431 416 433 

Nymarkskolen 741 697 684 

Rantzausminde Skole 510 529 532 

Skårup Skole 467 469 421 

Stokkebækskolen 509 516 509 

Thurø Skole 307 293 303 

Tved Skole 279 321 344 

Tåsingeskolen* 753 750 731 

Vestermarkskolen 363 352 342 

Vestre Skole 332 328 325 

Ørkildskolen 716 726 694 

I alt i folkeskolerne i kommunen 5408 5397 5318 

Kilde: Tabulex TEA. De anført elevtal er incl. elever fra andre kommuner.  

*Elevtallet for Tåsingeskolen er excl. centerklasser, se tabel længere fremme. 

 
Elevtal pr. 5. september i frie grundskoler i kommunen 
Frie grundskoler  2011 2012 2013 

Egebjerg Friskole  46 56 33 

Haahrs Skole 467 478 481 

Ida Holst Skole 241 240 240 

Ollerup Friskole 154 170 165 

Oure Friskole  72 85 101 

Svendborg Friskole   19 

Vester Sk. Friskole 193 196 196 

Øster Åby Friskole 205 210 211 

I alt i frie grundskoler i kommunen 1378 1435 1446 

Kilde: Opgørelse fra skoleafdelingen 1.10.13. Elevtallet er excl. elever fra andre kommuner. 
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Belægningsoversigt for 2013 for Tåsingeskolens centerklasser 

Elever fra Svendborg Kommune og andre kommuner 

Norm Belæg
ning

børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. i pct.
Tale/sprog 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 97
Autisme 60 62 62 63 64 64 64 64 63 63 64 64 64 106
Total 72 74 74 75 76 76 76 76 74 74 75 75 75 104
Forventet indtægt* 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3
Reel indtægt* 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4

Tåsingeskolens 
centerafdeling

Faktisk indskrevne i 2013

*beløb angivet i mio. kr. 

 

Aktivitetsforudsætninger for folkeskole og privat- og efterskole 

Aktivitetsforudsætninger  

Planlægni
ngstal* 

for 
2011/12 
(budget 
2012) 

Regnskab 
2011* 

(faktisk 
2011/12) 

Planlæg-
ningstal 

**for 
2012/13 
(budget 
2013) 

Regnskab 
2012 

(faktisk 
2012/13) 

Planlæg-
ningstal 

**for 
2013/14 
(budget 
2014) 

Regnskab 
2013 

(faktisk 
2013/14) 

 
Antal folkeskole-elever  

 
5.494 

 
5.408 

 
5165 

 
5165 

 
5108 

 
5108 

 
Antal frie grundskole-elever  

 
1.395 

 
1.453 

 
1495 

 
1495 

 
1497 

 
1497 

 
Antal efterskole-elever  

 
458 

 
423 

 
369 

 
369 

 
423 

 
423 

 
I alt 

 
7.347 

 
7.284 

 
7.029 

 
7.029 

 
7028 

 
7028 

*) Budgetforudsætningerne (planlægningstallet) er fra demografimodellen (og svarer til skoleåret der starter 1. august året før), mens 
regnskabstallene er faktiske tal pr. 5. september ifølge elev-administrationssystemet i det pågældende skoleår. 

**) I den nye demografimodel, der har virkning fra og med budget 2013, indgår kun almenområdet for så vidt angår folkeskolerne 
(dvs. ikke special- og modtageklasse-elever). Desuden indgår som noget nyt elever i frie grundskoler og efterskoleelever. 
Planlægningstal og regnskabstal er ens, idet der i den nye demografimodel er indarbejdet en efterregulering på baggrund af de faktiske 
tal pr. 5. september i 2. behandlingen af budgettet. 

 

Mellemkommunale betalinger samt myndighedsbetaling af kommunale heldagsskoler 

Område/tekst Helårselever 
2010 
gennemsnit 

Helårselever 
2011 
gennemsnit 

Helårselever 
2012 
gennemsnit 

Helårselever 
2013 
gennemsnit 

Kommunale Heldagsskoler*  
(myndig.-betal.) 

53,4 54,5 55,2 53,5 

Private heldagsskoler i kommunen 35,3 28,0 26,4 24,9 

Heldags-/værksteds- og special-skoler 
udenfor kommunen 

14,2 20,3 20,3 11,8 

Interne skoler på opholdssteder & 
anbringelsessteder 

43,4 39,2 29,8 24,8 

I alt 146,3 142,0      131,7 115,0 

Note: Tabellen viser antal elever omregnet til helårspersoner ud fra antal måneders skolegang. Det faktiske antal 
elever (hoveder) vil således være højere. Antallet af i børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan 
ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark, når Skole og Dagtilbud har 
modtaget oplysninger om skolegangen.  
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Mellemkommunal betaling til Svendborg-elever på almenområdet, dvs. i folkeskoler i andre kommuner 
(normalundervisning + evt. støttetimer) udgjorde i 2013 31,3 helårs-elever (både frit skolevalg og 
anbragte). Antallet af elever er dog ikke helt retvisendende, idet en enkelte kommuner har sendt en 
række opkrævninger efter regnskabsafslutningen (svarende til ca. 9 helårs-elever). 

 

Antal indskrevne i SFO 

Helhedsskolens indførelse pr. 1. august 2012 medførte et forventet fald i antallet af indskrevne i SFO, jf. 
nedenstående. 

 

Antal indskrevne elever i SFO anført pr. skoleår 

 

 

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun  

2011/12 1.914 1.932 1.910 1.896 1.882 1.867 1.868 1.862 1.853 1.834 1.822 

2012/13 1.732 1.724 1.643 1.609 1.603 1.583 1.581 1.589 1.576 1.555 1.558 

2013/14 1.715 1.727 1.701 1.687 1.686       

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. August måned er dog trukket pr. d. 15. 

 

ECO-nøgletal 

ECO nøgletal regnskab 2012. 
Kroner pr. 6-16 årig 

Svendborg Smnl. 
Gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42.626* 

 
41.495 

 
44.865 

 
43.217 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

 
6.787 

 
4.861 

 
4.723 

 
4.949 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler 

 
3.556 

 
3.471 

 
3.209 

 
2.614 

Kilde: ECO nøgletal  

*) I Svendborgs tal indgår bl.a. udgifter til idrætsskole, helhedsskole og fællestid, der er politisk besluttede tiltag. 
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PPR/vidtgående specialundervisning 
 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde PPR

Regnskab 
2012

Vedtaget 
budget 
2013

Korrigeret 
budget 
2013

Regnskab 
2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Pæd./psyk rådgivn. 12,5 12,1 12,5 11,9 -0,5

PPR takst andre kommuner -1,3 -0,1 -0,1 -0,8 -0,7

SFO andre kommuner 0,2 0,3 0,3 0,2 -0,1

Befordring specialskole/centkl. 4,8 3,9 5,3 3,6 -1,8

Spec. uv. I reg. tilbud 0,9 1,1 1,1 1,1 -0,1

Spec. uv. I komm. tilbud 43,1 43,3 41,0 39,5 -1,5

Spec. Pæd. Bist. Børn 1,6 1,7 1,7 1,4 -0,3

Særlige dagtilbud (Kolibrien) 11,6 11,3 10,4 9,8 -0,6

Drift i alt 73,3             73,6             72,3 66,6 -5,7
 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Økonomisk redegørelse  
PPR’s driftsregnskab 2013 udgør netto 66,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på -5,7 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget. 
 
Mindreforbruget kan henføres til uforbrugte drift og lønmidler, opkrævninger af PPR takst på elever fra 
andre kommuner, afregning af egne og andre elever i andre kommuner samt en mindre udgift ved 
befordring af elever. 

 

Hvad nåede vi i 2013 

� I PPR's tværfaglige betjening af dagtilbud og skoler er der udviklet en balance i antal mellem den 
uformelle konsultative tilgang og indstilling af barn/ung. Dette arbejde er ifølge 
Kvalitetsstandarden organiseret via Konsultativ Internt Møde (K.I.M.) og møde i Tværfaglig 
Gruppe (småbørnsfora/skolefora) i hvert dagtilbud/skole. 
 

� I PPR's betjening af dagtilbud/skoler og i dialogen med forældre understøttes  fortløbende den 
inkluderende praksis i form af tilgangen "Ansvarlig inklusion". 
 

� PPR har integreret arbejdet for småbørn 0-6 år med væsentlige funktionsnedsættelser ind i 
afdelingens øvrige opgaver. Dog med fortsat vægtning af det tværfaglige arbejde i kommunen ift 
disse børn og deres forældre. 
 

� PPR har fra august måned arbejdet med fusionen ift. ergo-/fysioterapeut området. Dette arbejde 
kræver fortsat megen fokus i år 2014. 
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Tabeller og nøgletal  

Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel. 

Tåsingeskolens 
centerafd. Autisme 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42,8
Tåsingeskolens 
centerafd. Tale/sprog 14 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8,4
Byhaveskolen 79 77 77 77 77 77 77 76 68 68 68 67 67 73,0
Spec.- og centerkl. 
Andre kommuner 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
Regionale spec.skoler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

0,0
Kolibrien (Svendborg) 77 76 76 76 76 76 76 75 70 68 68 67 67 72,6
Andre kommuner 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0
I alt 220 211 211 211 212 212 212 210 198 196 196 194 194 204,8

Gns. 
helårs-
elever

”Dagtilbud (SFO)”:

Jul Aug SepMar AprType DecNovOktBudget-
forud-
sætnin

Jan Feb Maj Jun
Faktisk indskrevne

 

 

 

ECO Nøgletal dækker kun driften af PPR 
03.22.04 
 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

 
2010 regnskab - kroner pr. 6-16 årig 

 
1.445 

 
1.652 

 
1.513 

 
1.595 

 
2011 regnskab - kroner pr. 6-16 årig 

 
1.385 

 
1.730 

 
1.563 

 
1.617 

 
2012 regnskab - kroner pr. 6-16 årig 

 
1.459 

 
1.417 

 
1.567 

 
1.641 

Kilde: ECO nøgletal  

 

Dagtilbudsområdet 

Økonomisk oversigt 
 

Dagtilbudsområdet
Regnskab 

2012

Vedtaget 
budget 
2013

Korrigeret 
budget 
2013

Regnskab 
2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Fælles formål 20,2 31,0 21,9 20,9 -1,0

Dagpleje 56,7 54,3 55,5 55,4 -0,1

Institutioner 127,8 117,2 129,3 127,8 -1,6

Særlige dagtilbud og klubber 2,9 3,2 2,8 2,4 -0,4

Åbne pæd. tilbud -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Private dagtilbud tilskud 29,8 31,2 29,8 29,4 -0,3

Drift i alt 237,2 236,9 239,2 235,8 -3,4

 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Økonomisk redegørelse  

Drift:  
Det oprindelige budget på 236,9 mio. kr. er forøget med netto 2,3 mio. kr., som bl.a. består af 
tillægsbevilling på netto 1,8 mio. kr. vedr. flere børn i pladserne end budgetlagt. Rammen er desuden 
tilført 1,3 mio. kr. blandt andet fra barselspuljen, kompensation for deltagelse i HovedMed og generelle 
løntrin. Lønbudgettet er modsat nedskrevet med 1,7 mio. kr. vedr. mindre lønstigninger end budgetlagt.  

Dagtilbudsområdets regnskab udgør netto 235,8 mio. kr., der sammenlignet med et korrigeret budget på 
239,2 mio. kr. udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 %. 

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug vedr. dagtilbuddene med 1,6 mio. kr., mindreforbrug 
vedr. demografien på 0,2 mio. kr., samt mindreforbrug vedr. ressourcepædagoger, barnet i centrum og 
forebyggende indsatser på samlet 1,6 mio. kr., som er planlagt i 2014. 

Dagplejeområdet udviser samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som består af en merudgift vedr. 
tilskud til friplads og mindreindtægt vedr. forældrebetaling på 0,7 mio. kr. samt en mindreudgift vedr. de 
to dagpleje områder på samlet 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at pladserne er udnyttet 
92,3 % mod de budgetlagte 91,4 % på grund af en meget fokuseret styring af kapaciteten. 

 
Hvad nåede vi i 2013?  
 

• Dagtilbudsområdet har foretaget aktionsforskning i læring for de 0-2 årige ved deltagelse i Barnet 
i Centrum sammen med Århus Universitet og 17 andre kommuner. Der deltager i alt 15 
pædagoger/dagplejer med fem deltagere i hvert af tre laboratorier fra Dagplejen Nord/Vest, 
Sundet og Vesterlunden. Der forskes og reflekteres i laboratorierne, hvorefter deltagerne tilbage i 
børnehusene og dagplejen afprøver praksis ud fra forskningen. 
 
De nuværende deltagere vil i efteråret 2014 udarbejde en fælles didaktisk model. Ved starten af 
2015 vil der blive knyttet partnerskaber på de tre deltagende områder. Derefter vil der være 
deltagelse fra alle dagtilbud, og den didaktiske model bliver udgangspunktet for alle indenfor 0-3 
års området.  
 

• Fra august til november gennemførte dagtilbudsområdet en læringsmiljøvurdering i alle 
kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune. Derefter er der påbegyndt udarbejdelse af 
Kvalitetsrapporten, der er en rapport der samler det administrative tilsyn i 2012 og 
læringsmiljøvurderingen i 2013. Kvalitetsrapporten vil blive behandlet i Udvalget for Børn og 
Unge i april 2014 og efterfølgende i Byrådet. 
 

• Der er arbejdet med Trivsel og ArbejdslivsGlæde(TAG) på alle arbejdspladser i kommunale og 
selvejende dagtilbud. Der har været en ændring af strukturen i arbejdet, så der er ledelse 
involveret i alle TAG-grupper fra foråret 2013. Dette på baggrund af en evaluerings- og 
milepælsrapport fra marts 2013. 
 

• Skole og Dagtilbud har i 2013 opfyldt dimensioneringskravet med indgåelse af 17 
uddannelsesaftaler til Pædagogisk Assistent uddannelsen. 

 
• Fortsat kompetenceudvikling på alle niveauer. Et tværfagligt tredagskursus om social inklusion, 

to hold i diplommodul i social inklusion, overbygningskurser for pædagogmedhjælpere og 
dagplejere om styrkebaseret pædagogik. Fyraftens/temamøder om styrkebaseret pædagogik, 
formidling af pædagogik, dialogisk læsning, hjernen og sprogtilegnelse.  
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• Dagtilbudsområdet har fortsat arbejdet med BørneIntra som digital platform for de 0-5 årige og 
deres familier, både på åbne og lukkede sider.  

 
• Dagtilbudsområdet nedlagde i regnskab 2013 Nordkaperen, hvis børnehuse blev en del af 

Børnebyøster og Vesterlunden. Dagtilbudsområdet består således af 7 kommunale dagtilbud og 
et selvejende område. 
 

• Ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er der godkendt udbygning/nybygning 
på 76 mio. kr. til følgende 5 børnehuse: Gudme Børnehus/Østerdalen, Kirkeby 
Børnehus/Egebjerg, Skovlinden/Vesterlunden, 4-kløveren/Sundet og Humlebien/Børnebyøster.  

 

Tabeller og nøgletal  

Prognose/faktiske antal børn 2013  
Budgetterede 
antal børn i 
2013 

Faktiske 
indskrivning 
2013 

Flere børn end 
budgetteret 

0 – 2 årige 1127 1139 12 

3 – 5 årige 1909 1968 59 

 
I alt 

3036 3107 71 

 

Indskrivning 2013 fordelt på dagtilbudstyper 

Dagtilbudstyper 
Budgetterede antal 
børn i 2013 

Faktisk indskrivning 
2013, årsværk 

Dagpleje 670 675 

Vuggestue 361 367 

Privat vuggestue 96 97 

0 – 2 årige i alt 1127 1139 

Børnehave 1602 1641 

Overgangsarbejde SFO 0 21 

Privat Børnehave 307 306 

3 – 5 årige i alt 1909 1968 

 

 

ECO nøgletal regnskab 2012 
Svendborg Smnl. 

Gruppen 
Region 

Syddanmark 
Hele 

landet 
 
Nettodriftsudgift børnepasning 0 – 5 årige 

 
66.487 

 
61.144 

 
61.818 

 
67.012 
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Børn og Unge med særlige behov 
 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde 

Regnskab 
2012

Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

Budget

Drift

Serviceudgifter 169,6 174,3 176,3 169,9 -6,4

Familieafdelingen 152,0 160,9 157,8 151,9 -5,9

Specialundervisning for voksne 16,4 19,6 18,2 17,2 -1,0

Specialinstitutioner 1,2 -6,2 0,2 0,8 0,6

Overførselsindkomster 4,2 1,7 3,5 2,2 -1,3

Familieafd. - statsref. dyre enkelt. -2,4 -7,7 -4,0 -4,4 -0,4

Familieafd. - Kontante ydelser 6,6 9,4 7,5 6,6 -0,9

Området i alt 173,8 176,0 179,7 172,1 -7,6  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
 
 
Fokusområde: Familie 

Af formålsbestemmelsen i Serviceloven vedr. støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor 
fremgår følgende i §46 og § 47: 

Kommunen er forpligtet til at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor. 
Formålet er at sikre disse børn de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt 
voksenliv, som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge 
bedste og skal have til formål at sikre kontinuitet i opvæksten, et trygt omsorgsmiljø med nære og 
stabile relationer til voksne, og skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og 
øvrige netværk. Støtten skal samtidig fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel, og sikre 
barnets eller den unges opbygning af kompetencer og skolegang og forberede til et selvstændigt 
voksenliv. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret og skal bygge på barnets eller den unges egne 
ressourcer, og kommunen skal overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og 
netværk i sagsbehandlingen. 
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Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser  

Politikområde Familieafdelingen

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter
152,0 141,6 157,8 151,9 -5,9

Plejefamilier og opholdssteder 76,4 77,2 76,9 74,8 -2,1

Forebyggende foranstaltninger 47,5 52,7 51,4 45,6 -5,8

Døgninstitutioner 23,0 25,5 23,9 22,2 -1,7

Sikrede institutioner 3,1 2,9 2,9 5,6 2,7

Rådgivningsinst. m.m. 1,9 2,6 2,7 3,7 1,0

Overførselsindkomster 4,2 1,7 3,5 2,2 -1,3

Statsrefusion dyre enkeltsager -2,4 -7,7 -4,0 -4,4 -0,4

Kontante ydelser 6,6 9,4 7,5 6,6 -0,9

Familieafdelingen i alt 156,2 143,3 161,3 154,1 -7,2
 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 

Økonomisk redegørelse – serviceudgifter og overførselsindkomster 
Regnskabet for Familieafdelingen udgør 154,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 161,3 mio. kr., 
hvilket giver et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. 

Regnskabets serviceudgifter viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til 
mindreforbrug på socialpædagogiske opholdssteder med 1,6 mio. kr., 2,0 mio. kr. på døgninstitution for 
familie samt 2,1 mio. kr. på aflastning. Merforbrug på 1,0 mio. kr. på den tidlige forebyggende 
foranstaltning Rådgivningsinstitutioner m.m. skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 
forebyggende foranstaltninger. Merforbrug på sikrede institutioner på 2,7 mio. kr. vedrører lukning af 
Kastaniely med 2,2 mio.kr. og flere unge end forventet med ophold på sikrede institutioner. 

Det 3- årige udviklingsprojekt er nu afsluttet, og der skal afregnes 0,7 mio. kr. i 2014. 

Overførselsindkomster viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til 
mindreforbrug på fys- og ergoterapi, køb af træningsredskaber samt en merindtægt på statsrefusion 
grundet lukningen af Kastaniely. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 

På det overordnede plan har Familieafdelingens fokus i 2013 været at planlægge og geare afdelingen 
både organisatorisk og fagligt til de større lovgivningsmæssige ændringer – særligt i forhold til 
Overgrebspakken og til Tilsynsreformen.   

Overgrebspakken indeholder opstramninger og konkrete krav til kommunernes håndtering af bl.a. 
underretninger. 
Tilsynsreformen indebærer, at den generelle godkendelseskompetence og det generelle tilsyn med 
anbringelsessteder, herunder plejefamilier er overgået til Socialtilsyn Syd. Dette har betydet, at der er 
overdraget både medarbejdere og arbejdsopgaver til det nye Socialtilsyn. Der er dog fortsat mange 
kommunale opgaver på familieplejeområdet med rekruttering, matchning, supervision, vejledning og 
efteruddannelse af plejefamilier samt konkrete godkendelser og netværksgodkendelser. 
 
I 2013 blev der truffet politisk beslutning om at forankre det hidtidige 3 – årige udviklingsprojekt på 
familieplejeområdet ” Videnscentret ” i den daglige drift fra 1. januar 2014, hvor projektperioden udløb. I 
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sidste halvdel af 2013 har der været fokus på at planlægge denne forankring, så det tidligere projekt nu 
er blevet en mere integreret del af afdelingens familieplejeteam, men med adskilte opgaver, der har til 
formål at give særlig pædagogisk og psykologisk støtte og sparring til plejefamilier med mere 
behandlingskrævende børn og unge.   
 
Familieafdelingen har i 2013 haft fortsat fokus på anvendelse af familiepleje som anbringelsesform. 
Strategien udfordres aktuelt – angiveligt grundet tilsynsreformen - af vanskeligheder med rekruttering af 
plejefamilier. Der er derfor aktuelt familieplejeanbringelser og aflastninger, som endnu ikke er 
udmøntede grundet denne aktuelle udfordring – en del af overskuddet på regnskabets serviceudgifter har 
baggrund i dette.  
 
 
Familieafdelingen har i 2013 gennemført en større intern omorganisering. Dette har været nødvendigt for 
at effektivisere håndteringen af det stigende antal modtagne underretninger og med baggrund i de nye 
lovkrav i Overgrebspakken. Endvidere har omorganiseringen været nødvendig for at afdelingen 
organisatorisk kan være gearet til at indgå i den kommende Ungekontakt. 
 
Det stigende antal underretninger i 2013 har endvidere medført, at det har været nødvendigt at 
omlægge sagsbehandlerstillinger til visitatorstillinger. 
 
Der har i 2013 endvidere været iværksat følgende tiltag: 
 

� Øget fokus på tidlige og korterevarende indsatser efter § 11, stk. 3 i Lov om social service– bl.a. 
famillierådgivningsforløb, hvor det ikke er vurderet nødvendigt at udarbejde børnefaglig § 50 
undersøgelse – den øgede anvendelse af dialogbaserede underretninger understøtter muligheden 
for at iværksætte tidlige indsatser. 

 
� Fokus på at mindske generne af omorganiseringen og de afledte sagsbehandlerskift for de 

involverede børn, unge og familier. 
 

� Øget anvendelse af netværksmøder og fortsat anvendelse af familierådslagning som metode i 
sagsbehandlingen og i undersøgelsesarbejdet. 
 

� Formidling af Overgrebspakkens nye lovgivning om øgede muligheder for at forstærke det 
tværfaglige samarbejde til sundhedspleje, dagtilbud og skoler m.v. 
 

� Igangsætning af en fælles faglig udviklingsproces i afdelingen med faglig opkvalificering og med 
fokus på evidens og nye forskningsresultater omkring bl.a. risikofaktorer,  § 50 undersøgelser , 
betydningen af mentaliserings-ressourcer  m.v. – udviklingsprocessen fortsættes i 2014 
 

� Iværksættelse af særlig tværfaglig og helhedsorienteret forebyggende familiekonsulentstøtte 
efter § 11.3 efter Lov om social service til bl.a. nytilkomne flygtningefamilier med børn med 
henblik på at fremme børnenes og familiernes integration.   
 

� Styrket overgangen fra Ung til Voksen i samarbejdet med Jobcenter, UU og Socialfagligt Center, 
så overdragelsesmøder afholdes ved den unges fyldte 17. år. Der er tale om unge som efter det 
fyldte 18. år har behov for fortsat støtte i form af koordineret efterværn eller særlige sociale 
støtteforanstaltninger i voksenregi. 
 

� Stigningen i antallet af underretninger og omorganiseringen i afdelingen har medført store 
udfordringer også for medarbejderne. Derfor har der været og er fortsat stort ledelsesmæssig 
fokus på afdelingens psykiske arbejdsmiljø – med bl.a. tilbud om trivselssamtaler og 
sagsgennemgange for at forebygge en stigning i antallet af arbejdsrelaterede og stressbetingede 
sygemeldinger. 
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Tabeller og nøgletal 

Nøgletal fra regneark 

Antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen har totalt set været stigende siden 2008.  

                  Konkrete antal sager     __        Antal underretninger i Familieafdelingen         

Dato Antal sager Indeks Årstal Antal 
underretninger 

Indeks 

 31.12.2008   874 100    

31.12.2009 1.062 121    

31.12.2010 1.388 159 2010  634 100 

31.12.2011 1.168 134 2011 641 101 

31.12.2012 1.349 154 2012 618 97 

31.12.2013 1.280 147 2013 930 147 

      

 

 

Tabel: Udviklingen i anbringelser 2013 

Aktivitetsudvikling 
for 2013 

Gnsn. 
helårs-
anbr. 
2012 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Dec Gnsn. 
helårs-
anbr. 
2013 

Socialpædagog. 
opholdssteder 39 35 31 30 30 31 33 34 29 28 28 30 30 31 

Familiepleje 105 111 110 109 109 112 113 111 112 108 105 107 108 109 

Netværksfam.pl. 8 10 10 12 12 12 12 12 13 12 12 14 14 12 
Døgninstitutioner 
inkl. sikrede 
institutioner 23 23 22 24 26 25 24 23 23 22 23 24 24 23 
Kost- og efterskoler 
 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
Eget værelse 
 14 14 15 14 15 17 18 18 20 19 14 14 15 16 
Døgninst. 
handicappede 7 6 6 6 6 6 7 8 8 8 7 6 6 7 

Mellemkomm. netto 7 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 2 2 4 

I alt 209 209 203 203 208 214 218 216 215 207 198 202 205 208 
Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil 
således være højere. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske 
ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på 
plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. 

Det gennemsnitlige aktivitetsniveau varierer lidt over året, men ultimo 2012 og ultimo 2013 er 
gennemsnittet stort set uændret. 
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 Tabel: Procentfordeling af anbringelser 

 
Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal.  

 

 

Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2013 

Aktivitetsudvikling 
for 2013  

Gnsn. 
Helår

s 
2012 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Dec Gnsn. 
Helårs 
2013 

Indskrevne på Den Ny 
Heldagsskole 

55 55 55 55 55 54 53 54 53 53 53 54 55 54 

Skårup 
 

13 12 13 13 13 12 12 12 13 12 12 12 13 12 

Indskrevne på  
selvejende 
heldagsskoler 

32 33 33 32 31 31 30 30 22 22 22 22 22 28 

Værkstedsskoler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellemkommunale, 
netto 

-4 -7 -5 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -4 

 

Note: Tabellen viser antal indskrevne Svendborg børn på henholdsvis Den Ny Heldagsskole, heldagsklassen i Skårup 
og selvejende heldagsskoler. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan 
ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er 
på plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. 

 

  

Procentfordeling 
af anbringelser  

Svendborg Kommune Region 
Syddanmark 

Hele Landet Gennemsnitstakst 
Svendborg 2013 
1.000 kr. helårs 

 
2013 2012 2012 2012 2013 

Anbringelser i alt 100% 208 100% 
 

 209 100% 100% - 
Socialpædagogiske 
opholdssteder 14,8% 31 18,7% 

 
39 13,1% 14,8% 727 

Familiepleje, 
netværks. 58,4% 121 54,3% 113 64,0% 56,5% 372 
Døgninstitutioner 
 14,5% 30 14,2% 30 15,3% 21,3% 766 
Kost- og efterskoler 
 2,7% 6 2,7% 6 3,4% 3,0% 289 
Eget værelse 
 7,7% 16 6,7% 14 3,1% 3,3% 100 
Mellemkommunale 
skibsprojekt + 
uoplyst 1,9% 4 3,4% 7 1,1% 1,1% - 
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Anbringelser: Oversigt over ydelsesmodtagers aldersfordeling i %  

Aldersopdeling 2011 2012 2013 

0-2 årige 0,9 3,1 3,4 

3-5 årige 5,5 7,0 7,3 

6-8 årige 11,8 12,5 10,1 

9-12 årige 14,2 15,2 17,5 

13-14 årige 13,6 14,9 12,9 

15-17 årige 25,5 30,3 32,6 

Over 18 år 28,5 17,0 16,2 

Kilde: Nøgletal fra KMD`s ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet. 

 

Anbringende foranstaltninger 2011 2012 2013 

Gennemsnitsalder ultimo 
årene 

13,5 12,8 13,2 

Kilde: Nøgletal fra KMD`s ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet. 

 
 
 
Forebyggende foranstaltninger: Oversigt over ydelsesmodtagers 
aldersfordeling i % 
 

Aldersopdeling 2011 2012 2013 

0-2 årige 2,6 4,4 6,9 

3-5 årige 6,6 7,2 7,1 

6-8 årige 8,5 10,3 10,2 

9-12 årige 20,3 22,0 25,1 

13-14 årige 12,2 12,9 12,8 

15-17 årige 22,4 23,7 27,4 

Over 18 år 27,4 19,5 10,5 

Kilde: Nøgletal fra KMD`s ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet. 
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Tabel: Antal og gennemsnitspriser 

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. 
helårsbarn 

 
 

Regnskab 2012 

 
 

Korrigeret budget 2013 

 
 

Regnskab 2013 
 

 Antal Gnsn. pris Antal Gnsn. pris Antal Gnsn. pris 

Anbringelser i alt, netto 209 0,476 211 0,478 208 0,466 

Plejefamilier og opholdssteder, netto i alt 179 0,427 178 0,432 179 0,418 

Plejefamilier 113 0,378 119 0,371 122 0,372 

Opholdssteder 39 0,681 34 0,711 31 0,727 

Øvrige (eget vær., kost- og efterskoler, 
mellemkommunale) 

27 0,284 25 0,338 26 0,289 

Døgninstitutioner, netto i alt 30 0,768 33 0,725 29 0,766 

Døgninstitutioner ekskl. sikrede Institutioner  23 0,691 26 0,644 24 0,677 

Døgninstitutioner for handicappede 7 1,017 7 1,025 7 1,058 

Udvalgte forebyggende foranstaltninger, 
brutto: 

      

Familiedøgninstitutioner 0 0,0 1,5 1,395 0 0,0 

Heldagsskoler og værkstedsskoler i alt 103 0,167 99 0,176 94 0,176 

Aflastning handicappede* 8 0,818 10 0,828 8,5 0,753 

Aflastning øvrige 18 0,300 15 0,252 11 0,320 

 

 

Sammenhæng forbrug 2012 til forbrug 2013 

Foranstaltning Ændring 
i antal 

Forbrug mio. kr. 

Samlet forbrug 2012  156,2 

Familiepleje og opholdssteder m.v. 0 0,0 

Døgninstitutioner -1 -0,8 

Heldagsskoler m.fl. i alt -9 -1,5 

Aflastning -6,5 -1,7 

Sikrede institutioner, objektiv finansiering, underskud lukkede inst. samt 
indsatte på sikr. afdelinger   

 2,5 

Ændrede gennemsnitspriser ift. 2012 samt ændringer på øvrige områder  -0,6 

Forbrug 2013  154,1 

Ovenstående tabel er et udtryk for ændringen beregnet på gennemsnitspriser.  
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Budget 2013 

 
Note: Kilde ECO nøgletal. Obs! Der er skiftet sammenligningskommuner gældende for opgørelser fra feb. 2013 dvs. 
regnskab 2012 og budget 2013. Sammenligningskommuner 18: Ikast-Br., Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, 
Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers 
og Faaborg-Midtfyn. Ressourcepresset er moderat. 

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af fem kriterier: andel familier i visse boligtyper, andel 6-15 årige indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande, andel førtidspensionister, andel børn flyttet mere end tre gange samt Ø-
kommune. 

 

Regnskab 2012 

 

Note: Kilde ECO nøgletal. Obs! Der er skiftet sammenligningskommuner gældende for opgørelser fra feb. 2013 dvs. 
regnskab 2012 og budget 2013. Sammenligningskommuner 18. 

 

  

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov 
budget 2013. Kr. pr. 0-22 årig 

Svendborg 
Kommune 

Samnl. 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet  

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 4.874 4.013 4.300 3.729 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.369 2.622 2.702 2.541 

5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge 1.526 1.609 1.613 1.902 

Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat 
fysisk/psykisk. funk. 

401 565 730 706 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 183 209 258 232 

 
I alt 0-22 årig 

 
9.952 

 
8.453 

 
8.873 

 
8.404 

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov 
regnskab 2012. Kr. pr. 0-22 årig 

Svendborg 
Kommune 

Samnl. 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet  

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 4.759 3.863 4.288 3.729 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.038 2.557 2.509 2.474 

5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge 1.444 1.573 1.691 1.915 

Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat 
fysisk/psykisk. funk. 

452 622 709 835 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 193 185 234 211 

 
I alt 0-22 årig 

 
9.434 

 
8.178 

 
8.722 

 
8.329 



Regnskab 2013  

 

 

 
57 

Regnskab 2011 

 

Note: Kilde ECO nøgletal. Sammenligningskommuner 10: Holbæk, Svendborg, Næstved, Morsø, Slagelse, Nyborg, 
Vordingborg, Guldborgsund, Odsherred og Lolland. Ressourcepresset er højt. 
Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af fire kriterier: andel førtidspensionister, andel børn af enlige forsørgere, andel børn 
i familier med lav uddannelse samt andel boliger i boligkriteriet. 

 

 

 

Specialundervisning for voksne 

Herunder er budgetlagt abonnements betaling for kommunens andel af CSV delt op i VSU (Voksen 
specialundervisning) og STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) i henhold til 
rammeaftalen.  

Derudover dækker området unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. 

 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Specialundervisning for Regnskab Vedtaget Korrigeret Afvigelse i 
voksne 2012 budget 2013 budget 2013 Regnskab 2013 forhold til

korr. Budget
VSU 3,8 3,9 3,8 3,8 0,0
Andre skoler end CSV/VSU 0,5 0,7 0,5 0,3 -0,2
STU (intern) 8,8 7,1 9,9 9,7 -0,2
Andre STU tilbud (ekstern) 3,2 6,4 3,9 3,4 -0,6
Efterværn på STU 14 elever 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Afvikling af underskud i 2010 1,4 0,0 0,0 0,0
afvikling af entreprenøraftalen
Drift i alt 16,4 19,6 18,2 17,2 -1,0  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

 

  

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov 
regnskab 2011. Kr. pr. 0-22 årig 

Svendborg 
Kommune 

Samnl. 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet  

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 4.637 5.964 4.192 3.689 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.317 2.729 2.355 2.426 

5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge 1.704 1.567 1.764 2.052 

Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat 
fysisk/psykisk. funk. 

381 483 636 892 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 236 229 207 224 

 
I alt 0-22 årig 

 
9.894 

 
10.489 

 
8.519 

 
8.390 
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Økonomisk redegørelse 

Specialundervisningen For Voksnes regnskab 2013 udgør 17,2 mio. kr. hvilket giver et mindre forbrug på 
1,0 mio. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan henføres til færre indskrevne elever i eget og andre STU tilbud, samt indskrevne 
elever i andre skoler som er bosat i en anden kommune, men hvor Svendborg Kommune har 
forpligtelsen. 

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel. 

Andre skoler 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3,0

STU Svendborg 46 47 47 45 43 42 41 45 46 49 48 46 45,4

Andre STU tilbud 12 11 11 11 11 11 4 17 17 19 19 19 13,5
I alt 70 62 62 62 60 58 57 47 64 65 70 69 67 61,9
Udvikling i 2012 66 53 60 62 60 59 57 50 61 64 64 62 61 59,4

Gns. 
helårs-
elever

Jul Aug Sep Okt Nov DecApr Maj Jun
Faktisk indskrevne elever 2013

Type Budget-
forud-
sætning

Jan Feb Mar

  

 

 

 

Specialinstitutioner – herunder rammeinstitutioner 

Specialinstitutioner organiseret i Afdelingen Børn og Unge med særlige behov omfatter udførerområdet, 
der bl.a. består af en række specialiserede tilbud under rammeaftalen finansieret ved takstafregning af 
ydelser. Det er Specialskolen Byhaveskolen og særligt dagtilbud/specialfritidsordning Kolibrien, 
døgninstitutionen Børnehuset og Hus 53, der er aflastningstilbud.  

Øvrige tilbud på udfører området, der ikke er omfattet af rammeaftalen er Den ny Heldagsskole (DnH), 
Familiecenteret, Rådgivningshuset, Mødrehuset, døgntilbuddet Skovsbovej og Ungekollegiet. Disse tilbud 
er baseret på intern samarbejdsaftale og kontrakt med myndighedsområdet Familieafdelingen. I 
afdelingen indgår endvidere SSP ordningen. 

Specialundervisning for voksne, VSU er finansieret som entreprenøraftale med Ærø Kommune. FVU er 
statslig finansieret via taxameterordning. STU er kommunalt finansieret. 

 

  



Regnskab 2013  

 

 

 
59 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde Specialinstitutioner

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Den Ny Heldagskole 0,2 0,2 0,3 -0,3 -0,6

S.S.P 1,0 1,0 1,0 1,1 0,1

Forbyggende foranstaltninger 1,3 0,6 0,5 0,5 0,0

Døgn. Inst. For børn og unge 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,4

Rådgivning 3,5 3,7 3,7 3,4 -0,2

Unge og Rusmidler (pulje) 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,2

Administrationsbygninger 0,2 0,3 0,5 0,3 -0,2

Sekretariat og forvaltninger -0,5 0,2 1,0 0,3 -0,7

I alt 5,8 5,8 6,7 5,3 -1,4

Rammeinstitutionerne:

Fælles formål (overhead) 3,7 -2,2 0,6 0,5 -0,1

Kommunale specialskoler -4,0 -4,3 -3,7 -3,0 0,7

Specialpædagogisk bistand til voksne          
VSU + FVU 0,0 -1,0 -1,1 0,6 1,7

3 årig Ungdomsuddannelse STU -1,9 -1,6 -0,8 -1,6 -0,8

Særlig dagtilbud -2,5 -2,0 -0,2 -0,4 -0,2

Døgninst. for børn og unge 0,2 -0,9 -1,2 -0,6 0,6

I alt -4,6 -12,0 -6,4 -4,5 1,9

Drift i alt 1,2 -6,2 0,2 0,8 0,6

 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 

 
Økonomisk redegørelse  
 
Driftsregnskabet for Specialinstitutionerne udgør netto et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket giver en 
mindre indtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindre indtægten på 0,6 mio. kr. skyldes hovedsaglig driftudgifter på ejendomme (Hjortøhus, 
Barndomshjemmet Skårup) samt Specialpædagogisk bistand til voksne (FVU) som drives ved en 
statsfinansieret takst på undervisning.  
 
 

Hvad nåede vi i 2013? 

� Mødrehuset blev i 2013 ombygget og udvidet med mere plads, bedre køkkenfaciliteter og en 
ny akutbolig på grund af stigende pres fra unge familier med behov for støtte. Udvidelsen er 
foretaget for at sikre et alternativt tilbud til anbringelse for unge, sårbare familier.  
 

� Forsøgsprojektet med samdrift af Byhaven’s tilbud ophørte med udgangen af i juli 2013. 
Politisk blev vedtaget en reorganisering af specialtilbuddene fra 1. august 2013.  

 
� Reorganiseringen af Byhaven har medført, at aflastningstilbud Hus 53 og Børnehuset som 

døgntilbud er blevet forankret under Center for Børn, Unge og Familier. Således er alle dag- 
og døgntilbud organiseret et sted. Der er en organisatorisk proces i gang med sammenhæng 
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mellem de to huse Hus 53 og Børnehuset under en daglig ledelse og med fælles 
administration og tættere samarbejde på tværs af husene.  

 
� Ergo og Fysioterapien på Byhaven er organisatorisk placeret under PPR for at sikre, at den 

faglige specialiserede viden samles og forankres under ét i PPR under Skoleafdelingen.  
 

� Udvalget besluttede i april 2013, at Byhaveskolen og Kolibrien fusionerer som et samlet 
skoletilbud med fritidsordning gældende fra august 2014. I juni 2013 blev folkeskolereformen 
vedtaget, og reformen af den nye folkeskole indarbejdes i Byhaveskolen’s tilbud.  

 
� Både Byhaveskolen og DnH (Den nye Heldagsskole) har siden vedtagelsen af 

folkeskolereformen arbejdet målrettet og ambitiøst som specialskoler på at tilpasse 
skoletilbuddene til den nye folkeskole med udvidet timetal, fagligt løft og et 
sammenhængende læringsmiljø mellem skole- og fritidsdel. 

 
� Der arbejdes endvidere gennem målrettede aktiviteter og træningsforløb med at inkludere 

elever til almenområdet, hvor det er muligt.  
 

� CSV Sydfyn har i 2013 været i gang med at udvikle et nyt STU tilbud for målgruppen af 
psykisk sårbare unge. Tilbuddet vil kunne optage elever fra maj 2014.  

 
� Der er i 2013 og ind i 2014 blevet arbejdet målrettet med udviklingen af STU for at sikre 

styring og sammenhæng fra visitation til udslusning. Dette for at implementere en ny 
lovgivning samt efterleve anbefalinger fra forvaltningsrevisionen gennemført i efteråret 2013.  
Der er sat fokus på tydeliggørelse af mål og rammer i uddannelsesplaner, 
progressionsmåling, tæt opfølgning, indførelse af revisitation, sikre brobygning til ordinær 
uddannelse mv.  

 
� I 2013 blev politisk truffet beslutning om etablering af Ungekontakten med ikrafttræden 

medio 2014. Ungekontakten samler de forebyggende, rådgivende og sociale indsatser til unge 
fra 15 til 30 år med behov for støtte, vejledning eller en koordineret kommunal indsats. De 
afdelinger, der flytter med er: Jobcenterets ungeteam, Socialfagligt Centers ungeteam, 
Familieafdelingens ungeteam, UU Center Sydfyn samt SSP konsulenterne. Desuden bliver 
Ungdomsrådgivningen, Borgerservice og relevante projekter fra Sundhedsafdelingen 
tilknyttet. Ungekontakten får til huse på A.P. Møllersvej i tæt tilknytning til Campus og lokale 
uddannelsesinstitutioner.  

Tabeller og nøgletal  

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt. 

Belægningsoversigt for 2013 

Norm Belæg
ning

børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. i pct.
Den Ny Heldagsskole
Svendborg elever 58 55 55 55 54 54 53 53 53 53 55 55 55 93

Byhaveskolen 137 132 132 132 131 131 131 130 127 127 127 127 127 95

STU Svendborg 75 84 83 80 77 77 76 75 72 73 75 77 77 103

Kolibrien 100 127 127 127 126 126 126 125 124 123 123 123 123 125

Børnehuset 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 95

Hus 53 5 8 11 9 10 9 9 12 9 5 5 5 5 162

Unge Kollegiet 8 7 7 7,5 8 9 8 8 8 8 8 8 8 98
Skovsbovej 10 11 11 12 11 11 10 10,1 11 10,1 10,13 11 11 108

Total 398 429 431 427,4 421 420,53 417,5 418 409 404 408 411 411 105

Forventet indtægt* 4,6 4,1 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6

Reel indtægt* 6,8 6,3 6,9 6,6 6,7 6,5 6,8 6,5 6,3 6,5 6,2 6,3

Institutioner Faktiske indskrevne 2013

*beløb angivet i mio. kr. 
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Ungdommens Uddannelses vejledning 

UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og 
indtil de fylder 25 år. Således skal UU-Center Sydfyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie 
grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydfyn samarbejde med de 
4 jobcentre om vejledningsindsatsen for de 18 – 25 årige, som henvender sig i jobcentrene. 
Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige 
Behov for vejledning om uddannelse og erhverv. 

 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Politikområde UU-Center Regnskab 2012
Vedtaget 

budget 2013
Korrigeret 

budget 2013
Regnskab 2013

Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift:

Serviceudgifter 11,5 11,3 11,7 10,5 -1,2

UU-Center Sydfyn 0,6 0,3 0,4 -0,3 -0,7

Svendborgs tilskud til UU-Center 5,0 4,8 5,0 5,0 0,0

Sygetransport 0,1 0,2 0,2 0,0 -0,2

Fra dygtig. og myndigg. til selvforsørg. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Produktionsskoler 5,9 6,0 6,0 5,7 -0,3

Overførselsindkomster 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,1

EGU 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,1

Drift i alt 12,3 12,0 12,4 11,1 -1,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

Det samlede tilskud til UU-Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, 
Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 85,06 kr. pr. indbygger, hvilket givet et samlet tilskud på 11,0 mio. 
kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr. 
Regnskabsresultatet for serviceudgifter udgør 10,5 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget giver en 
mindreudgift på 1,2 mio. kr. heraf er 0,7 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn, hvor det vedrører uforbrugt 
overførsel på 0,4 mio. kr. fra 2011 samt mindreudgift til personale grundet lockout. Derudover er der 
mindreudgift til bidrag til staten for produktionsskoleelever på grund af faldende elevtal samt 
mindreudgift til sygetransport. 
Regnskabsresultatet for overførselsindkomster, EGU udgør 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet er der en 
mindreudgift på 0,1 mio. kr. 
 
Der er følgende projekt i UU-Center Sydfyn: 

•  Satspuljeprojektet ”Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse”. Projektet er i 
samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Produktionsskolen. Projektet finansieres af 
Undervisningsministeriets puljemidler. Indtægter og udgifter har udgjort 2,9 mio. kr. Projektet 
er afsluttet ultimo 2013. 
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Hvad nåede vi i 2013? 

Ungepakke II indeholder en række initiativer for de 15-17 årige. Flere af disse initiativer indgår i 
vejledningsloven. I 2013 har uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurderinger og 
uddannelsespligten haft særlig opmærksomhed hos UU-vejlederne i deres daglige vejledningsindsats for 
de 15-17 årige. 
Således har alle afgangselever i 9. og 10. klasse haft en løbende dialog med deres UU-vejleder om 
overvejelserne og det endelige valg af ungdomsuddannelse. Afgangselever, som ikke umiddelbart er 
uddannelsesparate er hjulpet videre til ophold på produktionsskole eller de kommunale tilbud EGU (2- 
årig erhvervsgrunduddannelse) eller STU (3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Enkelte unge 
har valgt at opfylde uddannelsespligten ved ordinært arbejde med minimum 18 timer pr. uge. 
På UU-Center Sydfyns hjemmeside www.uucentersydfyn.dk vises en oversigt over afgangselevers status 
for de seneste 3 årgange. 
Der er i de 4 kommuner fokus på STU, og den gruppe af unge der indstilles til denne. UU-Center Sydfyn 
indgår i forskellige udviklingsfora i forbindelse med udviklingen af tilbuddene, og udvikling af tilbud for 
unge der er i gråzonen for en STU. 
Etableringen af Ungekontakten i Svendborg Kommune har i det sidste ½ år været i fokus, flytning 
forventes i sommeren 2014. 
Vejledningsindsatsen for de 18-24 årige, får et styrket fokus i og med kontanthjælpsreformens 
ikrafttrædelse pr. 1.1.2014. Der arbejdes på at lave nye samarbejdsaftaler med de 4 jobcentre, således 
at Der er UU-vejledere tilstede ved første visitationssamtale. For nogle af kommunernes vedkommende 
er der også et ønske om at UU skal deltage i vejledningen af de 25-30 årige.  
I 2013 har Satspuljeprojektet ”Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse” været til gavn for 
et antal unge, som har medvirket i projektet. Projektet er afsluttet pr. 31.12.13. UU-Center Sydfyn 
ønsker at bruge erfaringerne fra projektet fremadrettet. 

     

Tabeller og nøgletal  

Aktivitetsforudsætninger for UU-
Center

Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Vejledning af unge mellem 14 og 24 år, 
antal 18.382 16.574 15.965

Igangværende EGU elever i Svendborg, 
antal 43 45 39

Elever i EGU introforløb i Svendborg, 
antal 8 21 7

 

 

ECO nøgletal for Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (kr. 14 - 18 

årig)

Svendborg 
Kommune

Sammenligning
s-  gruppen

Region 
Syddanmark

Hele landet

03.22.14 Regnskab 2012 1.459 1.496 1.470 1.713
 

Kilde ECO nøgletal. 

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg er 9. 

Nøgletal for UU-Center Sydfyn Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013

Tilskud pr. indbygger (kr.) 84,15 84,58 85,06

Samlet indbyggertal 130.624 129.916 129.916

Tilskud i alt (kr.) 10.991.861 10.988.685 11.051.690
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Udgiftsbehovet i gruppen er lavt og ressourcepresset er moderat. 
Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen: 
Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning 

 

 

Administrative afdelinger  

Administrative afdelinger som omfatter administrationen for Sekretariatet, Skole- og dagtilbud, 
Familieafdelingen og Specialinstitutioner, budget til skolebestyrelser og forældrebestyrelser samt budget 
til husleje i forbindelse med flytning af administrationen fra Gudme gamle rådhus. 

 

Økonomisk oversigt for området  
(Mio. kr.) Løbende priser  

Politikområde sekretariat

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Kommissioner, råd og nævn 0,1 0,7 0,6 0,1 -0,5

Administrationsbygninger 0,6 0,9 0,7 0,2 -0,5

Administrationen 29,1 31,3 31,9 30,6 -1,3

Sekretariatet i alt 29,8 33,0 33,2 30,9 -2,3  
 
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Regnskabet viser et forbrug på 30,9 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget.  

Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til følgende: 

Kommissioner, råd og nævn mindreforbrug, bl.a. på grund af overgang til digitalt valg i 
skolebestyrelsen 

-0,5 

Administrationsbygninger mindreforbrug vedr. flytning fra Gudme til Svendborg Rådhus -0,5 

Mindreforbrug  på områderne, bl.a. ej fordelte 3-partsmidler -1,3 
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Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

Tandpleje 
 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i 
kommunen. Når børnene fylder 3 år kan 
forældrene vælge mellem kommunal 
tandpleje og en af de private tandlæger som 
kommunen har indgået samarbejdsaftale 
med.  

� Siden Specialtandplejen blev hjemtaget fra 
Odense kommune pr. januar 2012, har der 
været en øget tilgang af brugere. Målet med 
hjemtagelsen var, at ventelisten på 
undersøgelser skulle afskaffes. Dette mål er 
opnået i 2012 og resultatet er fastholdt i 
2013   

� Projekt Tandpleje for særligt udsatte borgere 
i Svendborg Kommune gennemføres for 
projektmidler fra Sundheds- og 
Forebyggelses-ministeriet. Projektet varer 
indtil udgangen af 2015. Det skønnes at ca. 
100-150 borgere er i målgruppen for 
projektet. Pr. 31.12.2013 var 80 borgere i 
aktiv tand-behandling, alle med store 
behandlingsbehov. Der indkommer løbende 
nye ansøgninger om deltagelse i projektet. 

� I efteråret 2013 er der gennemført en 
intensiveret forebyggelsesindsats i 
omsorgstandplejen inspireret af et 
forebyggelsesprojekt, som med succes er 
implementeret i Københavns 
voksentandpleje. 
Forløbet har været baseret på regulær 
sidemandsoplæring af personalet på 
kommunens plejecentre med fokus på at 
forbedre borgernes mundhygiejne og dermed 
forhåbentlig også den generelle helbreds-
tilstand. Der har været særdeles positive 
tilbagemeldinger på indsatsen, som vil 
fortsætte i 2014, dog med reduceret timetal. 

� Modtaget mange besøgende fra andre 
tandplejer og kommuner der har ønsket at se 
vores nye klinik. 

Sundhedsfremme og 
forebyggelse 

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete 
projekter/initiativer i 2013: 

� Mit liv” Rehabiliteringsindsats for borgere med 
hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes 

� Rygestopkurser på apoteker 

� Forebyggelse af rygestart – undervisning af alle 
7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, 
rygestopkurser for unge 

� Sund Sex Skole 

� Sund By Netværket  

� Praksiskonsulent 

� Driftstilskud til Mødrerådgivningen 

Projekter: 

� Små skridt til varigt vægttab  

� Cykler uden grænser – bl.a. 
cykelfremmekampagner rettet mod skoler og 
daginstitutioner 

� Astmaskole 

� ETOS 2013 - Gennemførsel af sundhedsprofil 
for elever i 5., 7. og 9. klasse i Svendborg 
Kommune  

Delvist og fuldt eksternt finansierede projekter: 

� Sund i Hømarken. 

� Afslutning af GO’ Start – Sundhedsplejens rolle 
i at støtte nydanske forældre 

� RUSK – Rusmiddelforebyggelse på 
ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune 

� SUS – Sunde Unge i Svendborg. Tilbud til børn 
og unge med overvægt og deres familier 
forankret i sundhedsplejen 

� Opstart af projekt for børn og unge med 
kroniske sygdomme forankret i sundhedsplejen 

� Opstart af projekt om ulighed i mænds sundhed 

� MTB projekt – projekt om etablering af 
mountainbiketilbud til skoler i Svendborg 
Kommune. 
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Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Træning 

 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Udbud og implementering af en ny aftale om 
befordring af borgerne til genoptræning. Den 
nye aftale har haft fokus på at borgerne igen 
hentes og bringes rettidigt til 
genoptræningen. Økonomisk ligger aftalen 
dog på niveau med den ændrede aftale for 
Fynbus, hvorfor der fortsat er merudgifter til 
befordring. 

� Rehabilitering og samarbejde om en 
helhedsindsats for borgerne. Eksempelvis 
sammenhæng mellem træning og 
hverdagsrehabiliteringen på ældreområdet. 

� Udvikling og deltagelse i rehabiliteringsteams 
i jobcenterregi, herunder udvikling af 
indsatser i ressourceforløb til borgerne. 

� Implementeringen af kliniske retningslinjer 
fra sundhedsstyrelsen samt regionale 
forløbsplaner. 

� Videreudviklingen af træningselementet i ”Mit 
liv – tilbage til hverdagen” med særligt fokus 
på borgernes mulighed for fastholdelse af 
etablerede ressourcer og livsstilsændringer. 

� Udvikling af indsatser på hjerneskade-
området, dels via projekt ”Hovedsagen”, dels 
via udviklingen af afdelingens tværgående 
samarbejdsflader herunder etablering af 
selvkørende grupper ”paletten”. 

Medfinansiering af 
sygehusvæsenet og andre 

sundhedsydelser 
 

I forhold til regnskab 2012 er der tale om et fald på 1,7 
mio. kr. på medfinansieringsområdet, hvilket bl.a. 
skyldes ændringer i sygehusstrukturens 
afregningssystem. 

Sundhedspleje 
 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Fortsat at justere sundhedsplejen efter ny 
organisering af småbørns- og 
skolesundhedspleje. 

� Fortsat at optimere driften af konsultationer i 
Sundhedshuset. Særligt fokus på flere 
gruppeaktiviteter.   

� strukturerede, forebyggende og 
sundhedsfremmende undersøgelser af alle 
skoleeleverne. Herunder optimering af brug af 
Sund Sex Skolen. 

� Udvikling af digitale løsninger. 

� Samarbejde om stort antal nytilkomne 
flygtninge med børn 

� Nystartet tilbud om fødselsforberedelse. Et 
samarbejde mellem jordemødre og 
sundhedsplejersker 

� projekt Sunde Unge i Svendborg. 

� projekt Go’Start for nydanske familier. 
Implementeringsfasen 

� Projekt varetagelse af kronisk sygdomme hos 
børn og unge 

� at implementere de pædagogiske metoder: 
Narrativ Tilgang, Små Skridt og Den Motiverede 
Samtale. 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget 

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Forventet 
regnskab 2013

Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter 63,9 65,0 67,6 67,9 0,3

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 13,4 12,9 12,9 15,6 2,8

Kommunale opgaver: 50,5 52,1 54,7 52,3 -2,4

Heraf:

Træning 13,8 13,7 13,7 14,2 0,5

Tandpleje 23,1 23,9 24,0 23,8 -0,3

Sundhedspleje 8,2 7,8 7,9 8,4 0,4

Sundhedsfremme puljen/rammen                                                              5,3 6,8 9,1 5,9 -3,1

       Heraf statsfinansierede projekter -0,3 0,0 1,8 -0,4 -2,2

Overførselsindkomster 212,0 208,3 208,3 210,3 2,0

Aktivitetsbestem medfinansiering 212,0 208,3 208,3 210,3 2,0

Drift i alt 275,9 273,3 275,9 278,2 2,3

Overførsel til 2014 -2,2

-0,2

Anlæg:

Tandplejen 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0

Anlæg i alt 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0

0,0

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget i alt 276,6 273,3 276,0 278,3 2,4

Overførsel til 2015

Heraf overførs til 2014

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

Genbevilling overført fra 2012 2,8

Ny overenskomst - nedskrivning af lønbudget med 0,9% -0,3

Barselsrefusion 0,3

Tillægsbevilling - ompl. Af projektmidler til Vestre skole (MTB projekt) -0,1

Driftsbevillinger i alt 2,7

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.

Genbevilling fra 2012 vedr. Tandklinikken 0,7

Tillægsbevilling  Økonomirapport pr. 30.09.2013 -0,6
Anlægsbevillinger i alt 0,1
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område udgør driftsregnskabet for serviceudgifterne for 2013  

67,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 67,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. 

  

Merforbruget kan primært henføres til træningsområdet med 0,5 mio. kr., Sundhedsplejen med 0,4 mio. 
kr. og det fuldfinansierede område med 2,8 mio. kr.  

 

Sundhedsfremmepuljen trækker den anden vej med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. 

 

Overførselsindkomster: 
Driftsregnskabet for overførselsindkomster for 2013 udgør 210,3 mio. kr. sammenholdt med korrigeret 
budget på 208,3 mio. kr. viser det et merforbrug på 2,0 mio. kr.  
 
 

Anlæg: 

På anlægssiden udgør regnskabet for 2013 0,1 mio. kr. Hvilket svarer til korrigeret budget. 

I september måned blev der søgt om en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. som indgik i en samlet 
bevillingssag. 

 

 

 



Regnskab 2013  

 

 

 
68 

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 
(Mio. kr. Løbende priser) 

Fuldfinansiering af 
sygehusvæsenet 

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Forventet 
regnskab 2013

Afvigelse i 
forhold til korr. 

Budget

Drift

Spec. ambulant genoptræning 2,0 2,6 2,6 2,1 -0,4

Færdigbehandlede patienter og 
hospice 0,8 1,5 1,5 2,9 1,4

Vederlagsfri fysioterapi 10,6 8,8 8,8 10,6 1,8

Drift i alt 13,4 12,9 12,9 15,6 2,7  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse  
 

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 

Den fuldfinansierede del (spec.ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, 
vederlagsfri fysioterapi) viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. Hvilket bl.a. skyldes flere henvisninger til 
vederlagsfri fysioterapi.  
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Kommunale opgaver 
(Mio. kr. Løbende priser) 

Kommunale opgaver 

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Forventet 
regnskab 2013

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift 

Træning 13,8 13,7 13,8 14,3 0,5

Tandpleje 23,1 23,9 24,0 23,8 -0,2

Sundhedspleje 8,2 7,8 7,9 8,4 0,4

Sundhedsfremme puljen/rammen                              
- heraf statsfinansierede projekter                                        5,3 6,8 9,2 7,1 -2,1

Drift i alt 50,5 52,1 54,8 53,5 -1,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse  
 

Genoptræning 

På Genoptræningsområdet viser regnskab 2013 et merforbrug på 0,5 mio. kr.  

Merforbrug skyldes bl.a. øgede befordringsudgifter.  

I den tidligere afregning fra Fynbus var udgiften til kørsel ikke faktureret efter den reelle tyngde, men 
efter nogle fordelingsprincipper. Afregningen er pr. april 2012 blevet dyrere men mere retvisende. Pr. 1. 
april 2013 er kørslen, efter udbud, blevet varetaget af Bergholdt busser, men dette har ikke ændret 
prisen af betydning. 

Endvidere har området et statsfinansieret projektet ” En styrket indsats på hjerneskadeområdet”, hvor 
midlerne fra staten ikke blev hentet hjem i 2013. Derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr.  

  

Hvad nåede vi i 2013? 

Fokusområde: Træningsområdet (Sundhedslovens § 140) 

� Der er foretaget en mindre audit på første kontakt af borgere der har modtaget en 
genoptræningsplan. Auditten viser at borgerne er kontaktet inden for 5 hverdage som beskrevet i 
kvalitetsstandarden. De fleste borgere kontaktes via telefon, lykkedes dette ikke, får borgerne 
tilsendt et brev. 
 

� I 2013 har der desuden været fokus på en formaliseret visitationsprocedure. Der er 
etableret forskellige visitationsgrupper i de enkelte teams, disse afspejler den 
forskellighed der er mellem målgrupperne i de enkelte team. 
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Nøgletal og tabeller 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Antal 
Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul 

  
Aug  Sep  Okt  Nov  Dec  

 
Med plan, efter 
sundhedslovens 
§ 140 247 269 649 857 1.076 1.270 1.441 1.614 1.790 1.960 2.159 2.292 

 
Uden plan, efter 
servicelovens  
§ 86 

61 104 144 178 228 282 313 330 370 396 430 474 

 
Uden plan, ny 
selvtrænere 

75 122 165 196 226 259 269 352 412 456 514 541 

I alt 2013 383 495 958 1.231 1.530 1.811 2.023 2.296 2.572 2.812 3.103 3.307 

I alt 2012 394 691 1.018 1.258 1.535 1.844 2.096 2.374 2.654 2.989 3.321 3.529 

 
I alt 2011 313 628 949 1.203 1.444 1.734 1.904 2.126 2.382 2.653 2.962 3.229 

I alt 2010 296 563 870 1.115 
     
    - 1.614 1.833 2.032 2.336 

 
2.624 2.954 3.168 

 

Tabellen viser antallet af akkumulerede nyhenvisninger til Træningsafdelingen fordelt efter hvilken 
lovgivning de vedrører.  

Som tallene viser, har der været en stor stigning i borgere, der har behov for genoptræning over årene. 
Der er derfor tilført ressourcer til området – senest i forbindelse med budgetforlig 2011, hvor der blev 
tilført 0,5 mio. kr./året stigende til 1,5 mio. kr./året fra 2013 og frem.  

Tandplejen  

Regnskab 2013 for Tandplejen viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes uforbrugte midler til 
projektet ”opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte” som er statsfinansierede og derfor overføres 
til 2014. 

Regnskabsresultat 2013 for selve driften af tandplejen svarer til det korrigerede budget på 23,8 mio. kr. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 

Fokusområde 1, Specialtandpleje 

� Målet om at nedbringe ventelisten blev opfyldt i 2012, dette resultat er fastholdt i 2013, samtidig 

med at der er sket en øget tilgang af patienter i denne gruppe. 

 

Fokusområde 2, Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere 

� Der er stor søgning til projektet og mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 

Evalueringsrapporten, som igangsættes 2015 vil vise i hvilken grad projektmålene bliver indfriet. 
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Sundhedsplejen 

Regnskab 2013 for Sundhedsplejen udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en 
ekstra lønforpligtigelse på 0,4 mio. kr., der i 2014 vil være finansieret ved naturlig afgang. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 

Fokusområde: Udskolingsundersøgelse 

� I 2013 blev alle skoleelever tilbudt udskolingsundersøgelse og samtale med 
sundhedsplejersken i 8. eller 9. klasse. Her blev der gjort status over deres 
sundhedsmæssige tilstand og denne blev relateret til valg af uddannelse eller erhverv. 

 
 
 
Sundhedsfremmepuljen 
Sundhedsfremmepuljen/rammen har ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.  
 

• 0,9 mio. kr. er udisponerede puljemidler, som forventes overført til 2015. 
• 2,1 mio. kr. er statsfinansierede projekter, som overføres til 2014.  

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 
(Mio. kr. Løbende priser) 

Medfinansiering af 
sygehusvæsenet 

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Forventet 
regnskab 2013

Afvigelse i 
forhold til korr. 

Budget

Drift

Kommunal medfinansiering 212,0 208,3 208,3 210,3 2,0

Drift i alt 212,0 208,3 208,3 210,3 2,0  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse  
 
Regnskabsresultatet 2013 for den aktivitetsbestemte medfinansiering blev et merforbrug på 2,0 mio. kr. 
 

Der har i udgangspunktet været betydelig usikkerhed knyttet til budgettet på grund af følgende forhold:  

� I budgettet for 2013 blev indregnet en besparelse på 2 mio. kr. til finansiering af en styrket 
forebyggelses- og rehabiliteringsindsats på ældreområdet i en forsøgsordning. Aktiviteter 
(Akutteam) blev startet op medio 2013 og der er endnu ikke evalueret på, om der er den 
forventede afledte effekt.    
 

� Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i 
aktivitetsniveauet i 2. halvår af 2012, dog med aftagende tendens i de 2 sidste måneder af året.  
Herefter ser det ud til, at niveauet har stabiliseret sig på et permanent højere niveau. 
Budgetmetoden har ikke taget højde for denne ændring.     

� Ændringer i sygehusstrukturen i afregningssystemet pr. 1. januar 2013, hvor Sygehus Svendborg 
og Odense Universitetshospital er blevet sammenlagt, virker reducerende på medfinansieringen, 
da uafbrudte behandlingsforløb - der involverer begge sygehuse – nu kun regnes for én 
indlæggelse. Budgetmetoden har heller ikke taget højde for denne ændring. 
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Ovennævnte forhold muliggør ikke en præcis afgrænsning af årsagen til merforbruget, men efter 
omstændighederne må afvigelsen betegnes som en beskeden. 

Det bør også noteres, at der i forhold til regnskabet for 2012 er tale om et fald i udgifterne til 
aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,7 mio. kr. samtidig med, at udgifterne både på landsplan og i 
Region Syddanmark er steget. 

Merforbruget overføres ikke, da området ikke er omfattet kommunens overførselsregler. 

 

Tabeller og nøgletal  

Tabel 1 

Aktivitetsbestemt bidrag  2013 2014 

Stationær behandling, somatik, pr. 
indlæggelse 

34 %. af DRG takst, maks. 14.221 
kr. pr. indlæggelse. 

34 %. af DRG takst, maks. 14.377 kr. 
pr. indlæggelse. 

Ambulant behandling, somatik, pr. 
besøg 34 % af DAGS takst, maks. 1.403 kr.  34 % af DAGS takst, maks. 1.418 kr.  

Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst 

Stationær behandling, psykiatri, pr 
indlæggelse 

60 % af sengetakst, maks. 8.227 kr. 
pr. indlæggelse 

60 % af sengetakst, maks. 8.317 kr. 
pr. indlæggelse 

Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 
30 % af besøgstakst (520 kr. pr. 
besøg) 

Færdigbehandlede patienter og 
hospice, pr døgn 1.897 kr. pr. døgn 1.918 kr. pr. døgn 

Speciallægebehandling, pr ydelse 34 % af honorar, max. 1.403 kr. 34 % af honorar, max. 1.418 kr. 

Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar  10 % af honorar  

 
 
Tabel 2 

Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2013 

Aktivitetsbestemt medfinansiering: 93,0 % 

Heraf 

        Stationær somatik  39,9 % 

        Ambulant somatik  45,6 % 

        Stationær psykiatri 1,9 % 

        Ambulant psykiatri 3,0 % 

        Sygesikring  7,3 % 

        Genoptræning under indlæggelse 2,3 % 

Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 2,2 % 

Vederlagsfri fysioterapi 4,8 % 
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Tabel 3 

Kommunal 2011 2012 2013 

medfinansiering    
Svendborg 

antal besøg 
el. ydelser 

gns.  udgift 
(kr.) 

antal besøg 
el. ydelser 

gns.  udgift 
(kr.) 

antal besøg 
el. ydelser 

gns.  udgift 
(kr.) 

Ambulant somatik* 158.750 287 173.455 535 176.781 544 

Stationær somatik 11.120 4.425 11.044 8.085 9.838 8.563 

Ambulant psykiatri  9.500 496 10.987 506 11.515 511 

Stationær psykiatri  614 5.904 542 6.309 644 6.365 

Læge/speciallæge 771.974 18 755.965 20 726.233 21 

Ambulant somatik er inkl. Skadestue 

 

OUH i Odense og Svendborg Sygehus er med virkning fra 1. januar 2013 lagt sammen til én 
afregningsenhed. Det har den konsekvens, at overflytninger mellem disse to behandlingssteder ikke 
længere tæller som særskilte indlæggelser, hvorfor antallet af registrerede indlæggelser er faldet i 2013. 
Gennemsnitsudgiften er derimod steget, da indlæggelserne sammenlægningen indeholder flere 
aktiviteter og ydelser. Udviklingen for de andre områder i oversigten viser den almindelige prisudvikling. 

Udviklingen fra 2011 til 2012 er ikke sammenlignelig, da finansieringsmodellen for sundhedsydelser blev 
omlagt med virkning for 2012. 
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Socialudvalget – Kort fortalt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ældreområdet 
 

I 2013 har Ældreområdet: 

� Haft stor fokus på rehabilitering og 
velfærdsteknolog gennem projektet Nye Veje 
til aktivt liv med henblik på, at gøre borgerne 
mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet samt 
reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, 
viser projektet i 2013, at ca. 81 % er egnede 
til at være med i projektet – og heraf bliver 
60 % selvhjulpne. I 2013 er projektets 1. fase 
sat i drift, mens fase 2 og 3 fortsat er i en 
projektfase.   

 
� Fortløbende anvendt ny teknologi til såvel at 

sikre smartere arbejdsgange som til at sikre 
bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes 
blandt andet loftlifte og mobile lifte, gives 
tilbud om automatiske vaske- og 
tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler 
til støttestrømper og øjendrypning. Desuden 
er projektet ”Tale til tekst” startet i forhold til 
dokumentation samt afprøvning og udvikling 
af elektroniske låsesystemer.  

� Udmøntet fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på 
sygefravær og trivsel og uddelt 
”Arbejdsglædens Pris” til medarbejdere, der 
har gjort en ekstra indsats for trivslen. 

� Igangsat ”projekt færre akutte indlæggelser”. 
Projektet skal forhindre unødige akutte 
indlæggelser af ældre borgere og fortsætter 
frem til juni 2015. 

 
� Arbejdet videre med sund- og ernæringsrigtig 

kost til de ældre borgere. 

� Produceret 377.718 hovedretter i Det Gode 
Madhus. 

� Leveret 264.463 timers praktisk bistand og 
pleje. 

� En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 
plejeboliger. 

 
 

Socialområdet 
 

I 2013 har Socialområdet: 

� Arbejdet videre med bolighandlingsplan – 
herunder ombygning og renovering af 
boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. 
Der er igangsat nybygning af yderligere 12 
boliger på botilbuddet Ryttervej. 

� Med fokus på forebyggende, 
udgiftsbegrænsende og rehabiliterende 
tilgang igangsat udarbejdelse af overordnet 
strategi for afdelingens indsatser. 

� Etableret et sundhedstilbud til socialt 
udsatte. 

� Arbejdet med forankring og 
implementering af nyt Frivillighus i 
Havnegade. 
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Økonomisk oversigt  

 (Mio. kr.) Løbende priser 

Socialudvalget

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Ældreområdet 539,3 557,2 545,8 535,6 -10,2

Myndighedsafdelingen 134,1 251,5 141,4 130,3 -11,1

Hjemmepleje Øst 67,4 21,6 67,7 66,9 -0,8

Hjemmepleje Vest 69,4 23,5 70,1 71,4 1,3

Plejecenter Øst 138,0 132,0 134,3 135,1 0,8

Plejecenter Vest 130,4 128,6 132,3 131,8 -0,4

Socialområdet exl.  takstinstitutioner 251,3 262,2 261,6 258,5 -3,0

Socialfagligt center 226,8 240,4 231,2 228,6 -2,5

Handicap 10,1 7,4 12,8 12,9 0,1

Psykiatri 10,8 10,3 13,3 13,1 -0,2

Misbrug 3,6 4,1 4,3 3,9 -0,4

Socialområdet incl. takstinstitutioner 240,5 251,7 253,7 245,5 -8,2

Takstinstitutioner -10,8 -10,5 -7,8 -13,0 -5,2

Sekretariatet -16,4 -4,3 -4,0 -1,9 2,1

Serviceudgifter i alt 763,4 804,6 795,5 779,2 -16,3

Indkomstoverførsler -7,2 -14,7 -14,0 -14,5 -0,5

Socialudvalget inkl. 
Indkomstoverførsler 756,2 789,9 781,5 764,7 -16,8

-4,3

-12,0

Anlæg:

Socialudvalget 11,8 4,5 11,6 7,2 -4,4

Anlæg i alt 11,8 4,5 11,6 7,2 -4,4

-4,2Heraf overførs til 2014

Heraf  overføres til 2014

Heraf  overføres til 2015

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.

Nedskrivning af lønbudgetter 0,9% -5,2

Ophør af kommunal bevilling af høreapparater - Regionsoprave i 2013 -6,0

Overførsel fra 2012 - takstinstitutioner 1,4

Overførsel fra 2012 - statsfinansierede projekter 1,7

Deponering - lejemålet Faaborgvej 64 -0,8

Indkøbs- og udbudsbesparelser -0,3

Barselspuljen 2,8

Overført til ungekontakten -0,1

Flyttet til anlæg - Trappebæksvej og Ådalen  og Ollerup plejecenter -2,5

Driftsbevillinger i alt -9,1

Tillægsbevillinger 2013 - Indkomstoverførsler

Overførsel fra 2012 - boligerne 0,9

Regulering af boligernes budget for 2013. -0,2

Indkomstoverførsler i alt 0,7

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.

Overførsel fra 2012 3,6

Ombygning Ådalen Plejecenter 2,8

Havestue Ollerup Plejecenter 0,7
Anlægsbevillinger i alt 7,1  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Drift:  

 

Udviklingen i forventet regnskab 

Sammenholdes Socialudvalget forventede regnskab på serviceudgifterne pr. september på 784 mio. kr. 
med regnskabet for 2013, fremgår det, at regnskabet er 4,8 mio. kr. lavere. 

På ældreområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift 
på 0,1 mio. kr.  Differencen dækker over flere bevægelser, som merforbrug på sosuuddannelsen med 0,2 
mio. kr., merudgifter på hjælpemidler med 0,5 mio. kr. og mindreudgift på plejecentrene og 
hjemmeplejens løn og driftsbudgetter med 0,5 mio. kr. 

På socialområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en 
mindreudgift/merindtægt på 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes færre udgifter til kontakt- og 
ledersagerordning, misbrugsbehandling og forsorgscenter, samt beskyttet beskæftigelse med 1,5 mio. kr. 
Herudover mindreudgift/merindtægt på takstinstitutioner på 2,7 mio. kr. På handicapbiler har der været 
en merudgift på 2,9 mio. kr. og de statsfinansierede projekter har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 
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På sekretariatet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en 
mindreudgift/merindtægt på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsaligt ændringer i de 
mellemkommunale betalinger. 

På overførselsindkomsterne er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en 
mindreudgift/merindtægt på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til kontante ydelser og øget 
refusion på dyre enkeltsager. Herudover en afvigelse på tomgang i boligerne med en merudgift på 0,8 
mio. kr. 

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Sammenholdes regnskab med korrigeret budget, fremgår der et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr. 
på driften. 

 

Mindreforbrug 2013 16,3 mio. kr. 

Heraf takstinstitutioner -5,2 mio. kr. 

Statsfinansierede puljemidler (projekter) -1,1 mio. kr. 

Afsat til projekt på Gudbjerg Plejecenter -3,1 mio. kr. 

Finansiering af merforbrug under 
Sundhedsudvalget (1 udvalg fra 2014) 

-0,7 mio. kr. 

Projekt færre akutte indlæggelser -0,8 mio. kr. 

Reelt mindreforbrug til disposition i Social- og 
Sundhedsudvalget i 2015 

 5,5 mio. kr. 

 

 

Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. der primært vedrører 

• Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 8,0 mio. kr. 

• Pulje til dyre enkeltsager – mindreforbrug 1,8 mio. kr. 

• Pulje vedr. overførsel fra 2011 – mindreforbrug 3,1 mio. kr. 

• Flygtningerefusion – merindtægt 0,6 mio. kr. 

• Sosu-uddannelsen – merforbrug 1,5 mio. kr. 

• Hjælpemidler - merforbrug 1,1 mio. kr. 

• Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter - merforbrug på 0,9 mio. kr. 

 

Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet ”Nye veje til et aktivt liv” der har til formål, at gøre 
borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. 

 

Af overførslen fra 2011 blev der i budget 2013 afsat budget på 4,6 mio. kr. til ombygning på Gudbjerg og 
Ådalen Plejecenter. Af de 4,6 mio. kr. er der givet tillægsbevilling mellem drift og anlæg under 
socialudvalget på 1,5 mio. kr. til ombygning af Ådalen Plejecenter. De resterende 3,1 mio. kr. overføres 
til 2015. 
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Socialområdet har samlet set et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der vedrører 

• Socialfagligt Center – mindreforbrug på 1,4 mio. kr. 

• Handicap, psykiatri og misbrug – mindreforbrug 0,5 mio. kr. 

• Takstinstitutioner - mindreforbrug på 5,2 mio. kr. 

• Statsfinansierede projekter – mindreforbrug 1,1 mio. kr. 

 

Sekretariatet har et merforbrug/mindreindtægt på 2,1 mio. kr. der vedrører 

• Servicearealer på ældreboliger samt administration 1,1 mio. kr. 

• Mellemkommunale betalinger – merudgift/mindreindtægt 1,0 mio. kr.  

 

Overførselsindkomster: 

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Regnskab 2013 på overførselsindkomsterne viser en mindreudgift/merindtægt på 0,5 mio. kr. der 
vedrører 

• Statsrefusion på dyre enkeltsager og kontante ydelser til sociale formål – merudgift/merindtægt 
på 1,7 mio. kr.  

• Tomgangshusleje i boligerne – merudgift på 1,2 mio. kr.  

 

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring 

I 2013 er Socialudvalgets anlægspulje primært blevet anvendt til at færdiggøre 8 nye almene boliger på 
Trappebæksvej, samt til renovering af boliger på Tvedvej. Hertil kommer at der på Ryttervej opføres 12 
nye boliger til beboere med handicap, byggeriet startede op i 2013, og forventes afsluttet i maj 2014. 
Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over 2013 og 2014. 

Mindreforbruget på anlæg i 2013 på -4,4 mio. kr. skyldes primært en tillægsbevilling sidst på året til 
udvidelse af fælles opholdsstue på Ollerup Plejecenter, samt en tillægsbevilling sidst på året til 
udskiftning af tag og renovering af Ådalen Plejecenter. Ollerup Plejecenter finansieres af Socialudvalgets 
mindreforbrug i 2011, i alt 0,667 mio. kr., hvor hele beløbet overføres til 2014. Ådalen Plejecenter 
finansieres af Socialudvalgets kendte mindreforbrug på anlæg i 2013 1,311 mio. kr., samt af 
socialudvalgets samlede ramme i 2013, i alt 1,518 mio. kr. Af den samlede bevilling på 2,829 mio. kr. til 
Ådalen Plejecenter, overføres de 2,705 mio. kr. til 2014.  

Det resterende mindreforbrug vedrører fortrinsvis renoveringspuljen til istandsættelse af 
udlejningsejendomme, og skyldes at en række projekter er blevet udskudt fra 2013 til 2014, bl.a. på 
grund af ændringer i behov, længere leveringstid end forventet samt krav til udbud. Mindreforbruget 
overføres til istandsættelse af udlejningsejendomme i 2014. 

I alt overføres 4,212 mio. kr. til 2014, mens 0,179 overføres til kassen og vedrører et mindreforbrug på 
boligdelen Trappebæksvej. Alle puljer og projekter overgår pr. 1.1. 2014 til CETS under 
Økonomiudvalget.  
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Ældreområdet 

 

Økonomisk redegørelse 

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring 

Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 
11,1 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og et merforbrug på 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens og 
plejecentrenes løn- og driftsbudgetter.  

Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 8,0 
mio. kr., samt 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til dyre enkeltsager. 

SOSU uddannelserne gav et merforbrug på 1,5 mio. kr. og hjælpemiddelområdet et merforbrug på 1,1 
mio. kr. 

Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter på 3,1 mio. kr. Grundet 
manglende bevilling fra landsbyggefonden er midlerne ikke søgt overført til anlægsbudgettet, men 
overføres til budget 2015. 

På plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Herudover 
skal der overføres 0,8 mio. kr. til projekt færre indlæggelser i budget 2015 under Hjemmepleje Øst. 

Herudover har myndighedsafdelingen haft indtægter i form af flygtningerefusion på 0,6 mio. kr. 

 

Hvad nåede vi i 2013? 

Tema: Rehabiliteringsprojekt ”Nye Veje til aktivt liv”  
Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil få 
betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne.   

I Svendborg Kommune var der i 2010 1.441 borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 
19,8 % af alle borgere i denne aldersgruppe.  Hvis det fortsat er 19,8 % af de +70-årige, der modtager 
hjemmehjælp i 2025, vil antallet stige til 2.233 borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en 
stigning på 55 %, af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp.  

På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre 
ressourcekrævende måde. Socialudvalget har derfor iværksat et 2-årigt projekt ”Nye Veje til aktivt liv” 
der har til formål at arbejde med tiltag der skal sikre, en anden måde at give hjælp på. 

Mål:  
Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at ”Nye Veje til aktivt liv” 
har til formål: 

• At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet 
• Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp  

 
Veje til målet:  
Der er defineret et projekt i 3 faser, og der er planlagt evaluering med anbefalinger til daglig drift i 
foråret 2013. 
 
Status for målopfyldelse: 
 
I 2013 har vi implementeret 1 fase af projektet til daglig drift således, at der pr. 01.09.13 er etableret et 
hverdagsrehabiliteringstilbud til alle nye borgere, der henvender sig for at få hjælp, som følge af et 
funktionstab. Vi har i den forbindelse omorganiseret ældreområdet således, at der i hver 
hjemmeplejeafdeling er en sektion der udelukkende arbejder med rehabilitering. 
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I 2013 har 81 % af de borgere der har henvendt sig i.f.t hjælp, fået tilbud omkring 
hverdagsrehabilitering. Heraf bliver ca. 60 % selvhjulpne. De resterende 19 % er tilbudt hjemmehjælp 
fra starten. I 2012 fik 23 % hjemmehjælp fra starten. 

Der er et fald i borgere der modtager hverdagsrehabilitering eller hjemmehjælp fra 4. kvartal 2011 til 4. 
kvartal 2013 på 140 borgere, fra 2119 borgere til 1979 borgere. 
 
Det er besluttet at projekt ”Nye veje til aktivt liv” skal forlænges til ultimo 2014 i forhold til projektets 
fase 2, plejecenterborgere, og projektets fase 3, borgere tilknyttet hjemmeplejen. 
 
Der er i fase 2 arbejdet med et kulturprojekt på alle plejecentre, og der er iværksat to projekter på 
plejecenterområdet, der skal sikre specielt fokus på borgere i ældreboliger og borgere i gæsteboliger. 
 
I forhold til borgere tilknyttet hjemmeplejen, fase 3, har 251 borgere i 2013 været vurderet i forhold til 
hverdagsrehabiliteringspotentiale, 46 % af disse borgere er tilbudt hverdagsrehabilitering. Pr. 01.03.14 
er hverdagsrehabilitering implementeret i alle hjemmeplejesektioner. Der opstartes i april med de private 
leverandører i forhold til frit valg. 
 

 
Tema: Bolighandlingsplan 
Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, 
demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. 
 
Ved indgangen til 2013 havde vi følgende boliger: 
 
 
Plejeboliger 370 

Demensboliger 152 

Ældreboliger med center 306 

Ældreboliger uden center  234 

Gæsteboliger  41 

 
 
Mål:  
At Svendborg Kommune  

• Fortsat kan leve op til ventelistegarantien 
• Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de 

præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 
 
Veje til målet:  
Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i 
fremtiden. 
 
Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: 

• give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende 
perspektiv 

• give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.  
 
 
Status for målopfyldelse: 
 
I.f.t. behovstilpasning har vi i 2013 ommærket 3 plejeboliger til demensboliger på Gudbjerg plejecenter 
og 1 plejebolig til gæstebolig på Å-dalens plejecenter, så sammensætningen nu er således: 
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Plejeboliger 366 

Demensboliger 155 

Ældreboliger med center 306 

Ældreboliger uden center  234 

Gæsteboliger  42 

 
Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid skal tilbydes 
dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr. 01.01.09 har Svendborg Kommune kunne 
leve op til denne ventelistegaranti. 
 
Der er primo 2014 udarbejdet en analyse i forhold til forventet boligbehov i de kommende år. Analysen 
viser i store træk, at vores nuværende boligmasse skulle kunne udfylde boligbehovene indtil 2018. Der vil 
muligvis være behov for ommærkning i forhold til nogle demensboliger. Der vil blive udarbejdet en ny 
analyse af boligbehovet i 2015. 
 
 
Tema: Kostpolitikken 
Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens 
borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. 
Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, 
funktionsniveau og trivsel. 
 
Mål:  
 

• At have fokus på mad og måltider hele døgnet 
• Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet 
• Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, 

omsorg, pleje og behandling. 
• Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og 

efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner 
 

Veje til målet:  
 

• Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet 
• Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening 
• Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i forhold til kostpolitikken for borgere på 

ældreområdet. 
• Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere ift. 

Kostpolitikken. 
• Der er i 2012 uddannet en SUPER bruger i kostpolitikken i hver sektion i hjemmeplejen og en 

SUPER bruger for hvert afsnit på plejecentrene. 

 
Status for målopfyldelse: 
 

• Alle indsatser er gennemført.  
• I 2013 har der været fokus på kost til borgere med specielle sygdomme : hjertesygdomme, 

diabetes, kræft og KOL.  

 
Tema: Projekt ”Færre akutte indlæggelser”  
Der er gennem et innovationsprojekt blevet sat fokus på akutte indlæggelser af ældreområdets borgere 
på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Innovationsprojektet pegede på en række forskellige 
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potentialer i forhold til at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Socialudvalget og Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2013 at gennemføre projektet ”Færre akutte indlæggelser på 
ældreområdet” i en toårig periode. 
 
Mål: 
Formålet med projektet er todelt, og er: 
 

• At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser, og dermed give borgerne bedre 
livskvalitet 

• Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 
 
Veje til målet:  
Overordnet set er der besluttet indsatser på tre fronter.  
 
For det første at etablere et akutteam, hvor en sygeplejerske fra akutteamet involveres i alle potentielle 
akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage. Udover 
involvering i indlæggelserne er akutteamets opgave at registrere årsager og baggrund for de enkelte 
indlæggelser, således at der genereres større viden omkring de akutte indlæggelser.  
For det andet indgår udviklingen af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets 
håndtering af akutte syge og døende borgere i projektet. Endeligt er der i projektet fokus på at sikre 
uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. 
 
Status for målopfyldelse: 
Projektet blev igangsat medio 2013. Der er 4 akut-sygeplejersker i akut-teamet. Desuden har der været 
gennemført uddannelse internt i alle sektionerne både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Herudover 
arbejdes der på et materiale omkring håndteringen af døende og akut syge borgere.  
 
Det er endnu ikke muligt at vurdere, om akutteamet og undervisning mv. har haft en direkte effekt på 
antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet.  
 
Projektet er under udvikling, og behovet for yderligere tiltag vurderes løbende. 
 
 
Tema: Velfærdsteknologi 
Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på 
ældreområdet. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der 
forbedrer borgeroplevelsen.  
 
Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver. 
Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. 
Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer 
borgeroplevelsen. 
 
Mål: 
Ældreområdet tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre 
livskvalitet for borgerne på. Vi vil: 

• Bruge velfærdsteknologien, hvor det giver mening 
• Øge kvaliteten og trygheden for borgere 
• Frigøre arbejdskraft  
• Lette arbejdsbyrden for personalet - ArbejdsPladsVurdering 

 
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder 
for Social og Sundhed: 

• Telemedicinsk sårbehandling 
• Telemedicin 
• Fjernbehandling af kronikere i eget hjem 
• Analyse af best practice ved digital rehabilitering 
• Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort 
• MedCom meddelelser 
• Kommunerne på Sundhed.dk 
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• Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet 
 

Ovenstående er yderligere konkretiseret i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020 

Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at: 

• Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag 
• Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med 

anbefalinger til projekter 
• Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag 

 

Veje til målet:  
Vi arbejder med velfærdsteknologi ved at: 

• Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området 
• Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører 
• Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. 

 
Der er nedsat en velfærdsteknologisk arbejdsgruppe under projektet ”Nye veje til aktivt liv”, med bred 
repræsentation fra ældre- og socialområdet.  
 
Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke 
til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. 
Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag.  
 
Samarbejde, vi er medlem af: 

• Welfare Tech business innovation , www.welfaretech.dk  
• CareNet, www.carenet.nu 

Implementeret velfærdsteknologi: 
• Robotstøvsugere  
• Vaske-tørre toiletter  
• Strømpepåtagere  
• PDA’er – elektronisk kommunikation  
• Mobile loftlifte, oppustelig lift 
• Støtte til øjendråber 
• Demensslynger, GPS’er, døralarmer/sensorer, trædemåtter 
• IT-støtte for ældre borgere og adgang til computere i aktivitetscentre 

 
Aktuelle projekter 

• Låsesystem i hjemmeplejen – udbygges med bl.a. 2-vejs nødkaldesystem  
• Tale til tekst  
• Intelligente bleer  
• Telemedicinske udskrivningskonferencer  
• Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre 

 
Velfærdsteknologi indgår, i projektperioden, som en del af projektet ”Nye veje til aktivt liv”. 
 
Status for målopfyldelse: 
 
Implementeret velfærdsteknologi: 

• Robotstøvsugere  
• Vaske-tørre toiletter  
• Strømpepåtagere  
• PDA’er – elektronisk kommunikation  
• Mobile loftlifte, oppustelig lift 
• Støtte til øjendråber 
• Demensslynger, GPS’er, døralarmer/sensorer, trædemåtter 
• IT-støtte for ældre borgere og adgang til computere i aktivitetscentre 
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Aktuelle projekter: 
• Låsesystem i hjemmeplejen – udbygges med bl.a. 2-vejs nødkaldesystem  
• Tale til tekst  
• Intelligente bleer  
• Telemedicinske udskrivningskonferencer  
• Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre 

 
Tema: Frivilligindsats på ældreområdet 
Hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til ensomhed, enten ved at være uønsket alene eller føle sig 
alene sammen med andre. Halvdelen af ældre, der oplever ensomhed efterspørger samvær og det at 
lære nye mennesker at kende. Frivillige tilbud til ældre er et vigtigt supplement til den offentlige indsats 
for at forebygge ufrivillig ensomhed blandt ældre. Det frivillige arbejde fortjener anerkendelse, idet de 
frivilliges indsats har stor betydning for mange borgeres hverdag. 

Svendborg Kommunes Frivilligpolitik blev godkendt af socialudvalget i december 2009. 
 
Mål:  
På ældreområdet i Svendborg kommune ønsker vi at forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed blandt 
ældre. Vi ønsker at fremme og sikre et velfungerende samarbejde med de frivillige aktører. 

Veje til målet:  
Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager sammen med 24 andre kommuner i projektet ”Ensomt 
eller aktivt ældreliv”. Projektet er ledet af Marselisborg Praksisvidencenter med støtte fra 
Socialministeriet. 

Projektet er startet op ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 15.000 ældre i de deltagende kommuner. 
Målet for projektet er at styrke livskvaliteten hos ældre, der oplever ensomhed.  

Aktivitetscentre og boenheder på plejecentrene i Svendborg Kommune søger og har tilgang af frivillige 
hjælpere i hverdagen, bl.a. via ”Kontakt mellem mennesker”. Den frivillige indsats ydes fortrinsvist, hvor 
den kommunale indsats ikke slår til, og er især en god støtte i forhold til det sociale fællesskab. 

Ældre Sagen har i samarbejde med Svendborg Kommune opstartet en Demens Café. 

Formålet er, at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie / bekendte kan komme et sted, 
hvor hyggeligt samvær er i fokus. Der er underholdning / musik og mulighed for en god snak med andre i 
lignende situation. 

Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager i projekt ”Solidaritet mellem generationer”, hvor 
ressourcestærke unge, der ønsker at deltage i frivillige aktiviteter med ældre medborgere knyttes direkte 
til de eksisterende ældreforeninger eller indgår i enkelte aktiviteter som f.eks. motionshold, IT-hold, 
foredrag, hjemmesider eller andet, afhængig af hvilke kompetencer, de unge har. De unge understøtter 
således det eksisterende foreningsarbejde og aktiviteter for ældre.  

Status for målopfyldelse: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på samspillet mellem frivillige og ældreområdet i Svendborg 
Kommune. 

Arbejdsgruppens formål er: 

• At afhjælpe og forebygge ensomhed for svage ældre. 
• At styrke den frivillige indsats på ældreområdet i Svendborg Kommune. 
 

Herunder: 

• Skabe overblik over frivillige initiativer, som ældreområdet kan benytte sig  
• Fremme ældreområdets brug af frivillige  
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• Udbrede information omkring rammerne for frivillige til ældreområdet 
• Koordinere og være sparringspartner i forhold til såvel igangværende projekter som fremtidige 

projekter, hvor frivilligheden er i fokus. 
• Sikre iværksættelse af initiativer der understøtter det frivillige arbejde 
• Skabe netværk til de frivillige organisationer 
• Søge inspiration til nye tiltag på frivilligområdet og udvikle initiativer der støtter op, hvor der er 

behov for frivillige indsatser på ældreområdet  
• Koordinere og implementere projektet ”Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg” 
• Indarbejde resultater fra SOL-projektet i daglig drift  

 

Arbejdsgruppens opgaver er bl.a.: 

• Beskrivelse af hvilke rammer, der gælder for frivillige for hhv. plejecentre og hjemmepleje i 
forhold til f.eks. forsikring, tavshedspligt som baggrundsviden primært til sektionsledere.   

• Udarbejdelse af pjece til medarbejderne, som fortæller om arbejdsgruppens eksistens og 
beskriver hvad vi kan hjælpe med og giver kontaktoplysninger til brug for medarbejderne i 
udvikling af nye tilbud. Gode historier indtænkes som inspiration.  

• Drøftelse af samarbejdsmuligheder med ”Kontakt mellem mennesker” samt tanker omkring 
udvikling af netværk mellem Frivilligcentret og ældreområdet.  

• Planlægning af temadag for frivillige og foreninger i relation til projekt aktivt og ensomt ældreliv. 
Afholdt af Marselisborg i efteråret 2013.  

• Artikel i Impulser om temadagen til augustnummer, 2013. 
• Deltagelse i udvikling af samtaleredskab til screene ensomme ældre i regi af projekt aktivt eller 

ensomt ældreliv 
• Evaluering og planlægning af implementering af resultater af projekt SOL, bl.a. samtaleredskab, 

matchredskab og portal.  
• Oprettelse af borgerportal, Marselisborg. Borgerportalen skal give borgere, pårørende og 

medarbejdere overblik over alle frivillige initiativer i kommunen.  
• Drøftelse af behovet for lokal videreudvikling af borgerportalen  
• Evaluering og opfølgning på undervisning i borgerportalen, bl.a. udarbejdelse af nyheder på 

borger.dk, hjemmeside og intranet,  
• Udvikling af informationsstrategi for den videre implementering af indsatsen i sektionerne på 

ældreområdet, herunder bl.a. kobling til kulturprojektet på plejecentrene.  
 

Tabeller og nøgletal  

Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet  

(årsbasis og på kvartalsbasis) 

 

Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med 
indførelse af projekt ”Nye Veje til et aktivt liv” i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje 
reduceret.  

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis 

 

Regnskab 2012 Regnskab 2013 

Timer i traditionel hjemmepleje 276.452 264.463 

Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til 
timer 

22.123 23.397 

Samlet timeforbrug 298.575 287.860 

Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – 
Hjemmepleje 

5.710 5.520 
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Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2013 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal 
på ca. 308.000 timer. Forbruget i 2013 er på 287.860 timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på 
20.140. Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget 
sundhedstilstand blandt de ældre. 

(1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både 
Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest 
tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke 
indgår. 

 

Projekt ”Nye veje til et aktivt liv” har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. 
Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været 
faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra 
1.596 til 1.287 modtagere i december 2013.  

 

  

Aktivitetsforudsætninger for 
traditionel hjemmepleje – 
gennemsnit om måneden. 
 

1. kvt. 2013 2. kvt. 2013 3. kvt. 2013 4. kvt. 2013 

Hjemmepleje VEST – 
Hjemmehjælpsmodtagere (1) 

674 648 631 607 

Hjemmepleje ØST – 
Hjemmehjælpsmodtagere (1) 

757 744 730 714 

Total – Hjemmehjælpsmodtagere 
(1) 

1.391 1.355 1.324 1.292 

Timer – Dag 16.812 16.405 15.920 15.906 

Timer – Aften 5.206 5.081 5.212 5.344 

Timer – Nat 542 572 583 572 

Timer i alt – Hjemmepleje 22.561 22.058 21.714 21.821 

Gennemsnitligt leveret pr. uge 
(timer) – Hjemmeplejen 

5.205 5.090 4.956 4.981 

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis 

 

Regnskab 2012 Regnskab 2013 

Private leverandører – antal modtagere 366 358 

Private leverandører – antal timer 
praktisk hjælp 

8.931 9.289 
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Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode 
været stigende, men siden opstart af projekt ”Nye veje til et aktivt liv” har antallet af modtagere af 
praktisk hjælp været stort set uændret.  

De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 22,5 % af det samlede timetal 
leveret til praktisk bistand i 2012. I 2013 er andelen 25,6 %. Stigningen i den private andel fra 2012 til 
2013, skyldes hovedsaligt en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af 
kommunen skyldes projekt ”Nye Veje til et aktivt liv” m.v. 

 
 
Socialområdet 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Socialområdet har i 2013 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der fordeler sig med en mindreudgift på 2,5 
mio. kr. til myndighed, mindreudgift på 0,5 mio. kr. til handicap, psykiatri og misbrug, samt en 
mindreudgift på 5,2 mio. kr. til takstinstitutionerne. 

 

De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: 

Mindreforbrug: Beløb 

Takstinstitutioner -5,2 mio. kr. 

Samlet afvigelse på handicap, psykiatri, misbrug -0,5 mio. kr. 

Beskyttet beskæftigelse – dagtilbud -1,0 mio. kr. 

Betaling til forsorgscentre -0,6 mio. kr. 

Misbrugsbehandling  -2,4 mio. kr. 

Længerevarende botilbud -0,6 mio. kr. 

Statsfinansierede projekter -1,1 mio. kr. 

Merforbrug Beløb 

Handicapbiler 3,4 mio. kr. 

 

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: 

- Handicapområdet – mindreforbrug                  -  0,6 mio. kr. 

- Psykiatriområdet - mindreforbrug                  - 1,6 mio. kr. 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen – gennemsnit om 
måneden. 
 

1. kvt. 2013 2. kvt. 2013 3. kvt. 2013 4. kvt. 2013 

Private leverandører – antal modtagere 358 358 361 363 

Private leverandører – antal timer 
praktisk hjælp 

805 800 754 738 
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- Misbrugsområdet – mindreforbrug                  - 3,0 mio. kr. 

 

Mindreudgift på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Afvigelse på op til 5 % overføres til 
budget 2014 og større afvigelse indgår i takstregulering i 2015. 

For at opnå besparelser på myndighedsbudgettet i 2014 er der allerede i 2013 foretaget en gennemgang 
og revisitation i flere sager, hvilket er medvirkende til mindreudgiften for myndighedsgruppen i 2013. 

Merforbrug til handicapbiler, skyldes et større antal bevillinger i 2013. Området bliver fokusområde i 
2014. 

Indkomstoverførselsområdet, som består af henholdsvis statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager 
(indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål, har et overskud på 1,7 
mio. kr. Indkomstoverførsler består af hhv. statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager 
(indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål.  

Hvad nåede vi i 2013? 

 

Frivilligt socialt arbejde  

Fokus har været på drift, forankring og implementering af nyt Frivillighus i Havnegade. Der er bevilget et 
fast årligt driftstilskud på 200.000 kr. 
Socialafdelingen deltager i Frivilligrådets møder. 

Øvrige fokusområder  

Bolighandlingsplanen centrale elementer er udmøntet – herunder ombygning og renovering af 
Trappebæksvej og Tvedvej samt nybygning af yderligere 12 boliger i tilslutning til botilbuddet Ryttervej. 
Det er besluttet, at Socialafdelingen udarbejder en ny bolighandlingsplan i 2014-2015. 
 
Med fokus på en forebyggende, udgiftsbegrænsende og rehabiliterende tilgang har Socialafdelingen 
igangsat udarbejdelse af en overordnet strategi for afdelingens indsatser.  Socialudvalget godkendte i 
december 2013 hovedprincipperne for strategien. I løbet af 2014 forestår der en række møder i 
dialoggrupper på tværs af Socialafdelingen, inden forslag til strategien forelægges Socialudvalget. 
 
Der er etableret et permanent sundhedstilbud til socialt udsatte i form af gratis ombytning af sprøjter, 
udsattesygeplejerske og tandbehandlingsprojekt i samarbejde med den kommunale tandpleje. 
 
Socialafdelingen har fokus på den gode sagsbehandling og har i den forbindelse implementeret 
Voksenudredningsmetoden. 
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Tabeller og nøgletal  

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet 
 

Gennemsnitlig 
belægning pr. 
kvartal i 2012 og 
2013: 

1. kvt. 
2013 

2. kvt. 
2013 

3. kvt. 
2013 

4. kvt. 
2013 

Gennemsnitlig 
udgift 2013 

Gennemsnitlig 
udgift 2012 

 
§ 85 Socialpædagogisk 
bistand 

 
416 

 
417 

 
406 

 
379 

 
30.500 

 
24.500 

 
§ 96 Borgerstyret 
personlig assistance 

 
20 

 
20 

 
20 

 
22 

 
672.400 

 
683.400 

 
§ 101 Misbrug døgn 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
                746.200 

 
457.700 

 
§ 103 Beskyttet 
beskæftigelse 

 
127 

 
125 

 
136 

 
137 

 
78.700 

 
87.100 

 
§ 104 Samværstilbud 

 
148 

 
146 

 
142 

 
141 

 
162.400 

 
163.600 

 
§ 107 Midlertidig 
botilbud 

 
176 

 
174 

 
176 

 
183 

 
274.400 

 
257.300 

 
§ 108 Længerevarende 
botilbud 

 
131 

 
130 

 
129 

 
129 

 
771.200 

 
787.900 

 

Socialafdelingen har i efteråret 2013 gennemført en revisitation af samtlige § 85 sager. Revisitationen 
medførte blandt andet et fald i antal foranstaltninger.  

Stigningen i gennemsnitlig udgift skyldes store udgifter i et enkeltmandsprojekt samt uændret lønudgifter 
grundet områdets rammebudgettering, hvilket medfører stigende gennemsnitlige udgifter. 

I 2013 har der været gennemført en række besparelser på kommunens tilbud, ligesom at alle sager i 
Socialafdelingen er gennemgået som led i budgetforliget. Det har medført, at de gennemsnitlige udgifter i 
2013 generelt er lavere end i 2012.  Effekten ses dog ikke på døgnbehandling og midlertidige botilbud 

I 2013 er den gennemsnitlige belægning på misbrug døgn på 1,17 person, hvilket er væsentligt lavere i 
forhold til sammenligningen i 2012, hvor der var en højere belægning. 
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Sekretariat 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Sekretariatet har i regnskab 2013 et merforbrug på 2,1 mio. kr.  Merforbruget fordeler sig på 
servicearealer på ældreboliger samt på administration med 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 
merudgift/mindreindtægt på mellemkommunale betalinger.  

Det vurderes, at der kan skabes balance i budget 2014 for så vidt angår servicearealer på ældreboliger 
og administration. 

Mindreindtægten på mellemkommunale betalinger skyldes hovedsaligt fald i antallet af borgere fra andre 
kommuner i Svendborg kommunes boliger på ældreområdet. Antallet af mellemkommunale borgere 
varierer over tid og vil blive fulgt nærmere i budget 2014. 

Overførselsindkomster:  

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring 

På overførselsindkomsterne er der i sekretariatet en merudgift på 1,2 mio. kr. der vedrører 
tomgangshusleje. Tomgangshuslejen vil i 2014 være et fokusområde. 
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Nærdemokratiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.)  

Nærdemokratiudvalget

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Nærdokrati 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0

Drift i alt 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0

0,0Heraf overføres til efterfølgende år eller 2015  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Bevillinger 2013 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.
Økonomisk hjælp til Ungeråd og demokrati 0,04
Mobile brevstemningssteder på ungdomsuddannelser 0,03

Driftsbevillinger i alt 0,07  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Serviceudgifter: 

Drift:  
 
Driftsregnskab 2013 udgør 0,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,1 mio. kr. 
 
I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt -65 t.kr. som kan henføres til økonomisk hjælp 
til Ungeråd og demokrati samt mobile brevstemningssteder på ungdomsuddannelser i forbindelser med 
regions- og kommunevalg. 
 

  

Nærdemokratiudvalget 
 

2013 har budt på: 

� Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne 

� Borgerinddragelse 

� Dialogmøder med borgerne 

� Svendborg bloggen, borgernes eget dialogforum 
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Hvad nåede vi i 2013 

 

• Brevafstemning på Svendborg Gymnasium og Erhvervsskole i november 2013. 
 

• Medlemmer fra udvalget har deltaget i samfundsundervisningen på Svendborg Erhvervsskole og 
fået meget god respons fra eleverne. 
 

• Som opfølgning på medborgerkonferencen i 2011 blev der primo 2013 i samarbejde 
med Udviklingsforum 5762 og Egense forsamlingshusgruppe arrangerede et møde med temaet 
”udviklingsseminar for engagerede og interesserede borger i lokalsamfundene”. Der var 
deltagelse fra var både engagerede borgere og foreningsmennesker og Nærdemokratiudvalget. 
På 2. opfølgningsmøde fremkom der konkrete forslag til initiativer blandt andet forslag til, 
hvordan borgere og lokalsamfund inddrages mere og tidligere i beslutningsprocesserne. Dette 
forslag tog Nærdemokratiudvalget tage med, da udvalget mødes med de nye næstformænd. 
 

• Budgetborgermødet for budget 2014 blev afholdt digitalt via Svendborg Kommunes Facebook. 
 

• Afholdelse af 3 lokale dialogmøder. 
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter - 
Administration 

 

2013 har blandt andet budt på: 

� Økonomistyringsanalyse – i henhold til 
Økonomiaftalen for 2012. Analysen er et 
samarbejde med KL og Staten. 
Analysen er gennemført ved en kortlægning 
af økonomistyringen i 10 udvalgte 
kommuner, hvoraf Svendborg Kommune er 
den ene. 

� Gennemført udbud indenfor 36 
udbudsområder i KomUdbud, SKI, fælles 
kommunale udbud og i eget regi. 

� Gennemført udbud på fremmed rengøring. 
Indgået aftale med 2 leverandører efter 
harmoniserede standarder for 46 enheder. 

� HR afdelingen konverterede i februar 2013 
5000 medarbejdere til nyt KMD lønsystem. 

� Generel anvendelse af sociale medier på 
Facebook. 
Facebook-siden har i 2013 gennemgået et 
facelift, således at den er blevet mere 
attraktiv for brugerne. 
Bruges som kommunikationskanal mellem 
borgerne og Svendborg Kommune 

Indkomstoverførsler 
(Økonomisk sikring, 

pensioner, boligstøtte 
m.v.) 

 

2013 har blandt andet budt på: 

� Benchmarkanalyse på personlige tillæg. 
Undersøgelse blev rettet mod fodbehandling 
og tandproteser, da kommunen på disse 
områder lå højere udgiftsmæssigt end 
sammenligningskommuner.  

� Stigning i udgifter til seniorjob da mange er 
faldet ud af dagpengesystemet. 
Kommunen er forpligtet til at finde job til 
personer, som ikke længere har ret til 
dagpenge pga. opbrugt dagpengeperiode 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Økonomiudvalget

Regnskab 2012 Vedtaget 
budget 2013

Korrigeret 
budget 2013

Regnskab 2013 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter 108,3 123,0 105,3 110,7 5,4

Administration 108,3 123,0 105,3 110,7 5,4

Overførselsindkomster 339,4 334,4 358,3 349,9 -8,4

Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv 339,4 334,4 358,3 349,9 -8,4

Drift i alt 447,7 457,4 463,6 460,6 -3,0

Overførsel til 2014 0,0

6,2

Anlæg:

Økonomiudvalget -0,7 2,0 -8,8 -1,1 7,7

Anlæg i alt -0,7 2,0 -8,8 -1,1 7,7

7,7

Økonomiudvalget i alt 447,0 459,4 454,8 459,5 4,7

Overførsel til 2015

Heraf overførs til 2014
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Bevillinger 2013 
 

Mio. kr. 

Tillægsbevillinger i 2013 - Drift Mio. kr.
Omplacering fra barselsudligningspuljen -7,3
Omplacering af PR-puljen til K&P -1,1
Omplacering fra PR-puljen til Citta Slow 0,1
Omplacering ifm. Udbetaling Danmark, adm. udgifter -0,2
Omplacering af beparelser på briller, bleer, puder og madrasser 0,2
Omplacering af besparelse ifm. nyt lønsystem på Soc. 0,1
Omplacering af lønbudget ifm. Boligbyggeri -0,3
Omplacering Fynsprojektet fra Udviklingspuljen -0,2
Besparelse på Briller, personlige tillæg -0,1
Nedskrivning af lønbudget. ØKU -0,4
Pulje nedskrivning af lønbudget, ny overenskomst 14,7
Nulstilling af teknisk pulje, undgåelse sanktionslov, overførselsindkomst 9,0
Nulstilling af teknisk pulje, undgåelse sanktionslov, serviceudgifter -9,0
Omplacering af besparelse på brændstof 0,2
Omplacering af besparelse på buskørsel 0,3
Omplacering af udvikl. Pulje (færgefart) til U&P -2,0
Omplacering af budget fra Ø. Havnevej til Centrumpladsen 0,3
Omplacering af barselspulje til HR Økonomi 0,2
Nulstilling af pulje nedskrivning af lønbudget, budgetkontrol 30.6.13 -14,7
Besparelse digitalisering af byggesagsarkivet 0,5
Tillægsbevilling budgetkontrol 30.6.13 seniorjob 15,0
Forlig Stenstrup Fjernvarme, anlægspulje 0,9
Driftsbevillinger i alt 6,2

Tillægsbevillinger i 2013 - Anlæg Mio. kr.
Overførsel fra 2012 -0,8
Omplacering fra udviklingspulje til renovering af Christiansminde -3,2
Omplacering fra udviklingspulje til iværksætterhus -1,8
Omplacering fra udviklingspulje til lystbådehavn -4,6
Omplacering fra udviklingspulje til etabl. af bibl.filial i Skårup -0,6
Anlægspulje iværksætterhus -4,4
Tillægsbevilling, budgetkontrol 31.3.13, Iværksætterhus 1,7
Tillægsbevilling, budgetkontrol 30.9.13, Anlægspulje 3,5
Omplacering forlig Stenstrup Fjernvarme -0,9
Rådighedspulje ØKU 0,3
Anlægsbevillinger i alt -10,8

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Resumé - Økonomisk redegørelse 
 
Serviceudgifter:  

Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. 
Resultatet består primært af negativ pulje vedr. overførsel mellem årene samt mindreforbrug på 
tjenestemandspension. 
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Overførselsindkomster: 

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Resultatet består primært af mindreforbrug på seniorjob, førtidspension samt 
personlige tillæg. 

 

Serviceudgifter:  

Drift:  
Økonomiudvalgets driftsregnskab 2013 på Serviceudgifter udgør 110,7 mio. kr. mod et korrigeret budget 
på 105,3 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 5,4 mio. kr.  

 

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt -17,7 mio. kr. som primært henføres til 
omplacering af barselspulje, nulstilling af teknisk pulje til undgåelse af sanktionslov, indkøbsbesparelser 
samt omplacering fra udviklingspulje til færgefart. 

Afvigelsen på merudgift/mindreindtægt skyldes primært:  

• Negativ pulje vedrørende overførsel mellem årene. 

• Mindreudgift på drift af støttet byggeri. 
Vedrører afsat pulje til øget udgifter til grundkapital. 

• Mindreudgift på sundhedsudgifter 
Mindreudgift til befordringsgodtgørelse pga. forskydning il betaling til FynBus samt mindreudgift 
til begravelsesudgift. 

• Indgået forligsaftale med Scan-Hide vedrørende betaling af særbidrag for afledning af forurenet 
spildevand, for at undgå et erstatningskrav mod kommunen. 

• Mindreudgift til tjenestemandspension. 
Mindreudgift skyldes faldende udgifter til genforsikringspræmie pga. pension samt en regulering 
fra tidligere år.  

• Samlet merudgift på forsikringsområdet.  
På arbejdsskader har der været store udgifter til engangserstatninger, hvorimod der på bygnings- 
og løsøreskader, autoskader, ansvarsskader mv. har været færre skader. 

• Mindreudgift på barselsudligningspuljen. 
Der har i 2013 været færre på barsel. 

 

Hvad nåede vi i 2013 

Udbud: 

I 2013 er der i overensstemmelse med den vedtagne udbudsplan gennemført udbud i  KomUdbud- regi, 
SKI på udvalgte aftaler, i fælleskommunale udbud med andre kommuner og i eget regi. 
 

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 02. april 2013 er der gennemført udbud på fremmed 
rengøring. Der er indgået kontrakt med 2 leverandører efter de harmoniserede standarder for i alt 46 
enheder. Ordinær kontraktperiode: 01. november 2013 – 31. oktober 2015 med option 2 x 12 måneder. 
Enhederne overgår løbende til nyt rengøringsselskab i takt med, at de hidtidige, individuelle kontrakter 
udløber. 
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Som led i procesoptimering er der sket en fortsat udvikling og digitalisering af indkøbssystemet og 
indhentning og bearbejdning af data til indkøbsanalyser.  

I forbindelse med leverandørudvikling er der sat fokus på sociale klausuler i et samarbejde med 
Jobcenteret og Erhvervskontakten. Ligesom lokale projekter søges at blive forankret med 
samarbejdspartnere i nærmiljøet. Byrådet godkendte den 25. juni 2013 de retningslinier om 
uddannelses- og arbejdsklausuler i udbud, der har været behandlet i Økonomiudvalget henover foråret 
2013. Uddannelses- og arbejdsklausulerne i udbud indarbejdes i Indkøbs- og Udbudspolitikken. 
Sideløbende har Team Udbud, Økonomi & Udbud arbejdet i tæt dialog med Erhvervskontakten om en 
fremtidig strategi- og handleplan for at fremme deltagelse fra det lokale erhvervsliv i udbud af vare-
/tjenesteydelser til Svendborg Kommune. Første skridt har været etablering af en fælles hjemmeside på 
svendborg.dk målrettet eksisterende og potentielle leverandører til Svendborg kommune. 

 

Nyt lønsystem: 

I 2013 konverterede HR-afdelingen 5000 medarbejdere til et nyt KMD lønsystem.  
Det nye lønsystem har nogle elementer, som gør det muligt at få data ind direkte ved ”kilden” f.eks. kan 
den enkelte medarbejder selv indberette sit fravær og ferie til systemet.  
I det nye lønsystem er der også mange muligheder for at trække data ud, både centralt og decentralt, 
via forskellige rapporter. Lønsystemet er således med til at fremme de digitale processer. 

 

Sociale medier: 

Et af indsatsområderne i kommunikationsafdelingen i Svendborg Kommune i 2013 har været de sociale 
medier – læs Facebook. 

Svendborg Kommune har siden 2010 haft en side på www.facebook.com/svendborg. 

I 2013 har siden gennemgået et facelift, således at den er blevet mere attraktiv for brugerne. Det har 
også resulteret i, antallet af ”likers” er steget fra omkring 600 ved årets start til 2.100 ved årets udgang. 

Siden bruges i dag som kommunikationskanal mellem borgerne og Svendborg Kommune. Den skal 
samtidig ses som en del af den kanalstrategi, som Svendborg Kommune har sat i gang også set i relation 
til en ny hjemmmeside for Svendborg Kommune. 

Målet er at Facebook-siden i samspil med kommunens øvrige kanaler skal sikre, at borgerne, 
virksomheder og medarbejdere i kommunen vælger den kanal, der giver den bedste og billigste betjening 
af borgerne  

2013 var også året, hvor Svendborg Kommune afviklede sit første digitale borgermøde om budget 2014. 
Mødet foregik via kommunens Facebook-side. Den efterfølgende evaluering både fra borgerside og 
politikerside var positiv. 

 

Økonomistyringsanalyse: 

Ultimo 2012 blev der fra statens side gennemført en kortlægning af kommunernes økonomistyring. 
Formålet hermed var at afdække de væsentligste udfordringer og potentialer i kommunernes 
økonomistyring. Analysen har foreløbig resulteret i tre konkrete ændringer fra 2014: 
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• Fra 2014 vil Danmarks Statistik trække forbrugstal fra kommunernes økonomisystemer hver måned i 
stedet for, som nu hvert kvartal. 

• Fremover er det obligatorisk at kommunerne skal indarbejde målsætninger for den finansielle politik i 
et økonomisk styringsdokument 

• Fra 2014 vil regnskabet skulle godkendes hurtigere, end det er tilfældet i dag. Generelt er der tale 
om at fristerne fremrykkes en måned. 

 

Som opfølgning på kortlægningen har KL og staten identificeret en række temaer i økonomistyring, som 
har brug for ekstra opmærksomhed i de kommende år. I forlængelse her af har KL taget initiativ til en 
række pilotprojekter, hvor temaerne er følgende: 

 

• brug af periodiserede budgetter og afvigelsesforklaringer 
• forbedret budgetopfølgning 
• demografi- og budgetmodeller samt enhedspriser 
• anvendelse af overførselsadgang mellem årene 
• brug af koncernnøgletal i ledelsesinformation 
 

 

Indkomstoverførsler:  

Økonomiudvalgets driftsregnskab 2013 på Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. udgør  
349,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 334,4 mio. kr. , hvilket giver en mindreudgift på 8,4 mio. kr. 
I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling til merudgifter til seniorjob samt nulstilling af teknisk 
pulje til undgåelse af sanktionslov. 

 

Afvigelsen på mindreudgiften skyldes primært:  

 

• Mindreudgift til personlige tillæg. 
Primært færre udgifter til tandlægebehandling samt fodbehandling. 

• Mindreudgift til førtidspension. 
Mindreudgiften skyldes større afgang end forventet samt færre tilkendelser af førtidspension pga. 
ny lov på området. 
 

• Mindreudgift til seniorjob-ordningen.  
Pga. den store stigning i antallet af seniorjob, fik området tilført midler i forbindelse med 
budgetkontrollen pr. 30.6.2013. Stigningen har vist sig ikke at være så, stor som forventet.  
 

 

Hvad nåede vi i 2013 

 

Benchmarkanalyse: 

Borgerservice har som en del af Direktionsmålene i 2013 gennemført en benchmarkanalyse på personlige 
tillæg.  
I analysen er der kigget nærmere på supplement til pensionister med nedsat pension, tandproteser samt 
fodbehandling. I analysen er der sammenlignet med kommuner i sammenligningsgruppen. 
Analysen har ført til administrative ændringer inden for fodbehandling med henblik på 
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sagsgangsoptimering, og endvidere afsøges muligheden i 2014 for at få prisaftaler på forbehandling i 
Svendborg Kommune.  

 

Anlæg: 

Økonomiudvalget anlægsregnskab for 2013 udgør -1,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 
-8,8 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. 

I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på -10,8 mio. kr. som primært vedrører overførsel 
fra 2012, anvendelse af udviklingspuljen ”Salg af grund Christiansminde”  samt omplacering af negative 
anlægspuljer. 

 
Afvigelsen på mindreindtægten skyldes: 
 

• Manglende salg af ejendomme pga. situationen på ejendomsmarkedet. 
 

• Manglende salg at tandklinik i Sundhøj. 
 

• Rådighedspulje i forbindelse med negative anlægspuljer afsat til Iværksætterhus, Ådalens 
Plejecenter, etablering handicaptoilet og billetsalg ved busterminal, finansieret at mindreforbrug 
fra afsluttede anlægsprojekter. 
 

 

Tabeller og nøgletal  

Udvikling i antal boligsikring 

Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2012 2773 2765 2825 2869 2867 2896 2887 2832 2834 2898 2967 2992 

2013 2956 2985 3020 3012 2933 2916 2874 2831 2757 2747 2768 2811 

 

Udvikling i antal boligydelse 

Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2012 4181 4168 4179 4170 4151 4154 4157 4152 4160 4174 4172 4168 

2013 4153 4130 4121 4100 4076 4063 4038 4030 4017 4016 4027 4034 

 

 

Udvikling i antal førtidspensionister 

Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

m/35 % ref.  
2012 

2374 2369 2360 2350 2351 2351 2356 2351 2347 2355 2347 2342 

2013 2338 2340 2337 2343 2334 2317 2290 2292 2289 2283 2280 2279 

             
m/50 % ref.  

2012 
489 482 476 466 462 457 450 446 444 441 442 440 

2013 435 431 427 430 430 426 424 424 419 417 410 409 
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Udvikling i antal af seniorjob 

Personer i 
seniorjob 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2012 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 

2013 11 17 21 22 28 30 34 43 49 50 53 57 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 

Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensation for mgl. seniorjob 

Kompensa-
tion for mgl. 

seniorjob 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2012 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 

2013 18 33 36 37 37 47 45 42 38 35 33 30 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


