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Indholdsfortegnelse: 

 

 

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. 

 

  2 l Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 

  9 l Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

29 l Udvalget for Børn og Unge 

53 l Social- og Sundhedsudvalget 

67 l Økonomiudvalget 

77 l Økonomiudvalget – Anlæg 
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Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Center for Ejendomme og Teknisk Service 
 

I 2015 

Beredskab og indsatsledelse: 

� Beredskabet har i 2015 været præget af et stort 
arbejde med at planlægge sammenlægningen af 
de ni fynske kommuners beredskab. 

� Det nye selskab (Beredskab Fyn) er etableret og 
den nye beredskabs-kommission er trådt i kraft. 

 

Trafik og Infrastruktur: 

� Der er i 2015 blevet igangsat registrering af 
fortovenes tilstand. Dette sker i et 
udviklingssamarbejde med lokal entreprenør.  

� I 2015 blev trafiksikkerhedsprojektet med fokus 
på at sætte farten ned i boligområder i 
Svendborg By til 40 km/t, evalueret. 

� Optimering og styring af driften har også haft 
fokus i 2015. Der er sat særlig fokus på 
optimering af elementer der indgår i det 
kommende driftsudbud. 

� I 2015 blev kommunens skove certificeret. Dette 
sikrer en bæredygtig drift af skovene. 

� I 2015 blev kørselskontoret besluttet i sin 
endelige form. Kontoret varetager Kollektiv 
trafik, Almen skolekørsel, SBH-kørsel og 
Lægekørsel. 

 

Havn og Færger 
 

I 2015 

� Renovering af Svendborg Lystbådehavn, 
blev færdiggjort.  

� Projekt et ”Øhav i verdensklasse” forsatte, 
bl.a. med deltagelse i Hansaboot og lokale 
tiltag. 

� ”Vild med vand” Deltagelse i projektet 
sammen med pt. 45 øvrige havne i 
Danmark. 

� Igangsættelse af prøvehandlingen ”Ø-hop”, 
udsprunget af ”Visions- og handleplan for 
øerne” 

� Overdragelse af Lundeborg Lystbådehavn. 

 

Natur og Klima 
I 2015 

� Klokkefrøstien færdiggjort og indviet 

� Sørup Sø restaureret 

� Havørred Fyn-projekt i Spangebækken 

� Afvikling af § 3-sagspukkel 

� Landmandsdialog og det gode tilsyn 

� Ny affaldsplan 

� Klimatopmøde, elbiler og Energiplan Fyn 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Regnskab 
2014

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i forhold 
til korr. budget

Drift

Natur og Klima 10,3 13,9 13,1 13,0 -0,1

CETS:

 -  Beredskab og indsatsledelse 10,4 11,2 10,6 9,8 -0,8

 -  Trafik og infrastruktur 81,0 84,0 91,9 89,2 -2,7

Havn og Færger 5,8 7,7 5,5 6,0 0,4

Drift i alt 107,6 116,7 121,1 118,0 -3,2

1,4

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget i alt 107,6 116,7 121,1 118,0 -3,2

Heraf overføres til efterfølgende år eller 2017

  
 

 

Bevillinger 2015 
Mio. kr. 

Tillægsbevillinger i 2015 - Drift Mio. kr.

Nedskrivning af lønbudget - 0,63% -0,2
Overførsel fra 2014 -0,7
Etablering af nyt kørselskontor - fase 1 8,8
Lejeindtægter Frederiksøen -2,1
PC-leasing, hjemmearb. plads og mobile enheder - effek. pulje -0,1
Mindre tilpasninger - Frederiksøen, telefoni og Hoved-MED -0,1
Retvisende budgetter i CETS (MKT og ØKU) -1,4
Beløb fra baselspulje 0,2
L&C-program til nedsættelse af taksker på godstransport 0,1

Driftsbevillinger i alt 4,5  

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

Økonomisk redegørelse 
 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets regnskab viser et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto i 
forhold til korrigeret budget. 

Resultatet favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser 
af politikområderne.  
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Natur og Klima 

 
Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for Natur og Klima 2015 udgør ca. 13,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 
0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Merforbruget kan overordnet henføres til; 

• Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,2 mio. kr. De ca. 0,2 
mio. kr. overføres til 2016, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt. 
 

• Klima og energi området kom ud med et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette kan 
henføres til at eksterne samarbejdspartnere ikke har opnået de forventede energirenoveringer/-
aktiviteter, som var målet. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Natur og Klima varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: 
Landbrug, vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, varmeplan, samt 
energi og klimaområdet. 

Efter lang tids forarbejde kunne Natur og Klima i 2015 færdiggøre og indvie Klokkefrøstien – i 
samarbejde med velvillige lodsejere og Nyborg Kommune. Stiprojektet omfatter ca. 14 km afmærket 
vandresti, etablering af 89 nye vandhuller og en helt ny "Klokkefrøsti-App" – og er delvist finansieret af 
statens Grøn Vækst-midler 

Afdelingen har i 2015 igangsat de sidste forundersøgelser med henblik på at kunne realisere indsatser på 
vandmiljøområdet, jf. de statslige vandplaner. Realisering af de første projekter starter i foråret 2016.  

Som led i arbejdet med revision af vandløbsregulativer er opmålingen af vandløb afsluttet i 2015. Den 
videre proces med borgerinddragelse og politisk behandling er tilrettelagt, således at revisionsarbejdet 
kan afsluttes primo 2017, som planlagt. 

I Spangebækken er der i 2015 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt over ca. 2 km, med fjernelse 
af spærring (inkl. ny vejbro i samarbejde med CETS). Projektet forbedrer gyde- og opvækstforhold for 
havørred, og er støttet af Havørred Fyn. Endvidere gennemførte afdelingen i 2015 en innovativ og meget 
omtalt restaurering af Sørup Sø v.h.a. aluminiumsbehandling og biomanipulation – det sidste i 
samskabelse med frivillige fra den lokale lystfiskerforening. 

Afdelingen har i årets løb arbejdet videre med opfølgningen på statens opdatering af den vejledende § 3-
registrering. Opdateringen gav anledning til en større sagspukkel, som i 2015 er reduceret i 
overensstemmelse med den politiske prioritering heraf, således at arbejdet afsluttes i foråret 2016, som 
planlagt. 

I 2015 afviklede Natur og Klima det andet dialogmøde med landmænd og landbrugets organisationer. 
Dialogmødet handlede bl.a. om 'det gode tilsyn', og der er udtrykt stor tilfredshed med kommunens 
initiativ, som derfor fortsættes. 

En ny affaldsplan blev færdiggjort og vedtaget i 2015. Affaldsplanen implementeres løbende - først og 
fremmest i Vand og Affalds kommende udbud af renovationsopgaven, men også i pilotprojekter, som 
bl.a. "Frontløberordningen". 
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På klima- og energiområdet er der igangsat og gennemført en række små og større projekter i 2015. 
Kommunens vognpark omfatter nu 3 elbiler og en hybridbil, ligesom kommunen har adgang til to dele-
elbiler fra LetsGo. Natur og Klima arrangerede i 2015 det første klimatopmøde, og var med deltagelse i 
styregruppe og arbejdsgrupper aktiv i formuleringen af Energi Fyn's Rammeplan for udviklingen af den 
fynske energisektor. Kommunen leaser nu 16 elcykler, der udlejes til borgerne og serviceres af 10 
frivillige aktører, fordelt over hele kommunen. 

 

CETS - Beredskab og Indsatsledelse 

 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab for Beredskab 2015 udgør 9,8 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan henføres til: 

• Kommunalt redningsberedskab med et netto merforbrug på 0,5 mio. kr.  
 

• Statsligt redningsberedskab med et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
 

• Brandskolen med et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 
 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Beredskabet har i 2015 været præget af et stort arbejde med at planlægge sammenlægningen af de ni 
fynske kommuners beredskab (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, 
Odense, Svendborg, Ærø). Der blev i løbet af 2015 truffet beslutning om vedtægter, økonomi og 
opgaveløsning af beredskabsområdet. Det nye selskab (Beredskab Fyn) er etableret og den nye 
beredskabskommission er trådt i kraft.  

 

 

  

Beredskabet har haft 266 udrykninger i 2015 – et fald på 21. 

Beredskabet har yderligere i 2015 haft 301 brandsyn, udstedt 128 tilladelser til midlertidig overnatning, 
142 tilladelser til arrangementer og 39 tilladelser til fyrværkeri. 

På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 2.800 elevtimer. Falck har fået uddannet 3 
hold, og der er afviklet 123 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i 
alt 2.213 deltagere. Svendborg Søfartsskole har haft 759 elever på Brandskolen. 
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CETS – Trafik og Infrastruktur 

 
Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for 2015 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 89,2 mio. kr. netto, hvilket giver et 
mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til; 

• Parkering - balanceordningen med 0,7 mio. kr. – skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet 
for omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum. 
 

• Vintertjeneste med 1,8 mio. kr.  
 

• Mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. befordring generelt. Dette dækker over analyse af fase 2 
for kørselskontoret samt de tilhørende driftsområder kollektiv trafik, SBH-kørsel, almen 
skolekørsel og lægekørsel.  
 

• Merforbrug på øvrige områder med ca. 0,6 mio. kr. netto. 
 

Hvad nåede vi i 2015? 

Der er i 2015 blevet igangsat registrering af fortovenes tilstand. Dette er sket i et udviklingssamarbejde 
med en lokal entreprenør Vejstrup Machine Control. Der er blevet udviklet en mobil opmålingsmetode der 
registrer tekniske data suppleret med videooptagelser. Dette muliggør prioritering af indsatsen ved 
vedligehold og renovering af fortovene. Gennem dette detaljerede kendskab skabes muligheden for 
større udbud med deraf lavere enhedspriser. 

Registreringen af skilte og vejafmærkning fortsatte i 2015. Omfanget er nu fastlagt og 
tilstandsregistrering foretages kontinuerligt. Registreringen udføres i samarbejde med en ekstern 
entreprenør. Registreringen bliver indarbejdet i kommunens kortdatabase der skaber et samlet overblik 
for hele skilte- og vejafmærkningsområdet. Dette har bl.a. dannet grundlag for et flerårigt udbud af 
afmærkning som er gennemført i 2015 med fordelagtige priser.  

Optimering og styring af driften har også haft fokus i 2015. Der er sat særlig fokus på optimering af 
elementer der indgår i det kommende driftsudbud. Der er eksempelvis indgået dialog med naturområdet 
for differentieret græsslåning, således der tages særlig hensyn til flora og fauna. 

I 2015 er der påbegyndt udarbejdelse af en udviklingsplan for vejområdet. Denne plan vil vise 
budgetmæssige virkninger og eventuelt efterslæb, samt områder med potentielle udviklingsperspektiver. 

Trafiksikkerheden har også i 2015 haft et stort fokus i Svendborg.  

I 2015 blev trafiksikkerhedsprojektet med fokus på at sætte farten ned i boligområder i Svendborg By til 
40 km/t, evalueret. Der blev gennemført borgeranalyse, samt trafiktællinger og hastighedsregistreringer 
for vurdering af projektet.  

I 2015 blev kørselskontoret besluttet i sin endelige form. Kontoret varetager Kollektiv trafik, Almen 
Skolekørsel, SBH-kørsel og Lægekørsel. Kørselskontoret har i samarbejde med trafikkontoret igangsat 
ajourføring af trafikfarlige skoleveje som grundlag for visitering af lukket skolekørsel. Afklaringen 
forventes færdiggjort i 2016 med henblik på visitering af skolekørslen til skoleåret 2016/17. 

I 2015 blev kommunens skove certificeret efter de to største certificeringer indenfor skovområdet. Dette 
sikrer en bæredygtig drift af skovene. Som en del af certificeringen er der udlagt 10 % til urørt skov som 
er til gavn for biodiversiteten i skoven. I 2014 og 15 er der foretaget større hugst i skovene end 
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tilvæksten. Der har over en længere årrække været større tilvækst end hugst. Merværdien er anvendt til 
foryngelse (nyplantning og udtynding).   

 

 

Havn og Færger 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for 2015 for Havn og Færger udgør ca. 6,0 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på 
ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Merforbruget kan overordnet henføres til Frederiksøen, hvor der har været en mindreindtægt vedr. 
lejeindtægter på 0,6 mio. kr. og et merforbrug vedr. øvrige driftsudgifter på 0,3 mio. kr.  

Herudover har der samlet været et mindreforbrug på havn og færger på 0,5 mio. kr. netto. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er Svendborg Kommunes maritime fagorganisation, som er 
placeret midt i byens største udviklingsprojekt Fremtidens Havn. Organisationen arbejder kontinuerligt og 
proaktivt på at skabe de bedst mulige rammer for ”Maritimt Liv” i Svendborg Havn såvel som i de 
kommunale lystbåde- og ø-havne. 

Der arbejdes derfor både på at skabe de bedst mulige fysiske rammer i havnene, samt på at optimere 
oplevelser, service og synlighed.  

I 2015 nåede vi bl.a. følgende: 

Vi blev færdige med renovering af Svendborg Lystbådehavn og kunne med glæde modtage mange glade 
gæster ved indvielsen i juni 2015. Det meste af renoveringen foregik under vandoverfladen, alligevel står 
havnen i dag flot og indbydende, også fra landsiden. Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser fra 
gæster og daglige brugere af havnen og kan glæde os over, vores gode samarbejde med Svendborg 
Amatørsejlklub, både før, under og efter projektet. 

Vi arbejdede videre med projektet ”Et øhav i verdensklasse” i samarbejde med Naturturisme I/S, Fåborg, 
Ærø og Langeland kommune. Formålet med projektet er at tiltrække flere sejlerturister, primært fra 
Nordtyskland, derfor deltog vi i Hansebootmessen i Hamborg, hvor 72.000 gæster gik igennem. 

Herudover iværksatte og videreudviklede vi lokale markedsføringstiltag, rettet mod sejlergæsterne der 
besøger Svendborg kommunes havne. Vi oplevede ligeledes en fremgang i antallet af besøgende. 

I 2015 blev vi ”Vild med vand” havn. Formålet er at tiltrække nogle af de mange, som kunne tænke sig 
at lave aktiviteter på vand, blandt andet for at sikre at der kommer nye brugere i forbindelse med et 
kommende generationsskifte indenfor lystsejlads. Projektet løber over 3 år og er finansieret af 
Nordeafonden. Et af de store trækplastre i den forbindelse er Havnens dag, den 29. maj 2016, som er en 
landsdækkende begivenhed. Denne dag har vi fornøjelsen, at fejre med Blå kant, som afvikler ”Blå kant 
festival” 

Vi iværksatte projektet ”Hjortø Havn – også en Øhavn i verdensklasse”, som resulterer i en nyrenoveret 
og miljøvenlig facilitetsbygning på Hjortø Havn, primært finansieret af eksterne fondsmidler. 
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Vi deltog i projektet ”Visions- og handlingsplan for øerne” og iværksatte i fællesskab med Øerne og 
Fåborg Havn konceptet ”Ø-hop med Hjortøboen”, således at vi i 2016 kan tilbyde sejlture mellem 
Svendborg, Hjortø, Avernakø, Skarø og Drejø. Der arbejdes ligeledes på at anskaffe nyt skib til besejling 
af de Sydfynske øer. Ved valg af skib, lægger vi vægt på miljøhensyn, transporttid og fleksibilitet ved 
anløb, dette i samarbejde med Færgesekretariatet, som vi ligeledes blev medlem af i 2015. 

Vi overdrog Lundeborg Lystbådehavn til Lundeborg Havn ApS og åbnede Rundbuehallerne på 
Frederiksøen, for offentlige arrangementer. 

 Øvrige aktiviteter: 

Svendborg Havn fik besøg af Sølvroret med 300 deltagere, den blå dok blev dekoreret med et flot 

maleri, som nu også kan ses i mørke. Svendborgsundbroen blev skibsstødsikret og de første 
planer omkring Simac på havnen er igangsat. 

 

Større renoveringsprojekter: 

Svendborg Havn: 

• Spunsreparation og opsætning af zinkanoder, Frederiksø ved P&S. 

• Afsluttet el-projekt vedr. ændring til lavspændingsmåling på Frederiksø. 

• Omfattende bygningsrenoveringer på Frederiksø. 

• Jordbundsundersøgelser og sedimentundersøgelser vedr. planlagt landvinding på Frederiksø. 

• Renovering og udvidelse af Ærøfærgernes opmarcharealer. 

• Renovering af nokken ved Maritimt Center med ny chausséstensbelægning og udskiftning af 

bolværkshammer. 

• Indretning af parkeringsplads på tidligere servicestationgrund på Jessens Mole. 
 

Svendborg Lystbådehavn: 

• Færdiggjort hovedrenovering af hele den østlig del af Svendborg Lystbådehavn. 

• Færdiggjort hovedrenovering af hele den vestlig del af Svendborg Lystbådehavn. 

• Etablering af alarmsystem på tankanlæg. 

• Etableret internet Access Points. 
 

Rantzausminde Lystbådehavn: 

• Udskiftning af en række brodæk. 

• Udskiftning af belysning og forsyningsstandere på en række broer. 

• Etableret internet Access Points. 
 

Lundeborg Lystbådehavn: 

• Etableret internet Access Points. 
 

Drejø: 

• Opretning af duc d’Albe 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

 

 

  

Borgerservice og Helhedsorienteret 
Sagsbehandling 

 

I 2015 har der været fokus på at fremme en højere grad 
af selvbetjeningsløsninger. Borgerne bliver hjulpet af 
borgerguides i Borgerservicebutikken, således at de lærer 
at betjene sig selv. 

Institutioner 
 

Bibliotek 

I 2015 var der fokus på: 

� Fortsættelse af den i 2014 igangsatte 
udmøntning af Kulturløftet i Svendborg 
Kommune ”Fantastiske Fornemmelser”: 

� Indsatsområdet Fællesskaber, 
Kommunikation og formidling: Etablering af 
en fælles kommunikationsplatform. 

� Samarbejde om etablering af et 
Ungdomsråd.  

� Åbne Biblioteker. Bibliotekerne i Stenstrup 
og Thurø. 

� Fælles folke- og skolebibliotek i Thurø. 
� Folkebibliotekets Udvikling. Oplæg 

præsenteret i første kvartal 2015  
 

Musikskolen 

I 2015 var der fokus på: 

� Samarbejde og synlighed  
� Videreføring, udvikling og evaluering af 

samarbejdet omkring Den Åbne Skole 
� Tilpasse musikskolens tilbud til de nye 

”elev-mønstre” efter indførelse af 
Helhedsskole 

� Afsøge og udvikle samarbejdsmuligheder 
med øvrige kulturaktører på Sydfyn 

� Deltagelse i fejring af Carl Nielsen 150 år i 
2015 i samarbejde med øvrige musik- og 
kulturaktører på Fyn 

 

Ungdomsskolen 

I 2015 var der fokus på Unge og demokrati samt 
yderligere implementering af folkeskoleloven. 

 

Fremtidsfabrikken er kommet godt fra start; alle 
fuldtidspladser er fuldt udlejet og ca. halvdelen af 
deltidspladserne er optaget. De første virksomheder 
er allerede vokset ud af huset. Opstart af 
fremtidsfabrik 2 (Kvægtorvet) er igangsat. Det 
samme er udviklingsprojektet Medstrøm – EU 
socialfondsprojekt på 35 mio. kr. 

 

Jobcenter 
Der har været fokus på implementering af 
Beskæftigelsesreformen, hvor et af hovedelementerne har 
været et tidligt og intensivt kontaktforløb for de forsikrede 
ledige og en målrettet opkvalificering af de ledige til 
brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.  

Flygtningeudviklingen har medført et stigende antal 
flygtninge og familiesammenførte, der skal boligplaceres 
og tilbydes en integrationsindsats.  

Kultur, Fritid og Sekretariat  
 

I 2015 var der fokus på: 

� Revision af idrætspolitik. 
� Samarbejdsaftale med SIS. 
� Eksekvering på indsatser af eksisterende 

politikker. 
� Fortsat arbejde med udmøntning af 

kulturløftet.  
� Netværksdannelse i lokalområder. 
� Indførelse af fritidspas. 
� Indenfor Folkeoplysning vil der desuden være 

fokus på: 
� Redigering af den nye hjemmeside. Herunder 

etablering af digitale ansøgningsmuligheder. 
� Digitalisering – fremstilling af nye/redigering af 

eksisterende blanketter på aftenskoleområdet. 
� Redigering af retningslinjer for 

tilskudsprincipper for aftenskoler, Idræt, 
Spejdere og øvrige foreninger. 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

  
Byg, Plan og Erhverv 

 

I 2015 har arbejdet med vores nye servicekultur, hvor der 
målrettet arbejdes med at skabe nemme og smidige 
relationer til erhvervslivet og vores borgere, været et stort 
omdrejningspunkt. Vi har fået vedtaget vores 
Erhvervshandleplan, som er fremadrettet initiativer, 
målrettet og afstemt de enkelte brancher. Derudover er 
arbejdet med ”Liv i min by” kommet godt fra start med 
oprettelse af Områdeforum. Fynsprojektet ”Byregion Fyn” 
har vi deltaget aktivt i diverse arbejdsgrupper f. eks 
Energiplan Fyn, Fynsk infrastrukturplan, masteplan. 

 

 

Beskæftigelsesindsats 
 

I løbet af 2015 er der politisk vedtaget strategier for 
indsatsen overfor de forskellige målgrupper. Som en 
konsekvens heraf, blev det besluttet at lukke kommunens 
interne tilbudscenter på Danmarksvej.  

Der er fokus på en højere grad af faglig opkvalificering og 
virksomhedsrettet indsats for de målgrupper, der kan 
profitere at dette, samt en tværfaglig indsats for de 
borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.  

Sygedagpenge 
 

Sidste fase af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. 
januar 2015. Der indførtes en ny visitationsmodel, der 
giver mulighed for en differentieret indsats. Borgere, 
der forventes hurtigt raskmeldt, bliver visiteret i 
kategori 1 og får en minimal indsats, mens borgere, der 
har behov for en tværfaglig indsats, visiteres i kategori 
3 og forelægges kommunens rehabiliteringsteam. 

For arbejdsgivere med sygemeldte ansatte er der 
indført en ”fast-track” mulighed, hvor arbejdsgiveren 
kan bede jobcentret om at gå tidligere ind i en 
sygemelding, der er i risiko for at vare mere end 8 
uger.  

 

Sociale ydelser 
 

September 2015 blev der indført en ny lavere 
integrationsydelse. Den nye ydelse vedrørte i første 
omgang kun personer, der indrejste efter 1. 
september.  

Forsikrede ledige 
 

Der har været fokus på at give en målrettet 
opkvalificering inden for områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Centrale puljer, som 
f.eks. Den regionale uddannelsespulje, er med til 
at understøtte denne indsats. 69 personer fik 
tilbud efter puljen i 2015. 
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Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Vedtaget budget 
2015

Korrigeret budget 
2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter 194,5 197,2 192,5 -4,7

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 30,6 30,2 30,3 0,1

Jobcenter 49,1 49,5 49,0 -0,5

Kultur, Fritid og Sekretariat 31,5 31,5 27,3 -4,2

Institutioner 58,4 57,9 58,1 0,3

Byg, Plan og Erhverv 25,0 28,1 27,8 -0,3

Indkomstoverførsler 479,0 482,9 495,5 12,6

Beskæftigelsesindsats 31,8 31,7 28,3 -3,4

Sociale ydelser 244,9 244,4 263,7 19,3

Sygedagpenge 64,4 70,7 70,7 0,0

Forsikrede ledige 137,9 136,1 132,8 -3,3

Drift i alt 673,5 680,1 688,0 7,9

-1,6

-3,4

Heraf overføres til 2016

Heraf overføres til 2017

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Bevillinger 2015 

Tillægsbevillinger i 2015 - Drift Mio. kr.

Overførsler fra 2014 0,1

Korrektioner -0,1

Nedskrivning af lønbudget samt regulering af løn -0,6

Lønmidler til projektleder 0,6

Nyttejob i Ejendomsservice, til CETS -0,6

Barselsrefusion 0,6

Ompl. af midler vedr. Fynsprojektet -0,1

Fleksjobpulje 0,1

Effektiviseringspulje, hjemmearbejsplads, leasing mv. -1,4

Kompenssations hovedMED 0,1

Rådighedsbeløb, Tankefuld 0,7

Flytning af tre medarb. til Socialafdelingen fra Borgerservice (adm. af personlige tillæg) -0,5

Midler fra statens integrationspuljer som følge af det øgede antal flygtninge (jobcenter) 1,1

Kompensation for udbetaling af særlig feriegodtgørelse til Langeland Kommune (JC) 0,1

Lov- og cirkulæreprogram - flere opgaver jf. beskæftigelsesreformen (Jobcenter) 0,8

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud -1,8

Pulje til forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet 6,2

Ressourcetilførsel Team Byggeri 0,4

Løntilpasning Direktionssekretariat (ØKU) -0,1

Lov- og cirkulæreprogram, nedsat tilskud til løntilskudsjob, jobcenter serviceudgift 0,8

Løn veddr. Brugerstyringskonsulent 0,1

Driftsbevillinger i alt 6,6  

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

Serviceudgifter:  

Regnskabet for serviceudgifterne viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Resultatet består af mindreforbrug på Jobcenter, Kultur, Fritid og Sekretariat samt Byg, Plan og Erhverv 
samt merforbrug på Institutioner. 

Indkomstoverførsler: 

Regnskabet for indkomstoverførslerne viser et merforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Resultatet består af mindreforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats og Forsikrede ledige samt 
merforbrug på området Sociale ydelser. På området Sygedagpenge er der ikke er nogen afvigelse. 
Merudgifterne er blandt andet et resultat af den øgede tilgang af flygtninge. 

 

 

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling 
 
Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. 

Svendborg Kommunes kontrolindsats, i regi af helhedsorienteret sagsbehandling, har i 2015 afsluttet 154 
sager. 58 sager omhandler folkeregistrering og 96 er sociale sager. Heraf er der fundet besparelser i 34 
sager på statslige og kommunale udbetalinger på i alt 3,4 mio. kr. 

Den kommunale andel udgør 1,8 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. har medført et krav om tilbagebetaling, 
mens de resterende er beregnede fremadrettede besparelser. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Tema: 
Det overordnede tema for Borgerservice i 2015 er fortsat øget digitalisering og medbetjening af borgere. 
Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke 
samarbejdet med Udbetaling Danmark.  
 

Mål: 
Målet er straksafklaring af flest mulige borgerhenvendelser samt at øge brugen af 
selvbetjeningsløsninger. 
 

Veje til målet: 

Implementering af selvbetjeningsløsninger i henhold til lovbestemt digitalisering 
Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser 

 
Opfølgning: 
Øget brug af selvbetjeningsløsninger:  

• Der er indført medbetjening i Borgerservicebutikken, således at borgere kan blive medbetjent i 
selvbetjeningsløsninger ved 8 pc’er, og fast bemandet borgerguide i butikkens åbningstid. 

• Borgerservice har deltaget i pilotprojekt v. KL, hvor der er implementeret selvbetjeningsløsning 
Selvbetjening.NU med tilknyttet App-funktion BorgerApp, og der er uddannet 12 administratorer 
på tværs af kommunen. 

• Bølgeplanen er understøttet gennem straksafklaring og medbetjening på alle bølgeplansområder. 
• Deltagelse i Hotline Syddanmark, et samarbejde mellem 20 kommuner i Region Syddanmark, 

hvor der tilbydes telefonisk hjælp til digital selvbetjening for borgerne ud over almindelig 
åbningstid (til kl. 21 alle hverdage og om søndagen). 
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Styrket samarbejde med Udbetaling Danmark: 

• Deltagelse i dialogmøder på ledelsesniveau 
• Deltagelse i erfa-møder på medarbejderniveau 
• Der er afviklet ”arbejd-med” besøg for kommunekontaktchef v. Udbetaling Danmark i Svendborg 

Kommunes Borgerservice 

 

 

Jobcenter 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Jobcenter

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Jobcenter 47,5 46,9 46,1 -0,8

Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,0 0,3 0,3 0,0

Løntilskudsjob, forsikrede ledige 1,6 2,4 2,6 0,2

Servicejob 0,0 0,0 0,1 0,1

Drift i alt 49,1 49,5 49,0 -0,5  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for drift af jobcenteret viser mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Der er mindreudgifter til IT, 
blandt andet på grund af uafklarede/ikke afregnede opkrævninger vedrørende 2015, der i stedet betales i 
2016. Der er endvidere tilgodehavender på 0,5 mio. kr. vedrørende statsfinansierede projekter, der ikke 
når at indgå i regnskabsår 2015, og overføres til 2016.  

Ved budgetkontrollen pr. 30. juni 2015 blev budgettet tilført 1,1 mio. kr. fra statens ekstraordinære 
puljer til integrationsindsatsen som følge af det øgede antal flygtninge, som har medført behov for ekstra 
personale til arbejdet med boligplacering og sagsbehandling.  

Endvidere blev budgettet tilført 0,8 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet 
som følge af nye/flere opgaver i forbindelse med beskæftigelsesreformen (flere samtaler m.v.). 

Det Lokale Beskæftigelsesråd havde uforbrugte midler på 0,3 mio. kr. i 2014, der er overført til 2015 og 
tilbagebetalt til staten. 
 
For løntilskudsjob til forsikrede ledige er løntilskudssatsen reduceret med 25 % som følge af 
harmonisering af løntilskud ifølge beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i lov- og cirkulæreprogrammet 
med 0,8 mio. kr., som blev tilført ved budgetkontrollen pr. 30. september 2015. 

 

Tabeller og nøgletal  

Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 

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

get 
 
2014 

 
57 

 
54 

 
58 

 
68 

 
66 

 
51 

 
42 

 
49 

 
61 

 
63 

 
56 

 
67 

 
- 

 
2015 

 
52 

 
50 

 
58 

 
57 

 
45 

 
25 

 
18 

 
18 

 
27 

 
30 

 
30 

 
24 

 
55 
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Kultur, Fritid og Sekretariat 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Kultur, Fritid og Sekretariat

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Kultur og fritid 19,6 20,3 17,2 -3,1

Sekretariat 11,9 11,3 10,2 -1,1

Drift i alt 31,5 31,6 27,4 -4,2  

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet på Kultur, fritid og Sekretariats området udviser et mindre forbrug på 4,2 mio. kr., hvilket 
skyldes mindre forbrug på Sport Study (idrætsklynger) og Idrætsskoler, forskning og Team Danmark 
Elitekommune med 1,9 mio. kr., lokaletilskud med 0,4 mio. kr., fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven med 0,4 mio. kr., samt sekretariatet vedr. ubesatte stillinger med 1,1 mio. kr. 
Mindreforbruget søges overført til henholdsvis 2016 og 2017.   

 

Hvad nåede vi i 2015?  

Tema: Samarbejde/netværksdannelse. 
 
Mål: Styrke samarbejdet mellem kommunen og foreningslivet. 
 
Opfølgning: 
Revision af idrætspolitikken blev igangsat i et tæt samarbejde mellem foreningslivet, 
Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Idrætssamvirke og administrationen. Arbejdet følger den af EBK-
udvalget vedtagne tidsplan og forventes vedtaget i første halvår af dd2016. Der er foretaget en 
evaluering af Folkeoplysningspolitikken, som viser at det folkeoplysende frivillige arbejde i Svendborg er 
bæredygtigt og stærkt.  

Administrationen samarbejder tæt med Center for Ejendomme og Teknisk Service om at levere så gode 
rammer for det frivillige folkeoplysende arbejde. Tilsvarende er der et tæt samarbejde med om det ikke-
folkeoplysende frivillige arbejde.  

I samarbejde med humanitære organisationer, skoler og andre professionelle omkring børn og unge, er 
arbejdet med at skabe et fritidspas i Svendborg gennemført. Dermed kan byrådets beslutning om at 
afsætte midler til et fritidspas i 2016 gennemføres fra årets begyndelse. 

Der afholdes møder i lokalområder, hvor alle interesserede kan mødes og drøfte, hvordan vilkårene for 
det frivillige foreningsarbejde er og måske med fordel kan ændres.  
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Institutioner 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Institutioner

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Bibliotek og kultur 47,5 46,5 45,8 -0,7

Musikskole 5,6 5,6 5,4 -0,2

Ungdomsskole 6,5 6,9 6,9 0,0

Fremtidsfabrikken -1,2 -1,1 0,0 1,1

Drift i alt 58,4 57,9 58,1 0,3  
 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet på Institutioner udviser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til 
mindreforbrug på Bibliotek og Kultur med 0,7 mio. kr., mindreforbrug på Musikskolen med 0,2 mio. kr. 
samt merforbrug på Fremtidsfabrikken med 1,1 mio. kr. 

Merforbruget vedr. Fremtidsfabrikken skyldes ikke budgetlagte udgifter til nødvendig varetagelse af 
opgaver som eksempelvis håndtering af udlejning af lokaler for iværksættere, bogholderi og 
cafemedhjælp samt mindreindtægter på udlejning af deltidspladser i åbne kontorrum, hvor efterspørgslen 
ikke har været som forventet. 

Netto merforbrug søges overført til 2017. 

 

Hvad nåede vi i 2015 

 

Bibliotek og kultur  

Tema: Kulturløftet – Fantastiske fornemmelser 

 

Kulturløftet: 

Fortsættelse af den i 2014 igangsatte udmøntning af Kulturløftet i Svendborg Kommune ”Fantastiske 
Fornemmelser 

 

Veje til målet: 

Torveaktiviteter i sommeren 2015 i samarbejde med forskellige lokale kultur-og fritidsaktører, med 
henblik på at skabe liv på Torvet i de to måneder, det var bilfrit. Efterfølgende evaluering med alle 
medvirkende for at sikre erfaringsopsamling. Bibliotekets mere end 100 kulturarrangementer i 2015. 

Som led i en bredere PR indsats har der været eksperimenteret med hvorledes kulturkonsulenterne kan 
træffes og lave opsøgende arbejde på bibliotekerne. Der arbejdes med at undersøge forskellige scenarier 
for en fælles kommunikationsplatform for kulturformidling.  

En ny Ungestrategi er udarbejdet i 2015 i tæt samspil med de unge. Kultur & Bibliotek har deltaget i en 
arbejdsgruppe, der er forankret i Ungekontakten. Ansvaret for implementering af strategien ligger i de 
tre politiske udvalg – også EBK udvalget. Der er etableret et Ungeråd samt en ”Ungemafia”. (Et netværk 
imellem ungdomsgrupperinger i Svendborg). 
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Svendborg Kommune igangsatte i 2015 en proces for udarbejdelse af en Kulturkanon med det formål at 
synliggøre kultur- og kulturhistoriske værdier. Udvalget besluttede at fortsætte arbejdet i 2016. 

 

Udvidelse af åbningstider på bibliotekerne 

Åbne Biblioteker. Bibliotekerne i Stenstrup og Thurø bliver indrettede som selvbetjente biblioteker 2015. 
Samarbejde med borgere og personale. Der er givet anlægsbevilling fra Byrådet oktober 2014. 

Veje til målet: 

Stenstrup Bibliotek udvidede åbningstiden i 2015. I tidsrummet 7-22 kan brugerne anvende biblioteket 
med selvbetjening. Fortsat betjening 8 timer ugentligt. 

 

Fællesbibliotek i Thurø: 

Fælles folke- og skolebibliotek i Thurø: Nyt fællesbibliotek forventes åbnet i august 2015. 
Projektsamarbejde mellem skole, bibliotek og borgere. Fælles ledelse mellem skoleleder og 
bibliotekschef, Fælles personalepolitik, fælles database og materialebestand, indretning mv.  

Veje til målet: 

Projektet forsinkedes i 2015. Åbnes den 1. april 2016.  

 

Folkebibliotekets udvikling. Nye scenarier: 

Kommissorium: Folkebibliotekets Udvikling: EBK udvalget ønsker, at der startes en projektgruppe, som 
opstiller forskellige scenarier for biblioteksudviklingen i Svendborg kommune. Oplægget fremlægges i 
første kvartal 2015 for EBK udvalget. Projektgruppen består af interne og eksterne parter. Der afholdes 
temadag med eksterne oplægsholdere. Udgiften afholdes inden for bibliotekets ramme.  

Veje til målet: 

EBK udvalget igangsatte projektet, som resulterede i en udviklingsrapport for Svendborg Bibliotek: 
Fremtidens Bibliotek i Svendborg. Tendenser, undersøgelser og scenarier.  

Involverede parter: borgere, politikere og eksterne oplægsholdere, refleksionsgruppe med eksterne 
samarbejdspartnere, andre biblioteker, konsulentfirma.  

Rapporten blev forelagt EBK udvalget i marts 2015, som udbad sig et økonomisk overslag for de 
forskellige scenarier. CETS forelagde dette til budgetkonference, hvor sagen blev henlagt.  

Arbejdet med rapporten blev en læringsproces for bibliotekets ansatte, som fortsat arbejder på udvikling 
af bibliotekets fremtidige indhold og visioner. Herunder et forstærket samarbejde med folkeskoler, VUC 
m.fl. Flere end 60 skoleklasser har besøgt biblioteket i 2015. Udvikling af arrangementer i nye former. 
Nye formidlingsformer. Fortsat mere end 1000 besøgende pr åbningsdag. 
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Musikskole  
Tema: Understøtte Kulturløftet med fokus på ”Børn og unges bidrag til Kulturen” samt ”Kunst og kultur 
mellem bygninger”. 
 
Mål: Samarbejde og udvikling af eksisterende og nye musik- og kulturprojekter for børn og unge i 
Svendborg Kommune. Mere musik til flere. 
 
Veje til målet:  

• Samarbejde og synlighed  
• Videreføring, udvikling og evaluering af samarbejdet omkring Den Åbne Skole 
• Tilpasse musikskolens tilbud til de nye ”elev-mønstre” efter indførelse af Helhedsskole 
• Afsøge og udvikle samarbejdsmuligheder med øvrige kulturaktører på Sydfyn 
• Deltagelse i fejring af Carl Nielsen 150 år i 2015 i samarbejde med øvrige musik- og kulturaktører 

på Fyn 

 

Med mere end 70 meget forskellige arrangementer i skoleåret 14/15 mener vi i høj grad, at vi 
underbygger samarbejde og synligheds målet, samt mere musik til flere og at vi er på rette vej i ft. 
overordnet tema. 

Vi har en meget bred vifte af samarbejdspartnere, hvor samarbejdet er udvidet: skolerne, kirkerne, 
Svendborg gymnasium, B og U, eksterne aktører (professionelle musikere og undervisere), butikkerne, 
bycenter (2 gange Open By Night), FAUST, Ollerup, Musikefterskole, Oure, bankerne, lokale kor, 
kirkerne, sanghæfte (genoptryk), skole filmfestival, Tivoli, plejehjem, spillesteder, fernisering, 
Solofitness, besøg fra Egedal musikskole, osv. 

Antallet af timer i den åbne skole er pt. steget lidt, ca. 20 pct. ift. sidste år. Alle gamle timer fortsætter + 
nye projekter forsøges sat i søen 

Fejring af Carl Nielsen: sanghæfte, koncerter, samarbejde med CN museet, FAUST, kor m.fl. varede helt 
hen i efteråret 2015. 

Første tiltag til ”Musik til alle forskolebørn” nu ”Musik til SVEND” blev taget i 2015, samt opstartsmøder til 
mere korsang i Svendborg, blev startet op. 

 

Ungdomsskole  
Tema: Unge og demokrati 

 

Mål: At gøre de unge mennesker til aktive medborgere i et demokratisk samfund. 

 

Veje til målet: Der er arbejdet med klubråd i alle klubber, alle klubråd samles med jævne mellemrum til 
et ungeråd. Vi indledte et samarbejde med Walkie-Talkie gruppen fra biblioteket, med ungegruppen fra 
Baggårdsteateret og Børn og Unge. Resultatet blev at ungerådet er fra 17 år og opefter. 
Ungeambassadører er de, der er yngre og er forankret i Ungdomsskolen.  

Vi har samlet alle disse ungegrupperinger til en fælles gruppe, der mødes nogle gange om året til fælles 
inspiration og ideudvikling. De kalder sig ungemafiaen. 

Sammen med vore ungeambassadører deltog vi i tre landssamlinger for unge fra Ungdomsskoler og 
diskuterede politiske emner på tværs af landet. En stor succes, som vi fortsætter i 2016. 

Lige før sommerferien deltog ungeambassadørerne i folkemødet på Bornholm sammen med unge fra 
andre Ungdomsskoler. De havde hjemmefra forberedt sig godt på mødet og deltog livligt i debatterne. 
Bl.a. nedsættelse af den kriminelle lavalder var et emne, der optog dem meget. 

Vi oplevede en stor interesse for at deltage i det politiske arbejde, så i 2016 har vi endnu flere tilbud i 
kalenderen. Besøg i Folketinget, besøg i parlamentet i Bruxelles og Folkemødet. 

 

Tema: At udbygge samarbejdet med folkeskolerne. 
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Veje til målet:  

Alle skoler i kommunen tilbød vi et samarbejde omkring kurset MILIFE.Et kursus i udvikling af sociale og 
personlige kompetencer, som kan bruges til elever, der erklæres ikke-uddannelsesparate.  
Rantzausminde, Vestermarksskolen, Tåsinge, Stokkebæk og Nymarksskolen ville gerne bruge Milife. På 
nuværende tidspunkt har langt over 100 elever fra disse skoler gennemført dette kursus med stor 
succes. Både elever, lærere og forældre udtrykker deres store tilfredshed.  I 2016 gennemfører vi en 
grundig evaluering af effekten af kurset. I næste skoleår besøger vi igen alle skoler og tilbyder dem dette 
kursus. 

Vi har en del år brugt Erasmus+ til at sende elever ud på udvekslinger i udlandet. Det har været til stor 
glæde for de deltagende elever. De elever har været dem, der var modige og var lidt fremme i skoene.     
Vi kunne godt tænke os at hjælpe de elever, der var knap så modige og virkelig har brug for at træne 
deres engelske sprog og at træne arenaskift, ud på disse udvekslinger. Men det var svært for os at finde 
dem. Ved at samarbejde med Issø- og Vestermarksskolens valghold ”internationalisering” lykkedes det 
os at få fat i de unge, der virkelig havde behov. Lærerne var i stand til at sætte et hold, der kunne få 
glæde af disse udvekslinger. Folkeskolerne stillede med noget personale og Ungdomsskolen med noget 
andet personale og EU med finansiering. Tre gange sendte vi en gruppe af sted. 

Vi har i år en volontør fra Frankrig, som vi deler med Vestermarksskolen. Hun deltager i forskellige 
sprogfag, på den internationale linje og fungerer som ekstra hænder. En rigtig win-win.  

Internationalisering = kunsten at begå sig i andre arenaer, andre kulturer. 

 

Fremtidsfabrikken 

Fremtidsfabrikken er kommet godt fra start. Der er 31 iværksætter og mikrovirksomheder i huset. De 
første virksomheder er allerede vokset ud af huset. Alle fuldtidspladser er fuldt udlejet og ca. halvdelen af 
deltidspladserne er optaget. 

Etablering af et nyt iværksætterhus – Fremtidsfabrik 2 (Kvægtorvet) er igangsat. Huset bliver for IT og 
det maritime. Forventes at åbne oktober 2016. 

Derudover er udviklingsprojektet Medstrøm startet op. Det drejer sig om et kompetenceudviklingsforløb 
for kreative iværksætter til opstart, vækst og ekspansion. Det er et EU socialfondsprojekt med 35 mio. i 
tilskud. Et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Vejle, Kolding og SDU. Projektet er søgt 
af Svendborg kommune på vegne af samarbejdspartnerne. Aktiviteter foregår på Fremtidsfabrikken, i 
Vejle og Kolding. 

Syddansk Vækstforum har bevilget 450.000 kr. til en forundersøgelse af, hvordan Sydfyn kan understøtte 
og facilitere innovation og vækst via samarbejde mellem virksomheder inden for de lokale 
styrkepositioner; martime erhverv, IT-erhverv og kreative erhverv. Forundersøgelsen skal lede til et 
større EU Regionalfondsprojekt, der sikrer innovations understøttende aktiviteter og 
kompetenceudviklingsforløb i Fremtidsfabrik 2. 
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Byg, Plan og Erhverv 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Byg, Plan og Erhverv

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Plan, byggesagsbehandling og virksomhedsmiljø 14,0 17,1 17,5 0,4

Erhverv og Turisme 11,0 11,0 10,3 -0,7

Drift i alt 25,0 28,1 27,8 -0,3  

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet på Byg, Plan og Erhverv udviser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. som primært kan henføres 
til merindtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse med 1,0 mio. kr., mindreforbrug på lån til støttet byggeri 
med 0,5 mio. kr., mindreforbrug på tilskud til Udvikling Fyn samt Projekt Transformer med 0,6 mio. kr. 
Mindreforbruget modsvares delvist af mindreindtægter på miljøtilsyn og byggesagsgebyrer med 1,8 mio. 
kr. 

Der blev i 2015 indført ny gebyrstruktur vedr. byggesagsgebyrer og evaluering forelægges på 
udvalgsmøde i primo 2016.  

   

Hvad nåede vi i 2015? 

 

Byg, Plan og Erhverv 

 

Erhvervskontakten 

Der er gennem hele 2015 arbejdet med bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Samarbejdskultur”, hvor vi 
arbejder mod at skabe nemme og smidige relationer til erhvervslivet og vores borgere. Herudover har 
der været fokus på tværfaglig opgaveløsning, hvor ”én indgang” udtrykker intentionen om at skabe en 
oplevelse af reel helhed i vores opgaveløsning. Vi er kommet et rigtig godt stykke, men der er absolut 
forbedringspotentiale, hvorfor det fortsat er et fokusområde i 2016. 

Vi har igangsat dialogmøder med vores samarbejdsparter, hvilket skal yderligere optimeres i 2016.  

Herudover har borgermøder og udvikling af metoder for, hvordan vi inddrager borgeren, også været i 
fokus. Med ”Liv i min by” er vi gået nye veje og prøver nye metoder og redskaber af. Et arbejde som ser 
ud til at have god succes, hvorfra erfaringerne vil blive bragt med i vores videre arbejde. 

 

Erhvervshandleplanen er vedtaget, hvilket betyder, at der arbejdes målrettet med følgende brancher: 
Detailhandel, Fremstilling/Produktion, Landbrug, Turisme, Byg og Rådgivning.  

Handleplanerne er fremadrettede initiativer, målrettet og afstemt de enkelte brancher, hvor planernes 
indhold aftales med brancherne. 

 

Til trods for, at vi i første halvdel af 2015, har været under pres i forhold til vores personalesituation, har 
vi nedbragt sagsbehandlingstiderne for byggesager. Der er behandlet 1237 byggesager, 80 
skimmelsvampsager (54 sager i 2014) og 258 skriftlige forespørgselssager, hvilket er sager der 
administrativt er sagstunge.  

Industrimiljø har udført 113 tilsyn, udstedt 15 tilladelser og 3 miljøgodkendelser. Antallet af 
miljøgodkendelser er færre end forventet, hvilket i særlig grad tilskrives det stigende antal klagesager, 
hvor specielt klager over vindmøllestøj har trukket meget store ressourcemæssige veksler.   
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Derudover har vi fået vores planstrategi færdig og processen med den kommende kommuneplan er 
igangsat. 

 

Den Grønne tråd 

- Etape II - Ramsherred, Krøyers Have og Møllergade - er anlagt. 

- Møllergade 32 er nedrevet og grunden ryddet. Gavle mod nabobygninger er retableret. 

- Udbud af Etape III - trappen mellem Møllergade og Toldbodvej. 

 

Områdefornyelse – ”Liv i min by” 

- Etablering af Områdeforum. 

- Uformelle / arbejdsgruppedag og borgerdage som inddragelses- og kommunikationsplatforme. 

- Udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet ”Liv i min by”, vedtaget af Byrådet december 
2015. 

- Områdefornyelsesprogrammet sendt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets 
godkendelse. Forventer tilbagemelding i løbet af foråret 2016. 

- Ansøgning om støtte til bygningsfornyelse samt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet. 

Lokalplaner 

Lokalplaner der er endeligt vedtaget:  

- Ørbækvej 42: Blandet bolig- og erhvervsområde 
- Hulgade: Parkeringshus 
- Gudme Rådhus: Boliger, erhverv og offentlig service 
- Nordre skole, Mølmarksvej: Nedrivning 
- Ole Rømers Vej: Centerformål 
- Ryttervej: Erhvervsområde 
- Fåborgvej 64: Ophævelse af eksisterende byplanvedtægt 

 

Endvidere arbejdes der på lokalplaner for: 

- Skiftekær, Tåsinge: Vindmøller (er endelig vedtaget i 2016) 
- Efterskolevej: Boligområde (er endelig vedtaget i 2016) 
- Hundetræningsbane: Ophævelse af lokalplan (er endelig vedtaget i 2016) 
- Kirkeby: Vognmandsvirksomhed 
- Gambøt: Boligområde 
- Skårup: Solvarmeanlæg 
- Frederiksø: Område til kultur, kreative- og maritime erhverv 
- Bryghusvej: Demensby 
- Vester Skerninge: Fjernvarmeværk 
- Tankefuld N: Bolig- og erhvervsområde 
- Jessens Mole: Bolig- og erhvervsområde 
- Odensevej: Erhvervsområde 
- Skårupøre Strandvej: Ophævelse af lokalplan for tagrørsanlæg 
- Grev Schacksvej – kulturarvsmiljøet 
- Scala - udviklingsplan for bio og svømmehal 
- Øhavscentret – Christiansminde 
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- Område vest - udviklingsplan 
 

Fynsprojektet 

Her indgår vi med timer i de forskellige projekter 

- Udarbejdet og vedtaget at sætte fælleskommunale regler for, hvordan kommunerne behandler 
teleselskabers ansøgninger om at opstille telemaster. De fælles retningslinjer omfatter såvel 
formen på sagsbehandlingen som en model for, hvordan der beregnes lejepris af det anvendte 
areal. 
Målsætningen er at gøre det lettere for teleselskaberne at opsætte telemaster og derigennem 
ultimativt at øge teledækningen på Fyn. 

 
- Udarbejdet en fælles energiplan for Fyn. Målet med planen er at skabe forudsætningerne for et 

fælles fynsk energisystem, der er rustet til at håndtere fremtidige udfordringer, krav og 
ændringer på energiområdet samtidig med, at planen skal bidrage til, at der på Fyn kan skabes 
vækst og udvikling inden for energiområdet. 

 
- Igangsat et arbejde for at formulere en fælles fynsk infrastrukturstrategi. Den fælles strategiske 

infrastrukturplan skal sammentænke de nationale og internationale forbindelser og prioritere den 
overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Den skal skabe en fælles 
rygrad for den fynske infrastruktur. 
Formålet er blandt andet at skabe optimal bevægelighed og mobilitet til og fra Fyn og på Fyn, og 
dermed gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende arbejds- og uddannelsesmarked. 
Det forventes, at strategien er klar til vedtagelse i de fynske kommunalbestyrelser i efteråret 
2016. 

 
- Igangsat en dialog med det fynske erhvervsliv om at formulere fælles standarder og regler for 

den kommunale service over for virksomheder. Initiativet er inspireret af erfaringerne med 
formuleringen af fælleskommunale standarder for mastestandarder og har som formål, at gøre 
det lettere og mere overskueligt for virksomheder at henvende sig til fynske kommuner. 
Opgaven forventes at være færdiggjort med udgangen af 2016. 

 
- Arbejdet for at fremme en national beslutning om at finansiere udbygningen af E20 mellem Nr. 

Åby og afkørslen til Svendborg med et 3. spor. 
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Indkomstoverførsler 

 
Beskæftigelsesindsats 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Beskæftigelsesindsats

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Integrationsprogram 1,3 1,3 1,1 -0,2

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 18,1 18,1 16,3 -1,8

Tilbudscenteret 6,6 6,6 5,7 -0,9

Beskæftigelsesordninger 5,7 5,7 5,2 -0,5

Drift i alt 31,7 31,7 28,3 -3,4  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for politikområdet Beskæftigelsesindsats viser mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget.  
 
Heraf viser driftsudgifter til beskæftigelsesindsats et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører 
færre driftsudgifter til A-dagpenge- og sygedagpengemodtagere samt en positiv efterregulering af 
refusion vedrørende 2014. 
Mindreudgifterne vedrørende beskæftigelsesordninger på 0,5 mio. kr. vedrører løntilskudsjob til kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere og mentor. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Flere unge skal have en uddannelse: 
 
Mål: Jobcenter Svendborgs mål er at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere fra niveauet på 
543 personer i april 2014. 

Veje til målet: Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af 
kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører 
en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig, social, eller helbredsmæssig 
karakter skal sikres den nødvendige hjælp og støtte, så flere unge får en uddannelse og kommer i varig 
beskæftigelse. 
 
Kommunens etablering af en fælles indgang i form af Ungekontakten vil styrke det nødvendige, 
tværfaglige samarbejde. I en 2 årig projektperiode har jobcentret endvidere valgt at indgå i et projekt, 
der arbejder med at implementere empowerment-tankegangen for de svageste unge. Svendborg 
Kommune er en af 32 kommuner der indgår i projektet under Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering. Empowerment understøtter, at den unge selv tage ansvar for eget liv.  
 
Opfølgning: 
 
Ved udgangen af 2015 var der 513 fuldtidspersoner, der modtog uddannelseshjælp, hvilket er lavere end 
det angivne niveau for april 2014. Der ses væsentlige sæsonudsving, når man ser på antallet af personer 
på uddannelseshjælp som nedenstående figur viser. Samlet set er niveauet ved udgangen af 2015 på det 
samme niveau som ved udgangen af 2014. Dog vurderes målgruppen nu gennemsnitligt at være mere 
uddannelsesklar, i 2014 var vurderingen at 33 procent af målgruppen var uddannelsesparat, denne andel 
steg i 2015 til 42 procent. 
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Kilde: Jobindsats.dk 
 
 
Bekæmpelse af langtidsledighed: 
 
Mål: Målet er at nedbringe antallet af langtidsledige personer i forhold til niveauet i april 2014 på 242 a-
dagpengemodtagere og 220 kontanthjælpsmodtagere 
 
Veje til målet: Det er afgørende at jobcenteret har fokus på reduktion af langtidsledighed, ikke mindst 
set i lyset af indfasningen af den 2-årige dagpengeperiode. Jobcenteret skal sikre en tidlig og 
forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesreformen sætter fokus på et mere intensivt samtaleforløb i 
starten af ledighedsperioden, hvor der skal være et større samarbejde med a-kasserne. Samtidig lægges 
der op til en særlig indsats i den sidste del af dagpengeperioden. 
 
Opfølgning: 

Langtidsledigheden er faldet for såvel forsikrede ledige som for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

Ultimo 2015 var der 164 langtidsledige a-dagpengemodtagere samt 173 langtidsledige 
kontanthjælpsmodtagere. For begge målgrupper er der tale om et klart fald og dermed en opfyldelse af 
målsætningen.  

 
 
Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: 

 
Mål: Målet er at øge samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcenteret fra niveauet i 
2013 på 35,5 % til 40,4 % (ministermål) 
 
Veje til målet: Der er behov for øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcenteret skal levere en 
proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt 
fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Jobcentret arbejder 
løbende på at forbedre det allerede gode samarbejde der er med virksomhederne. Svendborg indgår 
desuden i et samarbejde med de øvrige fynske kommuner på dette område, hvilket blandt andet har 
betydet afholdelse af en stor fynsk jobmesse de seneste to år. 
 

Opfølgning: Data til en kvantitativ vurdering af målopfyldelsen var forventet fra jobindsats.dk. Det har 
ikke været muligt at få nyere tal end juli 2015, hvor samarbejdsgraden blev opgjort til 28,1. 

Samarbejdsgraden opgøres som andelen af virksomheder, der har et samarbejde i form af et 
virksomhedsforløb for jobcentrets borgere. Ændrede regler i 2015 indenfor bl.a. løntilskud og jobrotation 
har bevirket at der etableres færre forløb. Opgørelsen omfatter f.eks. ikke voksenlærlingeaftaler eller 
ordinær formidling.  Derfor kan en måling af samarbejdsgraden ikke stå alene i en vurdering af om 
virksomhedssamarbejdet fungerer tilfredsstillende. 
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Der er iværksat en række initiativer i 2016, der skal fremme det gode samarbejde mellem jobcentret og 
kommunen. Der er i langt højere grad, som følge de ændrede refusionsregler fra 2016, fokus på 
virksomhedsrettede initiativer, der fører til ordinær beskæftigelse. 

 

Sociale ydelser 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Sociale Ydelser

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations- 
programmet og integrationsydelse 8,3 8,3 16,1 7,8

Kontant- og uddannelseshjælp 93,0 93,0 106,8 13,8

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 39,1 38,6 33,5 -5,1

Særlig uddannelsesordning og midlertidig 
arbejdsmarkeds- ydelsesordning 0,5 0,5 0,1 -0,4

Revalidering 10,4 10,4 7,6 -2,8

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

Ressourceforløb 12,9 12,9 18,3 5,4

Jobafklaringsforløb 11,3 11,3 12,9 1,6

Drift i alt 244,8 244,4 263,7 19,3  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for Sociale ydelser viser merudgifter på 19,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der 
blandt andet vedrører:  

• For kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet eller integrationsydelse 
(under den treårige introduktionsperiode) ses merudgifter på 7,8 mio. kr. som følge af det øgede 
antal flygtninge. På tidspunktet for budgetlægningen i foråret 2014 forventedes 125 personer 
omfattet af ydelsen i 2015, men ved årets udgang modtog 276 til udlændinge ydelse. Heraf var 
53 på den nye lavere integrationsydelse, der trådte i kraft 1. september 2015. 

• Kontant- og uddannelseshjælp viser samlet merudgifter på 8,7 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. 
mere end regnskab 2014. For uddannelseshjælp har andelen af personer med høj refusion ligget 
under det budgetterede, hvilket medvirker til merudgifterne. 
I regnskabet indgår endvidere udgifter til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvor 
der i sager om gensidig forsørgerpligt ikke er foretaget den lovpligtige partshøring af begge 
samlevende/samboende. Svendborg Kommune er blandt de 69 kommuner i Danmark, der har 
rettet denne sagsbehandlerfejl, som har fundet sted i december 2013 og månederne efter. 
Efterreguleringen omfatter ca. 90 par (180 borgere) og udgiften udgør ca. 1,8 mio. kr. 
 

• Udgifterne til revalidering blev 2,8 mio. kr. lavere end budgettet. Antal borgere på området har 
været faldende i hele 2015 og endte 45 under det budgetterede antal ved årets udgang. 

• Regnskabet for løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse viser et mindreforbrug, men ligger lidt 
over resultatet for 2014.  

• For ressourceforløb ses merudgifter på 5,4 mio. kr. og for jobafklaringsforløb jf. 
sygedagpengereformen 1,6 mio. kr. Antal ressourceforløb har fra årets start ligget over det 
budgetterede antal mens der for jobafklaringsforløbenes vedkommende også er tale om en stor 
andel sager uden refusion. Stigningen i antal sager skal ses i sammenhæng med udviklingen på 
sygedagpengeområdet, hvor sagstallet har været faldende i andet halvår 
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Tabeller og nøgletal  
 
Antal kontanthjælpsmodtagere 

2015 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-

get 
 
Antal 

 
980 

 
970 

 
1.009 

 
973 

 
968 

 
974 

 
1.004 

 
955 

 
964 

 
1.011 

 
1.011 

 
1.025 

 
1.030 

Lav  
ref. 

 
91 % 

 
92 % 

 
92 % 

 
91 % 

 
89 % 

 
86 % 

 
87 % 

 
91 % 

 
90 % 

 
89 % 

 
88 % 

 
88 % 

 
91 % 

Høj 
ref. 

 
9 % 

 
8 % 

 
8 % 

 
9 % 

 
11 % 

 
14 % 

 
13 % 

 
9 % 

 
10 % 

 
11 % 

 
12 % 

 
12 % 

 
9 % 

 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere 

2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

 
Antal 

 
474 

 
498 

 
535 

 
525 

 
534 

 
566 

 
531 

 
474 

 
489 

 
489 

 
527 

 
520 

 
550 

Lav  
ref. 

 
89 % 

 
92 % 

 
94 % 

 
96 % 

 
94 % 

 
94 % 

 
92 % 

 
89 % 

 
92 % 

 
91 % 

 
88 % 

 
92 % 

 
91 % 

Høj 
ref. 

 
11 % 

 
8 % 

 
6 % 

 
4 % 

 
6 % 

 
6 % 

 
8 % 

 
11 % 

 
8 % 

 
9 % 

 
12 % 

 
8 % 

 
9 % 

 

Antal revalidender 

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

 
2014 

 
116 

 
111 

 
107 

 
111 

 
101 

 
97 

 
93 

 
94 

 
95 

 
99 

 
94 

 
99 

 
150 

 
2015 

 
96 

 
85 

 
90 

 
82 

 
85 

 
82 

 
73 

 
70 

 
71 

 
73 

 
68 

 
64 

 
109 

 
Antal fleksjob 

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

get 
 
2014l 

 
581 

 
552 

 
537 

 
530 

 
519 

 
506 

 
500 

 
493 

 
492 

 
489 

 
487 

 
473 

 
600 

 
2015 

 
473 

 
465 

 
458 

 
457 

 
457 

 
453 

 
453 

 
443 

 
432 

 
430 

 
424 

 
415 

 
450 

 

Antal flekslønstilskud (de nye fleksjob) 

 
 

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

 
2014 

 
82 

 
90 

 
102 

 
122 

 
139 

 
160 

 
161 

 
168 

 
184 

 
186 

 
188 

 
185 

 
70 

 
2015 

 
201 

 
202 

 
202 

 
216 

 
228 

 
229 

 
233 

 
249 

 
247 

 
251 

 
251 

 
258 

 
230 

 
 

Antal personer i alt på ledighedsydelse 

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

get 

2014 198 204 201 201 189 177 186 186 184 175 175 192 
 

140 

2015 192 184 190 191 185 175 184 178 176 186 192 195 
 

175 
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Antal personer i ressourceforløb 

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

 
2014 

 
16 

 
17 

 
20 

 
25 

 
32 

 
43 

 
53 

 
60 

 
72 

 
84 

 
103 

 
120 

 
65 

 
2015 

 
123 

 
137 

 
145 

 
151 

 
156 

 
163 

 
163 

 
159 

 
138 

 
168 

 
169 

 
174 

 
120 

 

Antal personer på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

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

 
2014 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
3 

 
4 

 
12 

 
20 

 
29 

 
- 

 
2015 

 
38 

 
41 

 
57 

 
74 

 
75 

 
89 

 
94 

 
106 

 
114 

 
129 

 
146 

 
154 

 
133 

 

 

Sygedagpenge 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Sygedagpenge

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Sygedagpenge 64,4 70,7 70,7 0,0

Drift i alt 64,4 70,7 70,7 0,0  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt  

 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for Sygedagpenge viser ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev tilført 
6,2 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. juni 2015. Det gennemsnitlige antal 
sygedagpengesager i 2015 blev 822 og selv om der i andet halvår konstateredes faldende antal nåede 
det for året som helhed ikke ned på det budgetterede antal på 750. 

 

Tabeller og nøgletal  
 
Antal sygedagpengesager og varighed 

2015 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud- 

get 
0-4 
Uger* 

 
269 

 
251 

 
274 

 
220 

 
224 

 
195 

 
157 

 
239 

 
280 

 
251 

 
298 

 
245 

 
234 

5-8 
Uger 

 
113 

 
116 

 
97 

 
129 

 
103 

 
87 

 
94 

 
67 

 
111 

 
127 

 
104 

 
146 

 
102 

9-52 
Uger 

 
432 

 
414 

 
394 

 
392 

 
412 

 
353 

 
355 

 
357 

 
328 

 
335 

 
327 

 
330 

 
318 

52+ 
uger 

 
120 

 
118 

 
113 

 
111 

 
104 

 
99 

 
104 

 
101 

 
100 

 
106 

 
104 

 
95 

 
96 

 
I alt 

 
934 

 
899 

 
878 

 
852 

 
843 

 
734 

 
710 

 
764 

 
819 

 
819 

 
833 

 
816 

 
750 

Gennemsnitlig varighed 
(hele uger) 

 

Alle 
Sager 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
25 

 
25 

 
26 

 
24 

 
22 

 
23 

 
20 

 
22 
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*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 

Forsikrede ledige

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 126,1 124,3 121,0 -3,3

Løntilskud til personer med ret til midlertid 
arbejdsmarkedsydelse 1,8 0,0 0,0 0,0

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 10,0 11,8 11,8 0,0

Drift i alt 137,9 136,1 132,8 -3,3  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Regnskabet for området forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskuddet på -1,8 mio. kr. blev budgettet korrigeret 
tilsvarende. 
 
Der er budgetteret med 1.025 A-dagpengemodtagere og 101 modtagere af midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse. Det gennemsnitlige antal A-dagpengemodtagere for 2015 udgør 951.  
 
Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører 
under Økonomiudvalgets område. Det midtvejsregulerede tilskud for 2015 udgør 136,1 mio. kr.  
I KL’s prognose for det endelige tilskud skønnes det at udgøre 120,2 mio. kr., hvilket vil være 
ensbetydende med en negativ efterregulering på 16,0 mio. kr., der i givet fald skal afregnes i 2016. I 
forhold til de faktiske udgifter vil der således mangle finansiering til 12,6 mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal 
 
Udvikling i antal forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere, helårspersoner) 

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

 

2014 1.181 1.162 1.084 926 841 800 825 804 780 810 838 886 

2015 1.094 1.050 964 857 789 753 756 748 723 747 743 768 
 
Udvikling i antal modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (helårspersoner) 

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

 

2014 3 28 55 77 92 113 132 139 144 138 124 115 

2015 133 141 141 139 127 121 118 115 90 86 76 67 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de fynske 
kommuner, hvilket har stor indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den 
enkelte kommune.  

 

Forsikrede ledige   Udvikling i procent 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Assens 877 690 646 -26 

Faaborg-Midtfyn 1.075 851 791 -26 

Kerteminde 538 367 378 -30 

Middelfart 620 471 383 -38 

Nordfyns 615 489 479 -22 

Nyborg 662 528 470 -29 

Odense 4.734 4.016 3.780 -20 

Langeland 273 189 170 -38 

Svendborg 1.323 1.084 950 -28 

Ærø 104 74 57 -45 

Fyn i alt 10.821 8.759 8.104 -25 

Svendborg-andel 12,23 12,38 11,72   

 

Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2016, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden i 
2015 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2015 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 2013. Hvis en kommune har 
stigende andel af ledige i tilskudsåret (2015) i forhold til året to år før tilskudsåret (2013) 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. 

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2015 udgjorde 11,72 %, hvilket er lidt 
mindre end de 12,23 % i 2013. Dermed modtages der alt andet lige tilskud til en lidt større andel ledige, 
end der faktisk kunne konstateres i 2015.  
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Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt! 

 

 

 

  

Skoleområdet 
 

I 2015: 

� Realisering af folkeskolereformen, herunder 
Program for Læringsledelse med gennemførelse 
af første kortlægning samt Kompetenceudvikling, 
herunder udvikling af lokal ”kompentenceplan for 
folkeskolen i Svendborg Kommune mod 2020”. 
 

� Digitalisering af folkeskolen. Anskaffelse af ny 
læringsplatform til skolerne i 2015 som en del af 
det mellem KL og regeringen aftalte 
”brugerportalsinitiativ”. Anskaffelse af 
samarbejdsplatform vil ske senere i et fælles 
KOMBIT EU-udbud.  
 

� Udvikling af deltagelsesmuligheder i 
fællesskaber/inklusion med indførelse af ny 
resursestyringsmodel på specialområdet pr. 1. 
august 2015, hvor pengene følger opgaven. 
 

� Undersøgelse af ny, udvidet skoledag, hvor 
afdækningen har resulteret i, at det er besluttet 
ikke at arbejde videre med overordnede 
alternativer til SFO. 
 

� Etablering af EUD10 – nyt 10. klassestilbud, der 
siden 1. august 2015 har været tilbudt som 
alternativ til den almindelige 10. klasse. Tilbuddet 
er målrettet erhvervs-uddannelserne. 
 

� Sport og Uddannelse – Praksisvidencenter. 
Gennemførelse af svendborgkurser for ca. 550 
kursister i 2015. I skolelab fokus på den åbne 
skole, herunder afholdelse af større konference. 
 

� Udarbejdelse af kvalitetsrapport for Svendborg 
skolevæsen på baggrund af ny bekendtgørelse i 
forbindelse med folkeskolereformen. Rapporten 
er godkendt af Byrådet marts 2015. 
 

� Godkendelse af principper for kortsigtet 
handlingsplan for faglokaler på skolerne, og 
bevilling af yderligere midler til nyt byggeri til 
Værestedet, hvor nyt faglokale også kan benyttes 
af Nymarkskolen. 
 

Dagtilbud  
 

I 2015: 

� Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag er 
justeret og godkendt af Byrådet den 29. 
april 2015 
 

� I program for læringsledelse er foretaget en 
kortlægning, der danner grundlag for 
kompetenceudvikling af alle i 2016 
 

� Forskningsprojektet Barnet i Centrum 0-2 
år er udbredt til flere dagplejegrupper og 
børnehuse 
 

� I FOKUS – det sammenhængende børneliv 
er sket kompetenceudvikling, så alle børn 
trivselsvurderes fra 2016 
 

� Der foretaget indvielser af tilbygninger i 
Egebjerg Kirkeby Børnehus, Vesterlunden 
Skovlinden og Sundet 4-kløveren 
 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 

I 2015: 

� Etableret mentorordning for unge i 
overgangen mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse 
 

� Udarbejdelse af ydelseskatalog med fælles 
standarder til grundskoler 
 

�  Kickstart af garantimodellen 
 

� Tilrettelæggelse af Åben virksomhed 
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Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt! 

 

 

  

Familie og Uddannelse 
 

I 2015: 

� Strategiplan for familieområdet er revurderet og 
gældende for årene 2015-2018 
 

� Det blev besluttet at implementere Sveriges-
modellen, med fuld implementering i september 
2017 
 

� I Center for børn og unge er der fortaget analyse, 
kortlægning og ændring af tilbudsviften 
 

� Med startskud i form af alternativt borgermøde 
for unge, politikere og fagpersoner er der 
udarbejdet Ungestrategi for alle unge. 
 

� Der er etableret et Ungeråd, for at skabe et 
forum, hvor de unge kan høres. 
 

� Opstart af projekt ”FOKUS”, hvor der arbejdes 
med tidlig opsporing 
 

� Byhaveskolen har indgået partnerskab med Blue 
Ocean Robotics omhandlende humanoide 
robotten Zeno 
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Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalg for Børn og Unge
Regnskab 

2014

Vedtaget 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

 Regnskab  
2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 

Drift

Serviceudgifter i alt 916,5 943,5 929,4 909,1 -20,3

Skoleområdet 499,5 510,0 502,9 493,7 -9,2

Dagtilbudsområdet 218,6 218,1 217,2 217,3 0,1

Børn og unge m. særlige behov  * 187,9 203,7 197,9 188,0 -9,9

UU Center 10,5 11,6 11,4 10,1 -1,3

Overførselsindkomster i alt 3,2 5,3 5,3 4,4 -0,9

Børn og unge m. særlige behov 2,5 4,6 4,6 3,8 -0,8

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

Samlet drift i alt 919,7 948,9 934,7 913,5 -21,2

Heraf overføres til 2016 1,1

Heraf overføres til 2017 -16,7
 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Bevillinger 2015  

Tillægsbevillinger i 2015 - Drift Mio. kr.

BD01 FVU lukning 0,3

BD2+3+4 CETS lønbudget -0,2

BD5 Hus 53 til CETS -0,1

BD7 Rengøring lærerarb.pl. til CETS 0,0

ØD03+06+07+08 Telefoni 0,0

ØD04 kontorartikler -0,1

ØD11 lønregulering 0,3

ØD16 Budgettelefoni 0,3

BO11 tilpasning af Hus 53 takst 0,1

ØD17 Nedskrivning af lønbudget -4,5

ØDF01 Overførsler fra 2014 (statsfin.puljemidler + rammeinst.) -1,2

AØF01 Konvertering fra anlæg til drift (vedr. lærerarb.pladser) 0,5

MD01 Etablering af kørselskontor CETS -5,5

ØD23 HovedMED kompensation 2015 -0,2
ØD25 Effektiviseringspulje (PC-leasing, hj.arb.pl., mobile enheder) inkl. 4,0 mio. kr. fra 
Familieafdelingen -5,9
ØD28 CETS, tilbageførsel af lønbudget CSV 0,1
ØD28 Tillægsbev.30.6.2015 (modtageklass. og modtagefkt. Ungekontakten) 1,1
ØD29 og ØD35 Indkøbsbesparelse materialer sløjd og naturfag 0,0
ØD35 Medfinansiering Skole+ (drift til anlæg) -0,2
ØD36 Tillægsbevilling 30.9.15 (Værestedet anlæg) -1,8

Barsel 3,0

Driftsbevillinger i alt -14,2  
+ angiver opskrivning af budget - angiver nedskrivning af budget 
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Resumé - Økonomisk redegørelse 

Det samlede regnskab for 2015 udgør 913,5 mio. kr., fordelt med 909,1 mio. kr. på serviceudgifter samt 
4,4 mio. kr. på overførselsindkomster. Dette medfører et mindreforbrug på serviceudgifterne på 20,3 
mio. kr. og mindreforbrug på overførselsudgifterne på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 
henholdsvis 2016 og 2017 og der lægges 6,6 mio. kr. i kassen. 
 
 
 
 

Skoleområdet 
 
Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, 
skolefritidsordninger, skolebibliotek, naturskole, færdselsskole, sejladsprojekt og lejrskole. Tåsingeskolen 
har en centerafdeling, 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 m.v. 
Skoleområdet dækker også PPR, der omhandler kommunens ydelser og service overfor børn og unge 
med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. 

 

Økonomisk redegørelse 
 

 (Mio. kr.) Løbende priser   

Skoleområdet 
Regnskab 

2014
Vedtaget 

budget 2015
Korrigeret 

budget 2015
Regnskab 

2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Folkeskoleområdet 437,2 439,3 434,7 429,1 -5,7
PPR 65,8 74,8 71,5 68,0 -3,6
Takstinst.:Centerafd. -3,5 -4,1 -3,4 -3,3 0,1

Drift i alt 499,5 510,0 502,9 493,7 -9,2
 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

(Mio. kr.) Løbende priser 



Regnskab 2015  

 
33 

Folkeskoleområdet

Regnskab 
2014

Vedtaget 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Folkeskoler 307,4 315,5 312,8 307,0 -5,8

Fællesudg. for skolevæsenet 0,8 1,8 1,6 1,4 -0,2

Syge- og hjemmeundervisn. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

Skolefritidsordninger 15,6 17,1 16,4 16,4 0,0

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

Komm.spec.skoler/spec.uv. 24,2 23,2 21,1 19,9 -1,2

Efter- og videreudd. 7,5 0,0 7,0 9,6 2,7

Bidrag til private skoler 53,1 51,4 51,4 51,4 0,0

Bidrag til efterskoler 14,1 13,8 13,8 13,8 0,0

Fritidsakt.folkeoplysningslov 3,2 3,6 3,2 2,9 -0,2

Fritidsakt.udenf.folkeopl. 0,4 0,1 0,1 0,0 -0,1

Komm.tilskud til statsl.finan. 0,2 0,4 0,3 0,2 -0,1

Klubber (Svb.Juniorklub) 3,7 3,7 3,7 3,7 0,0

Adm. sport og uddannelse 0,4 1,2 1,2 1,0 -0,2

Drift i alt 437,2           439,3           434,7 429,1 -5,7  
*) Størstedelen af området er overgået til CETS fra 2015.  
 

PPR

Regnskab 
2014

Vedtaget 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Pæd./psyk rådgivn. 12,1 12,8 12,6 12,2 -0,4

PPR takst andre kommuner -0,7 0,6 0,6 -0,3 -0,9

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

Spec. uv. I reg. tilbud 0,4 0,7 0,0 0,1 0,1

Spec.uv.komm.tilbud, befordr. 3,1 3,6 3,6 2,8 -0,8

Spec.uv.komm.tilbud, bet.af takst 40,1 47,1 44,2 43,8 -0,4

Spec. Pæd. Bist. Børn 1,6 1,7 1,5 1,3 -0,2

Særlige dagt. (Kolibrien) 8,5 7,5 7,6 7,5 -0,1

Fys & Ergo ordrningen 0,5 0,5 1,0 0,4 -0,6

Drift i alt 65,8             74,8             71,5 67,9 -3,6  
 

Tåsingeskolens Centerafd.

Regnskab 
2014

Vedtaget 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget

Drift

Udenfor omkostningssted -31,0 -34,5 -34,8 -34,0 0,8

Tåsingeskolens centerafd. 27,5 30,4 31,4 30,7 -0,7

Drift i alt -3,5 -4,1 -3,4 -3,3 0,1  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Regnskabet for skoleområdet viser et samlet forbrug på netto 493,7 mio.kr., der sammenholdt med et 
korrigeret budget på 502,9 mio.kr. giver et mindreforbrug på 9,2 mio.kr. svarende til 1,8 % af budgettet. 
 
Mindreforbruget skyldes bl.a. følgende: 
 
På institutionerne (skoler, SFO, naturskole, sejlads, færdselsskole, lejrskole, juniorklub og centerafdeling) 
ses et mindreforbrug på i alt 1,9 mio.kr. svarende til 0,5 % af institutionernes budget. 
 
På garantiordningen til folkeskoler m. små klassekvotienter ses et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. Disse 
midler er indstillet til beslutning om videreførelse af garantiordningen (Udvalget for Børn og Unge marts 
2016). 
 
På de mellemkommunale betalinger ses et mindreforbrug på 2,4 mio.kr. som følge af færre elever end 
budgetteret. Disse midler indgår i den nye resursestyringsmodel på specialområdet. 
 
På befordringsområdet er der et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. på PPRs betaling af befordring af elever til 
centerafdelingen og Byhaveskolen. Mindreforbruget for 2015 lægges i kassen og fra 2016 indgår midlerne 
i kommunens effektiviseringspulje.  
 
På PPR er der et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. opkrævet takst hos andre kommuner for elever i 
specialundervisningstilbud, primært grundet tidligere overførte beløb og vakante stillinger på den 
samlede opgave. På ergo/fysområdet under PPR ses et mindreforbrug/merindtægt på 0,6 mio.kr. primært 
grundet periodeforskydning i opkrævninger og levering af ydelser. 
 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

• Realisering af folkeskolereformen 

o Program for Læringsledelse: År 2015 var opstartsår i Program for Læringsledelse, hvor 
Svendborg Kommune har haft fokus på organisering af programmet i skoler og dagtilbud 
samt i forvaltningen. Hovedresultater var: 

� Gennemførelse af første kortlægning, hvor alle børn og unge i skole og dagtilbud, 
deres forældre, undervisere og pædagoger, samt ledere besvarede en 
spørgeskemaundersøgelse. Svendborg kommune har opnået en meget høj 
gennemsnitlig svarprocent på 87 %. 

� Kompetenceløft af teamkoordinatorer, ressourcepersoner og ledere som 
forberedelse af den generelle kapacitetsopbygning, der foregår fra august 2016 
på baggrund af udvalgte temaer fra kortlægningen. 

• Antal teamkoordinatorer, skole: 97. Antal resursepersoner, dagtilbud: 85 
• Antal resursepersoner, skole: 55. Antal resursepersoner, dagtilbud: 8. 

Antal resursepersoner PPR: 29 
• Antal ledere, skole: 53. Antal ledere, dagtilbud: 43. 
• I alt 395 personer, hvoraf nogle kan være repræsenterede i flere 

målgrupper. 
 

o Kompetenceudvikling: I et lokalt partnerskab med deltagelse af repræsentanter fra 
skoleledergruppen, DLF, BUPL, FOA blev der udviklet en lokal "Kompetenceplan for 
folkeskolen i Svendborg Kommune mod 2020". 

Planen skal sikre opnåelse af de i folkeskolereformen opstillede nationale målsætninger 
på baggrund af "Pejlemærker for kompetenceudvikling" der er udviklet af KL og UVM. 
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Kompetenceplanen beskriver konkrete områder for efter- og videreuddannelse.  

• Status for 2015: 

Afsluttede forløb: 

o Undervisningskompetence i samfundsfag, kristendomskundskab eller 
historie: 38 lærere  

o WEB2.0 bevis i dansk: 12 lærere 
o WEB 2.0 bevis i matematik: 19 lærere 
o PD modul: Pædagogen i undervisningen: 18 pædagoger 
o Læringcentrets funktion: 40 lærere og ledere 

 
Igangsatte forløb: (Færdiggøres sommer 2016) 
 
o Undervisningskompetence i dansk: 15 lærere 
o Undervisningskompetence i matematik: 23 
o Undervisningskompetence i biologi og geografi: 8 lærere i hvert fag 

Oprettelse af faglige netværk for dansk- og matematiklærere der mødes fire gange årligt 

 

• Digitalisering af folkeskolen:  

o Regeringen og KL indgik i 2014 aftale om at realisere brugerportalsinitiativet, som 
indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; 
en samarbejdsplatform og en læringsplatform. Kommunerne skal selv afholde udgifterne 
til indkøb af drift af de to løsninger. I Svendborg Kommune er læringsplatformen ”Min 
Uddannelse” indkøbt 1.9.2015 og er under indfasning frem til skoleåret 2016/17. 
Svendborg Kommune forventer snarest at tilslutte sig det fælles KOMBIT EU-udbud på 
samarbejdsplatformen. Samarbejdsplatformen er forsinket og forventes først udbredt ved 
skoleårets start 2018/19. 

• Udvikling af deltagelsesmuligheder i fællesskaber / inklusion 

o Ny resursestyringsmodel på specialområdet blev besluttet i Byrådet d. 28.4.2015. 
Modellen betyder, at pengene følger opgaven, dvs. at skolerne selv fremover skal betale 
for at sende en elev i et segregeret tilbud eller alternativt etablere inkluderende indsatser 
til eleven på skolen. Modellen er implementeret fra skoleåret 2015/16. Som følge heraf er 
også indført ny demografimodel, der regulerer den samlede resurse til skoleområdet på 
baggrund af det samlede antal børn/unge i kommunen (6-16 årige). 

o Proces ift. ny struktur på specialområdet blev igangsat som følge af beslutning om ny 
resursestyringsmodel, idet en målsætning om en inklusionsprocent på 96 samlet set vil 
betyde færre børn i segregerede tilbud og deraf et afledt behov for tilpasning af 
strukturen. 

• Undersøgelse af ny udvidet frivillig skoledag  

o Politisk har der været et ønske om i forlængelse af folkeskolereformen at afdække 
mulighederne for en ny, udvidet frivillig skoledag og et eftermiddagstilbud som alternativ 
til skolernes SFO-tilbud. Udvalget for Børn og Unge besluttede dog d. 11. august 2015, at 
der ikke arbejdes videre med overordnede alternativer til SFO. Der arbejdes i stedet 
videre lokalt på skolerne med aktiviteter, der blandt andet introducerer 3.-4. klasse 
yderligere til klub- og foreningslivet. 

• Etablering af EUD10 – nyt 10. klassestilbud  

o Alle kommuner skulle fra 1. august 2015 tilbyde en ny erhvervsrettet 10. klasse, EUD10, 
ved siden af den almindelige 10. klasse. Målgruppen er elever, der er motiveret for en 
erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men som ikke opfylder de faglige adgangskrav. 
Svendborg Kommune har sammen med erhvervsskolerne (Svendborg Erhvervsskole og 
SOSU-skolen) etableret en sådan ny EUD10-klasse, der er placeret sammen med de 
øvrige 10. klasser på 10. klassescentret. Klassen består af elever fra Langeland 
Kommune og Svendborg Kommune. 
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• Sport og Uddannelse – Praksisvidencenter Svendborg 

o Svendborgkurserne: Der er gennemført kurser for ca. 550 kursister, og 
Svendborgkurserne er overgået til drift forankret i en samarbejdsaftale mellem 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Svendborg Kommune.  

o SkoleLab: I SkoleLab er der sat fokus på den åbne skole. Der er afholdt en større 
konference, hvor foreninger, skoler og eksterne aktører fik ny inspiration og mulighed for 
at skabe kontakter på tværs. Arbejdet med at indsamle skolernes partnerskabsaftaler er 
indledt og forventes at munde ud i en digital platform for den åbne skole.  

• Kvalitetsrapport:  

o Ny bekendtgørelse for kvalitetsrapporten i forbindelse med folkeskolereformen. 
Bekendtgørelsen betyder bl.a., at rapporten nu skal være digital og i højere grad vise 
progressionen i elevernes læring end tidligere. Kvalitetsrapporten for 2013/14 blev 
behandlet og godkendt af Byrådet d. 31.3.2015 Kvalitetsrapporten bygger bl.a. på de 
data fra LIS (lederinformationssystem), som Undervisningsministeriet har etableret.  

• Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne samt nyt byggeri 
til Værestedet.  

o Udvalget for Børn og Unge godkendte på mødet d. 1.12.2015 principper for kortsigtet 
handlingsplan for faglokaler på skolerne. Der blev afsat midler til renovering af de 
faglokaler, der ved forudgående screening blev vurderet i dårligste stand, hvilket betyder, 
at der startes med madkundskabslokaler. Derudover blev der afsat en 
”småforbedringspulje” til mindre renoveringer, primært i forbindelse med mindre 
tilretninger til understøttelse af fagets mål i fysik/kemi, indretning af lokaler til håndværk 
og design, indkøb af køkkeninventar m.v.  

o Udvalget for Børn og Unge godkendte på mødet d. 3.11.2015, at der blev bevilget 
yderligere 1,8 mio.kr. til etablering af Værestedet, sådan at der i tilknytning hertil kan 
laves et faglokale/mulitiværksted, som også Nymarkskolen kan benytte. Byggeriet 
forventes færdigt i foråret 2017. 

 

Tabeller og nøgletal 
Elevtal pr. 5. september i kommunens folkeskoler og centerafdeling (inkl. børn fra andre kommuner) 

 
Folkeskoler (almen, special, modtage) 

2012 2013 2014 2015 

 
Issø-skolen 

  
416 

 
433 

 
428 

 
429 

 
Nymarkskolen 

 
697 

 
684 

 
721 

 
742 

 
Rantzausminde Skole 

 
529 

 
532 

 
550 

 
561 

 
Skårup Skole 

 
469 

 
421 

 
419 

 
397 

 
Stokkebækskolen 

 
516 

 
509 

 
510 

 
477 

 
Thurø Skole 

 
293 

 
303 

 
302 

 
299 

 
Tved Skole 

 
321 

 
344 

 
327 

 
351 

 
Tåsingeskolen* 

 
750 

 
731 

 
707 

 
698 

 
Vestermarkskolen 

 
352 

 
342 

 
357 

 
345 

 
Vestre Skole 

 
328 

 
325 

 
329 

 
327 

 
Ørkildskolen 

 
726 

 
694 

 
698 

 
715 

 
I alt 

 
5.397 

 
5.318 

 
5.348 

 
5.341 

*) Elevtallet på Tåsingeskolen er ekskl. centerafdeling, se efterfølgende tabel. Til og med skoleåret 2013/14 indgår ADHD-
klassen i Tåsingeskolens elevtal, men fra 2014/15 indgår klassen i centerafdelingen. 
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Centerafdeling 

  2014 2015 

 
Tåsingeskolens Centerafdeling 

   
74+26=100 

 
63+29=92 

*) Tåsingeskolens centerafdeling blev 1. august 2014 lagt sammen af de tidligere centerklasser samt ADHD-klassen. Elevtal i kursiv er 
elever fra andre kommuner. 

 

Elevtal pr. 5. september i frie grundskoler beliggende i Svendborg (kun Svendborg-børn) 

 
Frie grundskoler i kommunen 

2012 2013 2014 2015 

 
Egebjerg Friskole 

  
56 

 
33 

 
 

 

 
Haahrs Skole 

 
478 

 
481 

 
473 

 
494 

 
Ida Holst Skole 

 
240 

 
240 

 
219 

 
231 

 
Ollerup Friskole 

 
170 

 
165 

 
172 

 
167 

 
Oure Friskole 

 
85 

 
101 

 
93 

 
99 

 
Svendborg Friskole 

 
 

 
19 

 
 

 

 
Svendborg Steinerskole* 

   
19 

 
25 

 
Vester Skerninge Friskole 

 
196 

 
196 

 
199 

 
201 

 
Øster Aaby Friskole 

 
210 

 
211 

 
201 

 
192 

 
I alt 

 
1.435 

 
1.446 

 
1.376 

 
1.409 

*) Svendborg Steinerskole er lukket i januar 2016. 

 

Helårselever, specialundervisning udenfor folkeskole- og specialskoler (kun Svendborg-børn) 

Specialundervisning udenfor 
folkeskole- og specialskoler   

Helårselever 
2012 

Helårselever 
2013 

Helårselever 
2014 

Helårselever 
2015 

 
Den Nye Heldagsskole  

  
55,2 

 
53,5 

 
53,8 

 
51,9 

 
Private heldagsskoler/opholdssteder i Svb. 

 
26,4 

 
24,9 

 
24,0 

 
24,8 

 
Heldagsskoler m.v. udenfor kommunen 

 
20,3 

 
11,8 

 
7,9 

 
6,3 

 
Interne skoler på opholdsst. udenfor komm. 

 
29,8 

 
24,8 

 
20,8 

 
18,4 

 
I alt 

 
131,7 

 
115,0 

 
106,5 

 
101,4 

 
Elevtal / antal børn anvendt ved demografiregulering 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Faktisk 
1.1.2015 

Forventet 
1.1.2016 
(budget 
2016) 

 
Befolkningsprognosen 6-16 år 

 
7.509 

 
7.498 

 

Der er med virkning fra budget 2016 indført ny demografimodel på skoleområdet, der regulerer den 
samlede økonomiske ramme til hele området, inkl. specialtilbud, frie grundskoler, efterskoler m.v. 
Budgettet reguleres på baggrund af befolkningsprognosens forventede antal 6-16-årige. 
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Udgifter på folkeskoler opdelt i løn og drift 

 
Løn og drift på folkeskoler 

Regnskab 
2014 

(i 2014-pris) 

Regnskab 
2015 

(i 2015-pris) 
 
Faktiske lønudgifter pr. elev 

  
52.311 

 
53.604 

 
Faktiske driftsudgifter* pr. elev 

 
4.447 

 
3.186 

 
Faktiske udgifter i alt pr. elev 

 
56.758 

 
56.790 

Forbruget i 2014 er opgjort i forhold til 5.348 elever i folkeskolen pr. 5. september 2014 (almen, modtagekl., special) 

Forbruget i 2015 er opgjort i forhold til 5.341 elever i folkeskolen pr. 5. september 2015 (almen, modtagekl., special) 

*) Driftsudgifterne er i 2014 inkl. ekstra udgifter til lærerarbejdspladser, herunder IT. 

 

Udgifter på SFO’er opdelt i løn og drift 

 
Løn og drift i SFO’er 

Regnskab 
2014 

(i 2014-pris) 

Regnskab 
2015 

(i 2015-pris) 
 
Faktiske lønudgifter pr. indskreven 

  
15.586 

 
17.117 

 
Faktiske driftsudgifter pr. indskreven 

 
1.247 

 
806 

 
Faktiske udgifter i alt pr. indskreven 

 
16.833 

 
17.923 

Forbruget i 2014 er opgjort i forhold til 1.755 indskrevne i SFO pr. 5. september 2014. 

Forbruget i 2015 er opgjort i forhold til 1.748 indskrevne i SFO pr. 5. september 2015. 

Takster (forældrebetaling) for SFO og juniorklub 

 

ECO-nøgletal 

 

 

 

 

 

Udvalgte satser (kr. pr. 
måned i 11 måneder) 

2012 
jan-juli 

2012 aug-
dec 

(helheds-
skole 

indført) 

2013 
jan-juli 

2013 
aug-dec 

2014 
jan-juli 

2014 
aug-dec 
(folke-
skole-

reform) 
 

2015 
Hele 
året 

 
SFO - morgen 

 
445 

 
450 

 
457 

 
539 

 
541 

 
584 

 
613 

 
SFO - eftermiddag 

 
1.270 

      

 
SFO - helhedsmodul 

 
1.715 

 
1.000 

 
1.015 

 
1.250 

 
1.255 

 
1.355 

 
1.422 

 
Svendborg Juniorklub 

 
560 

 
560 

 
569 

 
569 

 
669 

 
562 

 
461 

ECO Nøgletal – udvikling  
(Kroner pr. 6-16 årig) 

Regnskab  
2012 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42.626 

 
44.047 

 
46.369 

 
3.22.08 Komm.specialskoler 

   
8.455 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

 
6.787 

 
7.150 

 
7.052 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) 

 
3.556 

 
3.212 

 
3.733 
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*) I Svendborgs tal indgår udgifter til bl.a. idrætsskole, helhedsskole og fællestid, der er politisk besluttede tiltag. 

 

Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet omfatter i alt syv dagtilbudsområder bestående af et dagplejeområde, fem 
kommunale dagtilbud i børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk. De fem kommunale 
dagtilbudsområder omfatter 29 børnehuse og det selvejende netværk består af fire børnehuse. Pr. 1. 
april 2015 blev to dagplejeområder slået sammen til et dagtilbudsområde. 
 
Der har i 2015 være 10 private dagtilbud, hvortil kommunen giver tilskud. 
 
 

Økonomisk redegørelse 
 

Dagtilbudsområdet
Regnskab 

2014

Vedtaget 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Fælles formål 19,3 34,5 31,6 28,0 -3,7

Dagpleje 52,3 40,8 39,0 39,8 0,8

Daginstitutioner 115,0 110,0 113,7 116,3 2,6

Særlige dagtilbud 2,9 3,0 3,0 3,5 0,4

Private dagtilbud tilskud 29,1 29,8 29,8 29,8 0,0

Drift i alt 218,6 218,1 217,1 217,3 0,1  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

  

 
Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 217,3 mio. kr., der sammenholdt med et 
korrigeret budget på 217,1 mio. kr. resulterer i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 0,05 %. 
 
Korr. budget er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Reduktionen skyldes dels 
nedskrivning af lønbudgettet som følge af overenskomstforhandlinger, der medførte lavere lønstigninger 
end budgetlagt med 1,3 mio. kr. Derudover blev der reduceret med 0,4 mio. kr. vedr. effektivisering i 
forhold til IT-indkøb mv. Modsat er der fra barselsfonden overført 0,4 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. 
kompensation for deltagelse i Hoved-MED. 
 
Der er merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. demografi. Merforbruget skyldes i hovedsagen merforbrug vedr. 
fripladstilskud og mellemkommunale betalinger modregnet mindreforbrug vedr. søskendetilskud. 
Derudover var der 25 færre børn i dagtilbuddene end budgetlagt - primært blandt de 0-2 årige.  
 

ECO Nøgletal – regnskab 2014. 
(Kroner pr. 6-16 årige). 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
3.22.01 Folkeskoler 
 

46,369* 44.619 46.598 45.841 

 
3.22.08 Komm.specialskoler 8.455 7.193 6.662 7.810 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private 
skoler 

7.052 4.942 4.960 5.208 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 
årige) 

3.733 3.568 3.367 2666 
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Der er et merforbrug på dagtilbuddene samlet set på 3,3 mio. kr. som ventes overført til 2017. 
 
Derudover er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Svendborgprojektet – Aktive Børn i Dagtilbud, som 
udskydes til opstart i 2016. 
 
Øvrige mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrører forebyggende indsatser, kompetenceudvikling mm som 
ventes overført til 2017.   
 
 

Hvad nåede vi i 2015? 

 
• Den samlede ledelse på dagtilbudsområdet har justeret det værdimæssige grundlag. Vision, 

Mission og Fælles arbejdsgrundlag blev godkendt af Byrådet den 29. april 2015. 

• Alle forældre, 3-5-årige børn, kontaktpædagoger, medarbejdere og ledelse har svaret på 
spørgeskema. Resultatet heraf danner grundlag for medarbejdernes kompetenceudvikling i 
læringsteams fra 2016 (Program for Læringsledelse). 

• I 2015 er forskningsprojektet Barnet i Centrum udbredt til udvalgte dagplejegrupper og 
børnehuse, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. I 2016 skal forskningsprojektet 
udbredes til alle dagplejegrupper og børnehuse. Herefter overgår projektet til drift, og skal 
involvere alle dagplejegrupper og børnehuse, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-5 år. 

• Der er gennemført kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere og ledelse, således at 
trivselsvurderinger på alle børn kan gennemføres fra 2016 (FOKUS – det sammenhængende 
børneliv). 

• Dagtilbud har fortsat arbejdet med BørneIntra som digital platform for de 0-5 årige og deres 
familier, både på åbne og lukkede sider. 

• Dagtilbud har i 2015 opfyldt dimensioneringskravet med indgåelse af 17 uddannelsesaftaler til 
Pædagogisk Assistent uddannelsen. 

• Pr. 1. maj 2015 blev de to kommunale dagtilbud Dagplejen SydØst og Dagplejen NordVest 
omlagt til et samlet dagtilbud for Dagplejen. 

• I 2015 er der foretaget indvielser af tre tilbygninger i henholdsvis Egebjerg Kirkeby Børnehus, 
Vesterlunden Skovlinden og Sundet 4-kløveren. 

 
Tabeller og nøgletal 

 
 

Demografi 2015 Budgetforudsætning
er 2015 

Faktisk 
indskrivning 

2015 

Difference=færre børn i 
pladserne end 

budgetlagt 

0 – 2 års pladser 1015 987 -28 

3 – 5 års pladser 1864 1867 3 

I alt 2879 2854 -25 

Kilde. Kommunens egne registreringer 
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Indskrevne børn fordelt på 
dagtilbudstyper  

Aftaler med 
dagtilbuddene i 

2015 

Faktisk 
indskrivning 2015 

i årsværk 

Difference= færre 
børn end 
forventet 

 

Dagpleje 
 

506 456 -50 

Kommunal og selvejende vuggestue 357 359 2 

Privat vuggestue 
 

99 98 -1 

Privat pasning 53 61 8 

    

Tilskud til pasning af egne børn 0 13 13 

0 – 2 årige i alt 
 

1015 987 -28 

Kommunal og selvejende børnehave 1562 1541 -21 

Privat børnehave 
 

302 318 16 

Tilskud til pasning af egne børn 0 8 8 

3 – 5 årige i alt 
 

1864 1867 3 

0 – 5 årige i alt 2879 2854 -25 

Kilde: Kommunens egne registreringer 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  

2013 
Regnskab 

2014 
 
Nettodriftsudgift dagtilbud pr. 0 – 5 årige 

65.026 kr. 66.051 kr. 

Kilde: ECO nøgletal - løbende priser 

 

 

ECO Nøgletal – regnskab 2013 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlignin
gs-gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift dagtilbud pr. 0 – 5 
årige (ekskl. særlige dagtilbud og 
klubber) 

66.051 kr. 61.307 kr. 62.583 kr. 66.986 kr. 

 
Dækningsgrader 0 – 2-årige* 

64,5 64,1 64,5 65,4 

 
Dækningsgrader 3 – 5-årige* 96,1 94,9 94,4 95,5 

 
Dagplejeandel 0 – 2-årige af 
indskrevne* 

50,5 58,7 58,8 35,5 

*Dækningsgraden viser, hvor mange procent af børnene i de pågældende aldersgrupper, der er indskrevet i dagtilbud i 
september 2014. Dagplejeandelen viser, hvor mange børn af de indskrevne 0–2-årige, der har været i dagpleje. 
Oplysningen giver en retning for andelen af dagplejepladser i forhold til kommunens samlede udbud af 0-2 års-
pladser. 
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Familie og uddannelse 
 

Familie og uddannelse dækker over Familieafdelingen, specialundervisning for voksne samt opgaver 
vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne 
med særlige behov.  

Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, 

specialskole- og specialfritidsordning, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for 

styringsaftalen, er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved 
kommunal rammeaftale. 

Ungekontakten er organiseret under Familie og uddannelse, men er ledelsesmæssigt og økonomisk 
forankret i de respektive afdelinger.  

 

Økonomisk redegørelse 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Familie og uddannelse 
Regnskab 

2014
Vedtaget 

budget 2015
Korrigeret 

budget 2015
Regnskab 

2015
Afvigelse i 
forhold til 

korr. Budget
Drift

Familieafdelingen 145,6 159,1 152,6 148,6 -4,0

Specialundervisning for voksne 18,2 21,2 19,0 18,0 -1,0

Specialinstitutioner 1,4 3,3 5,0 1,2 -3,8

Rammeinstitutioner -9,8 -13,6 -13,3 -14,0 -0,7

Administration 32,6 33,7 34,6 34,1 -0,6

Området i alt 187,9 203,7 197,9 188,0 -9,9  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

Regnskabet viser et samlet forbrug på 188 mio. kr., der sammenholdt med korrigeret budget giver et 
mindreforbrug på 9,9 mio. kr. 

Familieafdelingen har et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. der jf. nedenstående tabel skyldes 
mindreforbrug på anbringelser (Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner). 
På budgettet til sikrede institutioner udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som lægges i kassen. 

Specialundervisning for voksne har et mindreforbrug på 1 mio. kr. som hovedsaligt skyldes 
mindreforbrug på VSU. 

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Den Ny Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, Ungekollegiet, 
Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. hvoraf: 

• 0,8 mio. kr. vedr. projekt Fokus – overføres til 2017. 
• 1,7 mio. kr. vedr. familiecentret – lægges i kassen 
• 1,3 mio. kr. vedr. de øvrige institutioner – overføres til 2017. 
• 0,7 mio. kr. vedr. VSU-myndighedsbudgettet – lægges i kassen. 

 

Rammeinstitutionerne omfatter Byhaveskolen, Kolibrien, dele af CSV, Børnehuset og Hus 53. 
Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Af de enkelte institutioners drift indgår 
regnskabsafvigelser under 5 % i institutionens drift i 2016, men afvigelser over 5 % indregnes i taksterne 
for 2017. 
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Familieafdelingen 

Økonomisk redegørelse 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Familieafdelingen
Regnskab 

2014
Vedtaget 

budget 2015
Korrigeret 

budget 2015
Regnskab 

2015
Afvigelse i 
forhold til 

korr. budget

Drift

Særlige dag- og klubtilbud 0,5 0,2 0,2 0,9 0,7

Plejefamilier og opholdssteder 71,0 75,6 72,0 69,8 -2,2

Forebyggende foranstaltninger 44,8 49,4 54,6 53,9 -0,7

Døgninstitutioner 22,8 26,2 22,4 23,0 0,6

Sikrede institutioner 1,8 3,4 3,4 1,0 -2,3

Rådgivningsinst. m.m. 4,5 4,4 0,1 0,0 0,0

Familieafdelingen i alt 145,6 159,1 152,6 148,6 -4,0  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Familieområdet 
 
Der har i 2015 pågået en revurdering af den politisk godkendte strategiplan fra 2010, hvilket har 
udmundet i en ny strategiplan for familieområdet gældende for årene 2015-2018. Strategiplanen 
omfatter både Familieafdelingen og de lokale udførere på Familieområdet. Med strategiplanen lægges der 
vægt på, at værdifulde samarbejdsstrukturer og udviklingselementer fra den tidligere strategiplan 
bevares, videreudvikles og tilpasses i forhold til nye rammebetingelser.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af strategiplanen var både medarbejdere og ledelse fra henholdsvis 
myndigheds- og udførerområdet involverede. Denne brede involvering har styrket indholdet i 
strategiplanen og skabt konsensus om retningen og udviklingsperspektiverne for de kommende fire år.  

 

Strategiplanen 2015-2018 blev vedtaget af udvalget for Børn og Unge i maj 2015 og er koncentreret 
omkring seks fokuspunkter: 

1) Systematisk inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket. 
2) Tidlig og forebyggende indsats - både i hjemmet og i nærmiljøet, herunder fokus på projekt Tidlig 

Opsporing.  
3) Videreudvikling af samarbejdet med almenområdet.  
4) Videreudvikling af anbringelsesmønstre og anbringelsestilbud.   
5) Udvikling/justering af tilbud og samarbejde omkring sårbare og udsatte unge.  
6) Evidensinformeret praksis. 

 

Med disse seks fokuspunkter er målet at Svendborg Kommune skal sikre sammenhængende og 
koordinerede støtteforanstaltninger for barnet/den unge og familien med særligt fokus på anvendelse af 
inddragende metoder. Fokuspunkterne skal ses i sammenhæng og danner tilsammen en samlet strategi 
for området, idet ingen af elementerne kan udelades eller stå alene. 
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I forlængelse af godkendelsen af strategiplanen i maj 2015, anmodede Udvalget for Børn og Unge 
administrationen om at udarbejde et oplæg til implementering af ”Sveriges-modellen” i tilknytning til 
strategiplanen.  

Der blev udarbejdet en tids- og handleplan for implementeringen af en Svendborg-model inspireret af 
Sveriges-modellen som blev politisk godkendt i november 2015. Tids- og handleplanen arbejder frem 
mod en fuld implementering i september 2017. Indtil da vil der arbejdes med en løbende justering af 
kommunens tilbudsvifte parallelt med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.  

 
I 2015 påbegyndtes implementeringen af IT sagsbehandlingssystemet DUBU og den tilhørende 
socialfaglige undersøgelsesmetode ICS i Familieafdelingen. Forinden implementeringen var alle 
medarbejdere på kurser i såvel ICS som DUBU.  
 

 

Specialinstitutioner 
Byhaveskolen 

Byhaveskolen tager i stigende grad del i den voksende teknologiske udvikling på velfærds- og 
uddannelsesområdet og i foråret 2015 indgik skolen derfor et partnerskab med virksomheden Blue Ocean 
Robotics. Blue Ocean Robotics er en virksomhed, der fokuserer på kommercialisering af 
robotteknologiske research & development projekter. Partnerskabet er, i samarbejde med dataingeniører 
fra Syddansk Universitet, centreret om udviklingen af en styring/interface til den humanoide robot Zeno. 
Zeno er en social robot, der har vist særlig stor succes og effekt ved børn med 
autismespektrumforstyrrelser, men også børn med væsentlige sociale og følelsesmæssige udfordringer.  

Byhaveskolen har indgået i Program for Læringsledelse, og har deltaget i processer omkring udviklingen 
af kompetencecentre, som tilgodeser børn med generelle indlæringsvanskeligheder.  

 

Center for Børn, Unge og Familier (rådgivning, dagbehandling og døgntilbud): 

I det 1. halvår af 2015 blev der foretaget en analyse og kortlægning af kommunens tilbudsvifte, der tog 
udgangspunkt i tænkningen bag indsatstrappen j.f. strategiplanen, hvor der hele tiden skal skeles til en 
bevægelse ned ad trappen mod mindre indgribende foranstaltninger. Denne analyse pegede på en 
omlægning af nogle af tilbuddene på Familieområdet og efter en høring blev følgende tiltag godkendt og 
iværksat:  

• Nedlæggelse af Unge Kollegiet  
• Opdeling af Ungdomsrådgivningen så den blev knyttet til henholdsvis Åben/Anonym rådgivning i 

Møllergade og Åben/Anonym rådgivning og samtale forløb i Ungekontakten. 
• Etablering af korte intensive anbringelsesforløb på Skovsbovej. Etableringen af korte intensive 

anbringelsesforløb på Skovsbovej er afhængig af opnormering af sagsbehandlere og fuld 
implementering afventer således budgetforhandlinger i 2016.   

 

Børnehuset og Hus 53  

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 2015, midler til sammenlægning af 
aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset. Byrådet godkendte den 30.6.2015 
programoplæg og placering af nybyggeriet i området Tankefuld. Efterfølgende er der indgået aftale med 
en totalrådgiver for projektering og udbud i hovedentreprise.  
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Der har været fokus på inddragelse af pårørende og ansatte i udarbejdelsen af idéoplæg og byggeskitser. 
Udformningen og indretning skal understøtte, at beboerne i videste mulige omfang skal være 
selvhjulpne, og at der skal kunne etableres en høj grad af hjemlighed, med mulighed for at til - og 
fravælge fællesskabet, ud fra beboerens eget behov.  
 
Det forventes at det nye byggeri vil være klar til indflytning medio 2017. 
 
CSV Sydfyn 
CSV Sydfyn fik i foråret imødekommet en ekstern projektansøgning med henblik på at etablere et 
samarbejde med Fakta. Målet med samarbejdet er at få nye vinkler på praktikker, målsætninger i forhold 
til videre beskæftigelse og erfaring med samarbejde med erhvervslivet.  
 
CSV Sydfyns har i efteråret ansat ny centerleder og afdelingsleder, og der blev i 2015 påbegyndt 
udarbejdelse af en strategi for den videre udvikling af CSV.  

 

På STU-myndighedsniveau er der udarbejdet et styringsredskab med et skærpet fokus på kapacitet og 
løbende opfølgning på progressionen hos borgerne. Som en del et skærpet fokus på progressionen har 
CSV Sydfyn med virkning fra 1. januar 2015 opereret med et differentieret takstgrundlag med tre 
takstniveauer i STU. 
 
Den nye Heldagsskole 
Den nye Heldagsskole har i 2015 integreret tilbud om udvidet indsats, hvilket har betydet en ændring i 
både målgruppen og holdsammensætning.  
 
Den nye Heldagsskole har deltaget i processer omkring udviklingen af kompetencecentre, som tilgodeser 
børn med socio-emotionelle vanskeligheder.  
  
Som et krav i forhold til Folkeskolereformen er der et øget fokus på målstyret undervisning. Dette har 
også givet anledning til et arbejde med individuelle mål for skolens målgruppe, så de både tager højde 
for målgruppens særlige behov og lever op til Ministeriets krav. Den nye Heldagsskole er herudover en 
del af Program for læringsledelse.  
 

 

Ungekontakten  
 
Ungekontakten har i 2015 udarbejdet en flerårig strategi med en række konkrete mål for, hvad der skal 
arbejdes med på tværs af afdelinger. I september blev der fremlagt en status for Byrådet, som 
overordnet viste, at arbejdet med at få de unge i uddannelse går den rigtige vej. Ungekontakten har 
desuden en positiv effekt på samarbejdet på tværs af afdelinger. De få unge, der blev interviewet i 
forbindelse med status-notatet, oplever, at Ungekontakten er et godt sted at komme, og at de bliver 
taget godt imod. Der vil fremadrettet ske en løbende vurdering af målopfyldelse og effekt af 
Ungekontakten i forhold til de strategiske mål.  
 
Mål for 2015 har været, at udarbejde fælles vision og mål for arbejdet i Ungekontakten. 
Der har været en proces med medarbejdere og ledere omkring fælles vision for samarbejdet i 
Ungekontakten og en understøttende proces omkring fælles kultur blandt medarbejdere i Ungekontakten. 
Der er blevet opstillet målbare mål og udarbejdet en plan for opsamling af data til dokumentation. 
 

 

Ungestrategi for alle unge i Svendborg Kommune  
 
Der blev i 2015 udarbejdet en ungestrategi for alle unge i Svendborg under overskriften Speak Up.  
 
Målet med Ungestrategien var, at skabe en fælles vision for arbejdet med unge i Svendborg Kommune og 
sætte strategisk retning for de mange gode igangværende og fremtidige indsatser omkring unge. 
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Som startskud til ungestrategien blev der den 9. september afholdt et alternativt borgermøde, hvor ca. 
100 unge, politikere, fagpersoner og andre med interesse for ungeområdet mødte frem og fik mulighed 
for at give deres indspark til strategien under temaet ”Det gode ungeliv i Svendborg”.  På mødet blev 
deltagerne præsenteret for forskellige spørgsmål og dilemmaer i form af vurderingsøvelser, forumteater 
og debat. 

Debatten på Speak Up og i Ungerådet har vist, at de unge er optaget af, hvordan strategien omsættes til 
handlinger. Der ligger derfor fortsat et arbejde med aktiv involvering af de unge, hvilket afspejles i 
strategien. Ungerådet spiller en væsentlig rolle her. 

Ungestrategien beskriver visionen for ”Det gode ungeliv i Svendborg” og er bygget op om en række 
temaer, som fylder i de unges liv. Ungestrategien afspejler de unges perspektiv og bidrag i processen. 

Ungestrategien er godkendt i Udvalget for Børn og Unge, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 
samt Social- og Sundhedsudvalget. 
 
 

Ungeråd  
 
Ungerådet i Svendborg Kommune blev etableret i forsommeren 2015. Formålet med Ungerådet er at 
skabe et forum, hvor de unge kan komme til orde, og hvor de unges stemme høres. 

De unge har været meget aktive i tilblivelsen af ungestrategien. 

Ungerådet har desuden skabt netværket Ungemafiaen, som samler forskellige ungegrupperinger i 

Svendborg Kommune:  

• Walkie Talkie, Biblioteket 

• Ungeambassadørerne, Ungdomsskolen 

• Juniorrådet, B&U Teatret 

• Fraktion B, Baggårdsteatret 
 
Ungerådet bestod ved udgangen af 2015 af en aktiv gruppe på ca. 7 personer. For at skabe mulighed for 
en bredere skare af aktive medlemmer, arbejdes der løbende på arrangementer med fokus på 
rekruttering. 
 
 

FOKUS – det sammenhængende børneliv  
 
Socialstyrelsen bevilligede i starten af 2015 penge til opstart af projekt ”Tidlig opsporing” – lokalt omdøbt 
til FOKUS. Projektleder er ansat i marts. 
 
I efteråret var cirka 120 ledere og medarbejdere fra Dagtilbud, PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen 
tværfagligt sammensat på uddannelsesforløb med henblik på oplæring i modellen og udbredelse til øvrige 
kolleger. Sideløbende hermed har der været en proces med henblik på at tydeliggøre den lokale 
forankring. Der er indkøbt et IT-system som kan understøtte arbejdet med trivselsvurderinger samt at 
viden følger med i overgange i barnets liv.  
 
I oktober blev en fremskudt socialrådgiver ansat. Funktionen skal i høj grad understøtte den tidlige 
indsats i dagtilbud. Hun deltager i forbindelse med trivselsvurderingerne i børnehusene/dagplejegrupper, 
når trivselsvurderingerne har vist, at der er behov for et fokus på barnets trivsel. Herudover har hun sin 
gang i børnehusene med henblik på at give sparring og forældre har mulighed for åben, anonym 
rådgivning.  

 
Den fulde igangsættelse af både trivselsvurderinger og overgangsskemaer sker i starten af 2016.  
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Tabeller og nøgletal 

 

Familieafdelingen 

Udvikling i antal underretninger 
Antal sager Antal underretninger 

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 

31.12.2014 1.440 165 2014 971 153 

31.12.2015 1.405 161 2015 1.051 166 

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.  

Antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen har totalt set været stigende siden 2008.  Det samme 
gør sig gældende i antal underretninger siden 2010. 

 

Udviklingen i udvalgte forebyggende foranstaltninger 2015. 

Antal børn/familier  

Gnsn. 
2014 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Dec Gnsn. 
Antal 
2015 

Rådgivnings- og 
Familiecenter § 11.3  

42,7 62 62 61 56 56 58 14 70 77 65 74 78 61,1 

Rådgivnings- og 
Familiecenter § 52.3.2 

85,8 83 80 80 70 68 75 74 86 70 73 62 58 73,3 

Rådgivnings- og 
Familiecenter § 52.3.3 

0 6 9 14 17 20 30 25 39 36 47 55 59 29,8 

Praktisk pædagogisk 
støtte 

16,7 16 17 16 15 15 16 16 16 15 17 17 17 16,1 

Støtte- og kontaktperson 
til barnet 

77,3 78 80 83 82 82 81 82 81 80 72 78 78 79,8 

Støtte- og kontaktperson 
til familien 

3,1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1,1 
 

Indskrevne på Den Ny 
Heldagsskole 

54,6 56 57 57 59 56 55 55 48 47 47 46 46 52,4 

Indskrevne på selvejende 
heldagsskoler 

21,3 26 26 27 27 27 27 23 18 19 18 18 17 22,8 

Aflastning i plejefamilier 37,2 33 33 33 33 33 36 36 38 35 33 32 33 34 
 

Aflastning i plejefamilier, 
handicappede 

10,7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7,4 
 

Aflastning i specialhjem, 
handicappede 

19,1 20 20 20 19 20 20 18 18 18 19 19 18 19,1 

Antal i alt 330,2 356 359 365 354 353 367 315 382 367 362 373 374 360,6 

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.  

Note: I 2015 er der i gennemsnit 36 børn/familier der modtager mere end 1 foranstaltning. 
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Antal anbringelser og gennemsnitspriser 

Antal og gnsn. priser i 1.000 kr. 
pr. helårsbarn 

 
 

Regnskab 2013 

 
 

Regnskab 2014 

 
 

Regnskab 2015 
 

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

Anbringelser i alt, netto 210 472 188 491 178 516 

Plejefamilier og opholdssteder, netto i alt 179 421 156 445 151 459 

Plejefamilier 122 372 118 400 120 414 

Opholdssteder 31 727 26 776 22 846 

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

26 289 12 171 9 121 

Døgninstitutioner, netto i alt 31 763 32 716 28 826 

Døgninstitutioner ekskl. sikrede Institutioner  24 677 26 593 21 671 

Døgninstitutioner for handicappede 7 1.058 6 1.251 6 1.356 

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal. 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. 

Procentfordeling af anbringelser 

Procentfordeling af 
anbringelser  

Svendborg Kommune Regions 
Syddanmark  

 

Hele Landet  

 2015 
antal/andel i % 

  

2014 
antal/andel i % 

  

2014 
andel i % 

  

2014 
andel i % 

  

Anbringelser i alt 178 100,0 188 100,0 100 100 

Socialpædagogiske opholdssteder 22 12,1 26 13,8 11,6 14,4 

Familiepleje og netværkspleje 120 67,2 118 62,8 67,2 59,9 

Døgninstitutioner og Sikrede 
institutioner 
 

28 15,6 32 17,0 16 20,4 

Kost- og efterskoler 
 

3 1,7 4 2,1 3,1 2,6 

Eget værelse 
 

3 1,7 8 4,3 2,2 2,6 

Mellemkommunale netto + uoplyst 3 1,7 0 0,0 
 

0,00 0,00 

Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. 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. 

Antallet af anbringelser er faldende, samtidig med, at andelen af anbringelser i netværkpleje og 
plejefamilie er stigende. Den stigende udgift pr. gennemsnitsanbringelse kan tilskrives, at nedgangen i 
anbringelser sker på mindre omkostningstunge anbringelser. 

 
Budget 2015 ECO nøgletal 

Nøgletal for Børn og Unge 
med særlige behov budget 

2015. Kr. pr. 0-22 årige 

Svendborg 
Kommune 

Samnl. 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele Landet  

5.28.20 Plejefamilier og 
opholdssteder for børn og unge 

4.929 4.209 4.644 3.853 

5.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge 

3.284 2.749 2.974 2.792 

5.28.23 døgninstitutioner for børn 
og unge 

1.616 1.593 1.455 1.787 

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

515 706 700 772 

Sikrede døgninstitutioner for børn 
og unge 

218 237 239 228 

 
I alt 0-22 årige 

 
10.048 

 
8.788 

 
9.312 

 
8.659 
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Note: Kilde ECO nøgletal. 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. 

 
Regnskab 2014 ECO nøgletal 

Nøgletal for Børn og 
Unge med særlige behov 
regnskab 2014. Kr. pr. 0-

22 årige 

Svendborg 
Kommune 

Samnl. 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele Landet  

5.28.20 Plejefamilier og 
opholdssteder for børn og 
unge 

4.561 4.113 4.486 3.839 

5.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 
unge 

2.884 2.745 2.772 2.788 

5.28.23 døgninstitutioner for 
børn og unge 

1.490 1.484 1.653 1.885 

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

466 623 658 791 

Sikrede døgninstitutioner for 
børn og unge 

119 196 213 192 

 
I alt 0-22 årige 

 
9.053 

 
8.539 

 
9.124 

 
8.703 

Note: Kilde ECO nøgletal. 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. 

 

Specialinstitutioner/rammeinstitutioner: 

Aktivitetsforudsætninger   2013 2014 2015 

 
Byhaveskolen, antal elever 137 126 117 
 
Kolibrien, antal elever 100 120 113 
 
CSV - STU antal elever 75 75 75 
 
Børnehuset, antal normerede elever/børn 5 5 6 
 
Hus 53, antal normerede elever/børn 5 9 7,5 

Note: Skemaet viser normerede elever da disse er forudsætninger for takstberegningerne. 

 

Note: Byhaveskolen og Kolibriens takst for 2014 er fra de oprindelige takstberegninger. Som følge af sammenlægning samt implementering af 

folkeskolereform blev der beregnet nye takster pr. 1. august 2014. 

 

 

Udvalgte satser /takster 
2013 2014 

 
2015 

 
Byhaveskolen pr. årselev 258.420 256.230 286.065 
 
Kolibrien pr. årselev 120.085 121.180 98.550 
 
CSV - STU takst pr. årselev 212.972 212.460 214.814 
 
Børnehuset pr. årselev 1.043.170 1.128.580 1.215.450 

Hus 53 pr. årselev 903.740 978.930 963.216 
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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 med særligt fokus på unge med særlige behov 
for vejledning og om uddannelse og erhverv. 
 

Økonomisk redegørelse  

(Mio. kr.) Løbende priser 

UU-Center
Vedtaget 

budget 2015
Korrigeret 

budget 2015
Regnskab 2015 Afvigelse i 

forhold til korr. 
budget

Drift:

Entreprenørafdelingen 0,0
UU-Center Sydfyn 0,7 0,7 0,0 -0,7

Svendborgs tilskud til UU-Center 4,3 4,0 4,2 0,2

Sygetransport 0,1 0,1 0,0 -0,1
Projekt Overgangsmentor og Åben 
virksomhed 0,0 0,2 0,2 0,0
Produktionsskoler 6,5 6,4 5,8 -0,7

Drift i alt 11,6 11,4 10,1 -1,3  
+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Det samlede tilskud til UU-Center Sydfyn fremkommer som en betaling fra de 4 kommuner: Langeland, 
Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 75,34 kr. pr. indbygger, hvilket giver et samlet tilskud på 9,7 
mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 4,4 mio. kr. 

 
Driftsregnskab 2015 på politikområde Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 10,1 mio. kr. mod et 
korrigeret budget på 11,4 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift/merindtægt på 1,3 mio. kr. . 

 

Afvigelsen vedrører primært: 

• UU-Center Sydfyn, merindtægt på tilkøbsydelser samt overførsel fra 2013. 

• Mindre bidrag til staten for produktionsskoleelever. 

 

Tabeller og nøgletal  

Nøgletal for UU-Center Sydfyn 
Regnskab 

2013 
Regnskab 

2014 
Regnskab 2015 

 
Tilskud pr. indbygger (kr.) 85,06 85,68 

 
75,34 

 
Samlet indbyggertal 129.916 129.093 128.145 
 
Tilskud i alt (kr.) 11.051.690 11.060.688 9.654.444 

Kilde ECO nøgletal 
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Note: Kilde ECO nøgletal. Sammenligningskommuner (9): Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, 

Middelfart og  Herning. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt og ressourcepresset er moderat 

 

Indkomstoverførsler 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Indkomstoverførsler

Vedtaget 
budget 2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

Budget

Overførselsindkomster

Familieafdelingen - statsref. dyre enkelt. -3,2 -3,2 -2,7 0,6

Familieafdelingen - Kontante ydelser 7,9 7,9 6,5 -1,4

UU-Center - EGU 0,7 0,7 0,7 -0,1

Området i alt 5,4 5,4 4,5 -0,9  

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

 
 
Familieafdelingen: 

Regnskabet for familieafdelingens andel af overførselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 0,9 
mio. kr. Afvigelsen lægges i kassen. 

UU-Center (EGU): 

Regnskabet for EGU udgør 0,7 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Der er etableret en UU- mentorordning for unge i overgangen fra grundskole. Udvalgte unge tilbydes 
støtte fra foråret i 9./10.klasse, og indtil den unge er etableret på sin ungdomsuddannelse.  Der er 
indgået aftaler med ungdomsuddannelserne om evt. forlængelse af mentorstøtten hvis det påkræves. I 
alt har 25 unge fra de 4 center kommuner, her af 11 fra Svendborg Kommune, fået tildelt mentor i 2015. 
 
For at sikre fælles standarder er der udarbejdet et katalog over UU-Center Sydfyns ydelser ift. 
grundskolerne. Ydelseskataloget er baseret på de i bekendtgørelserne fastsatte aktiviteter og krav. 
Ydelseskataloget er sendt til alle grundskoler i Svendborg Kommune. 
 
Der er indledt et samarbejde mellem vejlederne på Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, 
SOSU Svendborg, Sydfyns Erhvervsforskole, og Jobcenter Svendborg, for i samarbejde med UU-Center 
Sydfyn at sikre unge i at blive i ungdomsuddannelse, frem for at falde fra. I efteråret 2015 var 5 unge i 
gang med et garantiforløb, det vil sige en særlig tilrettelagt indsats der fastholder unge i 
ungdomsuddannelse. 
 
Åben virksomhed er et arrangement hvor virksomheder i Svendborg åbner deres døre for 8. 9. og 10 
klasses unge og deres forældre. Arrangementet blev afviklet d.14.11.2015 med 46 deltagende 
virksomheder. 124 unge samt deres forældre deltog på dagen. Åben virksomhed er et samarbejde 
mellem UU-Center Sydfyn, Svendborg Kommune og Rotary Svendborg.  

ECO Nøgletal for Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (kr. 14 – 
18 årige) 

Svendborg 
Kommune  

Sammenlignin
gs-gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Budget 2015 

 
1.266 

 
1.197 

 
1.394 

 
1.695 

 
Regnskab 2014 

 
1.221 

 
1.440 

 
1.527 

 
1.758 

 
Regnskab 2013 

 
1.273 

 
1.482 

 
1.484 

 
1.740 
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Tabeller og nøgletal 

 
Aktivitetsforudsætninger  vedr. 

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

Regnskab 
2013 

Regnskab    
2014 

Regnskab 
2015 

 
Merudgifter til forsørgelse af handicappede børn 
antal cpr.nr.  

 
183 

 
179 

 
178 

Merudgifter til forsørgelse af handicappede børn. 
Forbrug (kr.) gnsn. pr. cpr.nr.  

 
27.100 

 
25.373 

 
30.625 

Tabt arbejdsfortjeneste antal cpr.nr.  
139 

 
119 

 
119 

Tabt arbejdsfortjeneste forbrug (kr.) gnsn. pr. 
cpr.nr. 

 
52.586 

 
54.850 

 
55.748 

 

 
 

 
Aktivitetsforudsætninger   UU-Center 

Regnskab 
2013 

Regnskab    
2014 

Regnskab 
2015 

 
Igangværende EGU elever i Svendborg, antal 

 
39 

 
42 

 
35 

 
Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal 

 
7 

 
8 

 
9 
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Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!  

  

Ældreområdet 
 
Rehabilitering, ældreområdet:  

Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et 
hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55 % blevet 
selvhjulpne. Måltallet var 65 %. 

Rehabiliteringsindsatserne førte samlet set til nedgang i 
den tid, borgeren modtager hjælp. 

Projekt ”færre akutte indlæggelser”: 

Projektet startede sommer 2013 og blev evalueret i 
slutningen af 2015, hvor det blev besluttet at forsætte 
projektet.  

For 2015 ses fortsat en nedadgående tendens i antallet af 
akutte indlæggelser.  

Bolighandlingsplan: 

Der er ikke bygget nye boliger i 2015. Der vurderes på 
nuværende tidspunkt ikke behov for justeringer i 
kapaciteten af pleje- og demensboliger. 

Hovedparten af borgere på garantiventelisten tilbydes en 
bolig under 1 måneds ventetid. Det har således igen i 
2015 været muligt at imødekomme 2 måneders 
garantien.  

 

Sundhedsområdet 
 
Det nære sundhedsvæsen: 

Arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen 
foregår som et løbende arbejde. F.eks. arbejdes der 
med at etablere et sundhedshus.  

Implementering af forebyggelsespakkerne:  

Overordnet set er alle tre mål for implementering af 
forebyggelsespakkerne opnået. 

Der er gennemført en kortlægning af kommunen i 
forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. I 
sundhedspolitikken er prioriteret én til to af 
forebyggelses-pakkerne til implementering 
 
Ny sundhedspolitik: 

Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik er sendt i 
offentlig høring. 

 

Socialområdet 
 
Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi: 

Rehabiliteringsstrategien - Fælles afsæt - blev igangsat i 
2015, og består af fire projekter på tværs af afdelingen:   
Fra modtager til deltager – fokus på at skabe en endnu 
større sammenhæng mellem visitation og indsatser. 

Fra støttet bolig til bolig med støtte. 
 
Netværk som ressource – der sættes fokus på, at 
mennesker med handicap og psykosocial 
funktionsnedsættelse får lettere adgang til netværk.  

Faglig kompetenceudvikling - tværfaglig 
kompetenceudvikling for medarbejderne, der bl.a. har 
resulteret i fælles rehabiliterende arbejdsgang. 
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Økonomisk oversigt 
 
Mio. kr.) Løbende priser 

Socialudvalget

Regnskab 2014 Vedtaget budget 
2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab         
2015

Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Ældreområdet 516,8 521,1 525,8 528,2 2,4

Myndighedsafdelingen 115,4 214,3 113,9 111,5 -2,4

Hjemmepleje Øst 66,5 21,0 68,6 70,7 2,1

Hjemmepleje Vest 71,9 23,4 76,3 78,5 2,2

Plejecenter Øst 132,5 133,0 135,2 136,1 0,9

Plejecenter Vest 130,5 129,4 131,8 131,4 -0,4

Socialområdet exl.  takstinstitutioner 278,6 293,4 293,8 290,5 -3,3

Socialfagligt center 253,9 267,9 266,6 263,6 -3,0

Handicap 6,7 6,6 7,1 7,0 -0,1

Psykiatri 15,4 15,9 16,7 16,7 0,0

Misbrug 2,6 3,0 3,4 3,2 -0,2

Socialområdet incl. takstinstitutioner 257,9 276,1 279,6 273,1 -6,5

Takstinstitutioner -20,7 -17,3 -14,2 -17,4 -3,2

Sundhedsfremme og forebyggelse 70,6 71,5 79,0 73,3 -5,7

Sundhedsafdelingen  10,3 15,0 17,7 12,4 -5,3

Kommunal træning 14,8 14,0 14,0 15,6 1,6

Tandpleje 21,4 21,6 21,5 21,3 -0,2

Sundhedsplejen 7,7 7,8 7,8 7,4 -0,4

Sundhed - fuldfinansieret   medfinansiering (1) 16,4 13,1 18,0 16,6 -1,4

Serviceudgifter i alt 845,3 868,7 884,4 874,6 -9,8

Indkomstoverførsler

Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion -4,2 -5,0 -5,6 -7,0 -1,4

Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 210,5 203,9 208,0 202,7 -5,3

Indkomstoverførsler i alt 206,3 198,9 202,4 195,7 -6,7

Socialudvalget  i alt 1.051,6 1.067,6 1.086,8 1.070,3 -16,5

-6,4

-3,4Heraf  overføres til 2017

Heraf overføres til 2016

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

(1) Uden overførselsadgang 
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Bevillinger 2015 
Tillægsbevillinger i 2015 - Drift

Telefoni - budgettet ud decentralt

Barselspulje refusion

Fleksrefusion retur 

Besparelser ved udbud (bleer, parykker, diabetes, kontorartikler)

Effektiviseringer (pc-leasing/hjemmearbejdspladser/mobile enheder)

Nedskrivning af lønbudgetter med 0,63%

Lønregulering

Overførsler fra regnskab 2014

Tillægsbevilling pr. juni:

Heraf mindreindtægter mellemkommunale betalinger

Heraf 3 Medarbejdere fra Borgerservice til socialområdet

Heraf nyt uddannelsesforløb SOSU elever

Heraf Sundhed - fuldtfinansierede området

Lukning Stubbevangen

Diverse reguleringer (H-med, serverdrift CARE) 

Budget vedrørende kørsel til CETS vedr. biler/myndighedsafdelingen

Budget flyttet til Kørselskontor, CETS, vedr. handicapbiler

Budget flyttet til Kørselskontor, CETS, vedr. kørsel under specialiseret genoptræning 

Driftsbevillinger i alt

Tillægsbevillinger 2015 - Indkomstoverførsler

Heraf øget refusionsindtægt, sociale område

Overførsel 2014 til betaling af restafregning aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Indkomstoverførsler i alt

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

 
 
Resumé - Økonomisk redegørelse
 
Serviceudgifter:  
Som det fremgår af tabellen ”Økonomisk oversigt” har Social og Sundhedsudvalget et samlet 
mindreforbrug på 9,8 mio. kr., svarende til 1,
 
Mindreforbruget fremkommer ved et merforbrug på 2,4 mio
mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialområdet og 5,7 mio. kr. på sundhedsområdet. 
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Besparelser ved udbud (bleer, parykker, diabetes, kontorartikler)

Effektiviseringer (pc-leasing/hjemmearbejdspladser/mobile enheder)

Nedskrivning af lønbudgetter med 0,63%

Heraf mindreindtægter mellemkommunale betalinger

Heraf 3 Medarbejdere fra Borgerservice til socialområdet

Heraf nyt uddannelsesforløb SOSU elever

Heraf Sundhed - fuldtfinansierede området

Diverse reguleringer (H-med, serverdrift CARE) 

Budget vedrørende kørsel til CETS vedr. biler/myndighedsafdelingen

Budget flyttet til Kørselskontor, CETS, vedr. handicapbiler

Budget flyttet til Kørselskontor, CETS, vedr. kørsel under specialiseret genoptræning 

Tillægsbevillinger 2015 - Indkomstoverførsler

Heraf øget refusionsindtægt, sociale område

Overførsel 2014 til betaling af restafregning aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015

angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Som det fremgår af tabellen ”Økonomisk oversigt” har Social og Sundhedsudvalget et samlet 
mindreforbrug på 9,8 mio. kr., svarende til 1,1 % af budgettet.  

Mindreforbruget fremkommer ved et merforbrug på 2,4 mio. kr. på ældreområdet, der modsvares af et 
mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialområdet og 5,7 mio. kr. på sundhedsområdet. 

 

Mio. kr.

0,4

2,0

-0,1

-0,5

-2,6

-4,3

0,6

7,0

15,8

11,7

0,5

-1,2

4,8

0,1

-0,2

-0,2

-2,1

-0,2

15,7

-0,6

1,8

2,3

3,5  

Som det fremgår af tabellen ”Økonomisk oversigt” har Social og Sundhedsudvalget et samlet 

. kr. på ældreområdet, der modsvares af et 
mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialområdet og 5,7 mio. kr. på sundhedsområdet.  
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Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Ældreområdets forventede merforbrug på 2,4 mio. kr., vedrører primært: 

• Hjemmeplejens løn og driftsbudgetter – merforbrug på 4,3 mio. kr.,   
heraf udgør Det Gode Madhus ca. 1,1 mio. kr.  

• Plejecentrenes løn og driftsbudgetter – merforbrug på 0,5 mio. kr. 
• Fritvalgspuljen – merforbrug på 2,75 mio. kr.   
• Refusionsborgere – merudgifter/mindreindtægter: 0,675 mio. kr.    
• Hjælpemidler - mindreforbrug på 0,3 mio. kr.  
• SOSU–elever - mindreforbrug på 1,4 mio. kr.  
• Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 – mindreforbrug på 3,45 mio. kr. heraf 

reservation til ombygning af Gudbjerg Plejecenter på 3,15 mio. kr.  
 

Socialområdets forventede mindreforbrug på 6,5 mio. kr., vedrører primært: 

• Handicapbiler – mindreforbrug på 1,6 mio. kr.  
• Botilbud – mindreforbrug på 0,6 mio. kr.   
• Takstinstitutioner - mindreforbrug på 3,2 mio. kr. 
• Misbrugsbehandling og forsorg – mindreudgift på 0,5 mio. kr. 
• Restbudget i demografipulje på 0,6 mio. kr. 

 

Sundhedsområdets forventede mindreforbrug på 5,7 mio. kr., vedrører primært: 

• Sundhedsafdelingen - mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf de statslige projekter 3,5 mio. kr. og 
sundhedsløftet ca. 2,0 mio. kr.  

• Genoptræning - merforbrug på 1,6 mio. kr.  
• Tandplejen og sundhedsplejen – et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 

 
 
Overblik over overførsler til 2016 og 2017: 
 
Overførsler 2016 og 2017 Beløb 

Overførsel til 2016: 

Statslige projekter -3,95 mio. kr. 

Takstinstitutioner, sociale område -2,85 mio. kr. 

Takstinstitutioner, plejecenter området 0,5 mio. kr. 

Overføres til 2016, i alt -6,4 mio. kr. 

Overførsel til 2017: 

Takstregulering, sociale område -0,4 mio. kr. 

Reservation Gudbjerg plejecenter – overføres til anlæg -3,15 mio. kr. 

Diverse råd og organer -0,1 mio. kr. 

Mellemkommunale betalinger, merudgift finansieres af 
Kassen 

0,675 mio. kr.  

Demografi Barn til Voksen, mindreforbrug tilgår Kassen -0,6 mio. kr. 

Fuldtfinansierede sundhedsområde, mindreforbrug tilgår 
Kassen -1,4 mio. kr.  

Restbeløb fra de tre politikområder (puljes) 1,6 mio. kr. 

Overføres til 2017, herunder til Kassen -3,4 mio. kr. 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Af udvalgets mindreforbrug på 9,8 mio. kr., skal der - jf. kommunens overførselsregler og statslig 
takstbekendtgørelse - overføres 6,4 mio. kr. til social- og sundhedsområdet i 2016. Det vedrører 
regnskabsresultatet for de statslige projekter og takstinstitutionerne på hhv. socialområdet og 
plejecenterområdet.  

Pr. januar 2015 trådte der en ny takstbekendtgørelse i kraft, der omfatter plejecenterområdet. Det 
betyder, at plejecentrene fra og med 2015 skal betragtes som takstinstitutioner ligesom 
takstinstitutionerne under det sociale område.  Regnskabsresultatet for plejecentrene skal derfor opgøres 
særskilt og overføres til plejecentrene året efter.  

Til 2017 overføres der 3,4 mio. kr. hvoraf takstregulering på det sociale område, overførsler til diverse 
råd og organer samt restbeløb fra de tre politikområder på 1,6 mio. kr. (merforbrug) overføres til Social 
og Sundhedsudvalgets område.  

Mindreforbruget under demografi fra Barn til Voksen og det fuldtfinansierede sundhedsområde tilgår 
Kassen. Desuden flyttes reservationen på 3,150 mio. kr. til ombygning af Gudbjerg plejecenter til anlæg. 
Til gengæld finansierer Kassen merudgiften på 0,675 mio. kr. på det mellemkommunale 
refusionsområde, der tilføres udvalgets driftsbudget i 2017.  

Indkomstoverførsler: 
På indkomstoverførselsområdet er der et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket vedrører 
statsrefusion på dyre enkeltsager og kontante ydelser til sociale formål med 1,4 mio. kr. og 
aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering 
skyldes primært en restafregning vedr. 2015, der først kommer i 2016 samt lavere afregninger i 
slutningen af året end forventet. 

Indkomstoverførselsområdet afregnes med Kassen.  

 

Ældreområdet 
Økonomisk redegørelse 

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring 

Ældreområdet har et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 
myndighedsafdelingen på 2,4 mio. kr., og et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. på hjemmeplejens og 
plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Heraf udgør Det Gode Madhus ca. 1,1 mio. kr. 

Myndighedsafdelingens regnskabsresultat vedrører primært et mindreforbrug på SOSU elever og 
reservationen til ombygning af Gudbjerg plejecenter. Reservationen til ombygningen overgår til anlæg i 
forbindelse med overførslerne.  

Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på fritvalgspuljen, hjælpemidler samt det 
mellemkommunale refusionsområde. Merforbruget på det mellemkommunale område på 0,675 mio. kr. 
finansieres af Kassen.  

 

De væsentligste årsager til ældreområdets merforbrug: 

Afvigelser: Beløb 

Hjemmepleje området, herunder Det Gode Madhus 4,3 mio. kr. 

Plejecenterområde 0,5 mio. kr. 

Fritvalgspuljen 2,75 mio. kr. 

Mellemkommunale refusionsområde 0,675 mio. kr. 

Hjælpemidler -0,3 mio. kr. 

SOSU elever -1,4 mio. kr. 

Overførsel fra regnskab 2013, herunder reservation Gudbjerg plejecenter -3,45 mio. kr. 

Merforbrug 2,4 mio. kr. 
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Plejecenterområdet er fra 2015 blev omfattet af takstbekendtgørelse, hvilket betyder, at områdets 
eventuelle merforbrug op til 5 % skal finansieres af området selv gennem effektiviseringer eller opsparet 
overskud, mens overskud op til 5 % kan bruges på området til f.eks. kvalitetsudvikling , effektiviseringer 
eller til at finansiere merforbrug.  Plejecenterområdets merforbrug vedrørende 2015 overføres til området 
i 2016. 

 

Hvad nåede vi i 2015?  

Indsatsområder ældreområdet 2015 

1. Rehabilitering 
2. Færre akutte indlæggelser 
3. Bolighandlingsplan 

 

 

Tabeller og nøgletal  

Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) 
 

( 1) Ovenstående timer er finansieret af kommunen. Timer vedrørende. Ældrepulje og Klippekort indgår ikke. 

 

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis 

 

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 

Timer i traditionel hjemmepleje (1) 264.350 267.389 278.433 

Udgifter ved rehabilitering omregnet til 
timer 

23.368 30.399 21.800 

Samlet timeforbrug 287.718 297.788 300.233 

Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) 
– Hjemmepleje 

5.518 5.711 5.774 

Aktivitetsforudsætninger for 
traditionel hjemmepleje – 
gennemsnit om måneden. 
 

1. kvt. 2015 2. kvt. 2015 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 

Hjemmepleje VEST – 
Hjemmehjælpsmodtagere (1) 

616 623 625 627 

Hjemmepleje ØST – 
Hjemmehjælpsmodtagere (1) 

728 718 700 694 

Total – Hjemmehjælpsmodtagere 
(1) 

1.315 1.310 1.283 1.280 

Timer – Dag 16.578 16.879 17.249 16.990 

Timer – Aften 5.712 5.705 5.893 5.915 

Timer – Nat 464 448 485 492 

Timer i alt – Hjemmepleje 22.754 23.033 23.627 23.397 

Gennemsnitligt leveret pr. uge 
(timer) – Hjemmeplejen 

5.249 5.317 5.393 5.341 
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(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 timerne til 
rehabiliteringsindsatsen ikke indgår. Timer vedrørende Ældrepulje og Klippekort indgår heller ikke. 

 

Til trods for et fald i antallet af hjemmehjælpsmodtagere hen over året 2015, har de gennemsnitlige 
leverede timer pr. uge alligevel været stigende. Det skyldes primært at den enkelte 
hjemmehjælpsmodtager er blevet mere plejekrævende. Denne udvikling skønnes at fortsætte i 2016. 

Udgifterne til rehabilitering forventes lavere i 2016 end i 2015, hvilket vil resultere i et faldende omregnet 
timetal.  

 

 

Opstart af rehabiliteringsindsatsen hos de private leverandører reducerede timeforbruget fra 2013 til 
2014. 

Der forventes en stigning i antallet af timer leveret af private leverandører i 2016. Stigningen skyldes, at 
der er godkendt en privat leverandør af personlig pleje, hvor der de senere år kun har været 
leverandører af praktisk bistand.  

 

Socialområdet 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift:  
Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Socialområdet har i regnskab 2015 et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., der primært fordeler sig med en 
mindreudgift på 3,0 mio. kr. til myndighed, mindreudgift på 0,2 mio. kr. til misbrug og 3,3 mio. kr. på 
takstinstitutionerne. 

 

De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: 

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis 

 

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 

Private leverandører – antal modtagere 358 364 378 

Private leverandører - antal timer 9.289 8.607 

                      
11.994 

 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen – gennemsnit om 
måneden. 
 

1. kvt. 2015 2. kvt. 2015 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 

Private leverandører – antal modtagere 374 381 381 378 

Private leverandører – antal timer  736 921 1.162 1.179 
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Afvigelser Beløb 

Handicapbiler -1,6 mio. kr. 

Midlertidig og længerevarende botilbud -0,6 mio. kr. 

Restbeløb i demografipulje -0,6 mio. kr. 

Dagtilbud -0,2 mio. kr. 

Misbrugsbehandling og forsorgscenter -0,5 mio. kr. 

Takstinstitutioner -3,0 mio. kr. 

Mindreforbrug -6,5 mio. kr. 

 

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: 

- Handicapområdet – mindreforbrug                  -   0,9 mio. kr. 

- Psykiatriområdet - mindreforbrug                  - 1,0 mio. kr. 

- Misbrugsområdet – mindreforbrug                  - 1,4 mio. kr. 

Mindreudgift på takstinstitutioner skyldes primært højere belægning uden tilsvarende merudgifter til 
driften. Afvigelsen er forbeholdt takstinstitutionerne. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er de største afvigelser et mindreforbrug på handicapbiler, 
mindreudgift til dag- og botilbud, betaling til misbrugsbehandling og forsorg samt et restbeløb i 
demografi puljen.  

I længerevarende botilbud har der været dødsfald, hvilket bevirker en mindreudgift. Ændring i antal 
sager skyldes primært sager, som overgår fra børn og unge, hvor udgiften finansieres af demografipuljen 
”Fra barn til voksen”. 

  

Hvad nåede vi i 2015? 

 

Indsatsområder socialområdet 2015 

 

Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi  

Fælles Afsæt er vores rehabiliteringsstrategi i Socialafdelingen og består af fire konkrete projekter på 
tværs af afdelingen.  

De fire projekter er: 

1. Fra modtager til deltager 
2. Fra støttet bolig til bolig med støtte 
3. Netværk som ressource 
4. Faglig kompetenceudvikling 

 

Projekt ”Fra modtager til deltager” 

I 2015 har Socialafdelingen særligt haft fokus på projektet ”Fra modtager til deltager”. Projektet har 
koncentreret sig om, at udvikle en rehabiliterende tilgang med henblik på at skabe en endnu større 
sammenhæng mellem visitation (sagsbehandlerne) og indsatserne (medarbejderne på tilbuddene).  
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Medarbejdere er blevet inddraget i et fagligt udviklingsforløb samt afprøvning af den rehabiliterende 
arbejdsform omfattende omkring 100 borgere.  Afprøvningerne har bl.a. medført, at der nu er udarbejdet 
en ny fælles rehabiliterende arbejdsgang. Det er forventningen, at den nye arbejdsgang påbegyndes 
implementeret i løbet af 2016. 

Projektet har budt på tværfaglig kompetenceudvikling for alle medarbejderne i afdelingen. 

 

Projekt ”Netværk som ressource” 

Som en del af dette projekt, er der i 2015 arbejdet med ”Design af ikke-betalte relationer”.  

I samarbejde med UCL har Socialafdelingen fået projektmidler af FREMFÆRD til projektet ”Design af ikke-
betalte relationer”. Projektet har fokus på, at mennesker med handicap og psykosocial 
funktionsnedsættelse får lettere adgang til flere relationer i deres hverdag og samtidig får mulighed for at 
bidrage til frivillige tilbud i deres lokalmiljø. 

De centrale aktører i projektet er borgere, fagpersoner og studerende, og målet er, at aktørerne i 
fællesskab udvikler nye metoder, der kan fremme borgernes relationer til ikke-betalt netværk.  

Projektet ”Design af ikke-betalte relationer” blev indledt med en fælles kick-off-dag den 18. september 
2015, hvor inspiration, forventningsafstemning og projektramme var på dagordenen. 

Projektet fortsætter i 2016. 

 

 

Tabeller og nøgletal  

 Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet 
 

Gennemsnitlig 
belægning pr. kvartal i 
2015: 

1. kvt. 
2015 

2. kvt. 
2015 

3. kvt. 
2015 

4. kvt. 
2015 

Gennemsnitlig 
udgift i 2015 pr. 

person  

Gennemsnitlig 
udgift i 2014 pr. 

person 
 
§ 85 Socialpædagogisk 
støtte 

 
441 

 
468 

 
477 

 
483 

 
38.800 

 
30.400 

 
§ 96 Borgerstyret personlig 
assistance 

 
23 

 
23 

 
23 

 
22 

 
824.100 

 
765.100 

 
§ 101 Misbrug døgn 

 
2 

 
4 

 
4 

 
3 

 
501.200 

 
561.000 

 
§ 103 Beskyttet 
beskæftigelse 

 
135 

 
136 

 
134 

 
134 

 
76.400 

 
78.600 

 
§ 104 Samværstilbud 

 
149 

 
149 

 
153 

 
156 

 
160.700 

 
161.400 

 
§ 107 Midlertidig botilbud 

 
177 

 
178 

 
179 

 
175 

 
298.800 

 
301.300 

 
§ 108 Længerevarende 
botilbud 

 
145 

 
147 

 
148 

 
150 

 
754.500 

 
740.800 

 

Stigningen i sager med § 85, socialpædagogisk støtte, skyldes en reel stigning i antal sager. Derudover 
er der en stigning i den gennemsnitlige udgift, hvilket skyldes en ændring i konteringspraksis for 
”Dagligstuen” og ”Bostøtteteam”.  

Den gennemsnitlige udgift i 2015 til borgerstyret personlig assistance er steget med 7,7 % i forhold til 
2014. Stigningen skyldes at der er 4 – 6 sager med store udgifter og det samlede antal sager er 
forholdsvis lille. 
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Udgiften til misbrug døgn § 101 er baseret på få personer, hvorfor den gennemsnitlige udgift kan variere 
meget.  

Der er et lille fald i udgifter til dagtilbud. Antal sager er næsten uændret i forhold til 2014. 
Beskæftigelsesomfanget er ændret for nogle personer, hvilket bevirker en lavere udgift.  

Udgift og antal sager med § 107 Midlertidig Botilbud er stort set uændret i forhold til 2014. 

Der er en stigning i antal personer i længerevarende botilbud, hvilket primært begrundes i tilgang af 
sager fra børn og unge.  Der er en lille stigning i den gennemsnitlige årlige udgift til længerevarende 
botilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsområdet 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  
Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 

Sundhedsområdet har et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.  

De væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug: 

Afvigelser: Beløb 

Statsfinansierede projekter -3,5 mio. kr.  

Sundhedsløftet -2,0 mio. kr. 

Tandplejen -0,2 mio. kr. 

Sundhedsplejen -0,4 mio. kr. 

Træningsområdet 1,6 mio. kr. 

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet -1,4 mio. kr.  

Mindreforbrug -5,7 mio. kr.  

 

ECO Nøgletal – udgift pr. 18+ årige  
Regnskab  

2014 
Regnskab 

2013 
Regnskab 

2012 
 
Socialpædagogisk støtte 

 
257 

 
252 

 
  102 

 
Borgerstyret Personlig Assistance 

 
395 

 
325 

 
301 

 
Botilbud til personer med særlige sociale 
problemer (forsorgscenter) 

 
 

71 

 
 

54 

 
 

50 
 
Alkoholbehandling 

 
71 

 
61 

 
74 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
270 

 
273 

 
294 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
2041 

 
2065 

 
2100 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
1303 

 
1194 

 
1166 

 
Kontaktperson- og ledsageordning 

 
84 

 
68 

 
74 

 
Beskyttet beskæftigelse 

 
238 

 
238 

 
230 

 
Aktivitets- og samværstilbud 

 
658 

 
701 

 
697 
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Sundhedsafdelingen  

Sundhedsafdelingen har et samlet mindreforbrug på 
projekterne, hvoraf de statslige projekter udgør 3,5 mio. kr., og egne projekter 2,0 m
Mindreforbruget på Sundhedsløftet (egne projekter) finansierer merforbruget på 1,6 mio. kr. på 
Træningsområdet. Midlerne til de statsfinansierede projekter 
 
I mindreforbruget indgår også 1,4 mio. kr. til fuldfina
Kassen. 
 
Kommunal træning 

På træningsområdet overføres et merforbrug på 1,6 mio. kr., merforbruget på træningsområdet skyldes 
dels at vi har haft en betydelig meraktivitet på genoptræningsplaner, en mindre stigni
efter serviceloven og en stigende aktivitet i forhold til ressourceforløb i jobcenterregi. 

Som det fremgår af nedenstående grafer, er der en relativ stor stigning i de almene genoptræningsplaner 
og en stigning i antal genoptræning efter 
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mindreforbrug på 5,7 mio. Mindreforbruget vedrører 
ne, hvoraf de statslige projekter udgør 3,5 mio. kr., og egne projekter 2,0 m

Mindreforbruget på Sundhedsløftet (egne projekter) finansierer merforbruget på 1,6 mio. kr. på 
Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til projekterne i 2016

I mindreforbruget indgår også 1,4 mio. kr. til fuldfinansiering af sygehusvæsnet, der afregnes med 

På træningsområdet overføres et merforbrug på 1,6 mio. kr., merforbruget på træningsområdet skyldes 
dels at vi har haft en betydelig meraktivitet på genoptræningsplaner, en mindre stigni
efter serviceloven og en stigende aktivitet i forhold til ressourceforløb i jobcenterregi. 

Som det fremgår af nedenstående grafer, er der en relativ stor stigning i de almene genoptræningsplaner 
og en stigning i antal genoptræning efter serviceloven. 

 

 

mio. Mindreforbruget vedrører primært 
ne, hvoraf de statslige projekter udgør 3,5 mio. kr., og egne projekter 2,0 mio. kr.  

Mindreforbruget på Sundhedsløftet (egne projekter) finansierer merforbruget på 1,6 mio. kr. på 
overføres til projekterne i 2016.  

nsiering af sygehusvæsnet, der afregnes med 

På træningsområdet overføres et merforbrug på 1,6 mio. kr., merforbruget på træningsområdet skyldes 
dels at vi har haft en betydelig meraktivitet på genoptræningsplaner, en mindre stigning i genoptræning 
efter serviceloven og en stigende aktivitet i forhold til ressourceforløb i jobcenterregi.  

Som det fremgår af nedenstående grafer, er der en relativ stor stigning i de almene genoptræningsplaner 
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Tandpleje 
Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
  
Sundhedsplejen 
På sundhedsplejen er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært vedrører løn. 
 
Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, 
vederlagsfri fysioterapi) overfører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.  
 
Området fik en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. juni på 4,8 mio. kr., heraf blev 
de 3 mio. kr. givet til vederlagsfri fysioterapi.  
 
 
Udgifter til fuldfinansiering 2013-2015 

 
Aktivitetsforudsætninger 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab   
20151 

Somatik - færdigbehandlede 
 

447.692 kr. 193.718 kr. 130.717 kr. 

 
Somatik - hospice, betaling til regioner 

2.198.623 kr. 2.748.494 kr. 1.941.245 

 
Psykiatri - færdigbehandlede 

187.803 kr. 512.106 kr. 280.944 kr. 

Specialiseret ambulant genoptræning 2.263.340 kr. 2.323.660 kr. 2.197.818 kr. 

Vederlagsfri fysioterapi 

 

10.585.722 kr. 11.031.447 kr. 12.089.974 kr. 

 
I alt 

15.683.180 kr. 16.809.425 kr. 16.640.698 kr. 

 
Udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter er faldende for andet år i træk, og er sammenlignet 
med regnskab 2013 faldet markant. Ligeledes er udgiften til færdigbehandlede psykiatriske patienter 
faldet fra 2014 til 2015. Faldet i den gennemsnitlige udgift skyldes bl.a. en systematisk opfølgning på 
borgerne for at kvalitetssikre regionens registreringer vedrørende liggedage. 
 
Udgiften til somatik hospice er ligeledes faldende fra 2014 til 2015. Reduktionen skyldes et fald i antallet 
af patienter fra 2014 til 2015, hvilket bl.a. kan forklares ved et øget fokus på at skabe optimale rammer 
for døende, så de har mulighed for at blive hjemme den sidste tid. Således arbejdes der også med 
projektet ”En værdig død”.    
 
Samlet set er udgiften til færdigbehandlede og hospice faldet med 1,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. 
Udgiften til specialiseret ambulant genoptræning er stabil. 
 
Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er stigende, og en af forklaringerne herpå kan være en 
honoraromlægning og en ekstraordinær forhøjelse af honorarer pr. 1. januar 2015 for fysioterapi og 
vederlagsfri fysioterapi.  
 
Svendborg Kommune har til trods for myndighedsansvaret ikke direkte indflydelse på forbruget af den 
vederlagsfri fysioterapi, da denne bevilliges af almen praksis og udføres af privat praktiserende 
fysioterapeuter.  
 

  

                                                           
1
 Regnskabstallene er trukket fra e-sundhed. Regnskab 2015 mangler restafregning vedrørende 2015, der kommer 

juni 2016. I 2014 udgjorde denne restafregning 92.670 kr.  
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Hvad nåede vi i 2015? 

 

Indsatsområder sundhedsområdet 2015 

 

Implementering af forebyggelsespakkerne 

Overordnet set er alle tre mål for implementering af forebyggelsespakkerne opnået. 

1. der er gennemført en kortlægning af kommunen i forhold til anbefalingerne i 
forebyggelsespakkerne 

2. i sundhedspolitikken er prioriteret én til to af forebyggelsespakkerne til implementering 
3. arbejdet med at implementere anbefalingerne på grundniveau fra de prioriterede 

forebyggelsespakker er igangsat 
 

Kortlægningen af Svendborg Kommunes indsatser i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne er 
gennemført og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget. Derudover har KL udarbejdet en status på 
implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne for Svendborg Kommune baseret på 
administrationens svar på et tilsendt spørgeskema fra KL.   

Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik, der pt. er sendt i offentlig høring til og med den 18. marts 
2016, indeholder et afsnit med særlige fokusområder, hvor tobak og alkohol, der er repræsenteret i hver 
sin forebyggelsespakke, er særligt fremhævet. I sundhedspolitikken bliver det desuden pointeret, at det 
generelt er Svendborg Kommunes ambition at følge anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne.   

Implementeringen af anbefalinger fra både forebyggelsespakken for tobak og alkohol er igangsat. I regi 
af SSP-udvalget er en tværfaglig arbejdsgruppen i gang med at beskrive en ny model for tidlig 
rusmiddelforebyggelse hos børn og unge i Svendborg Kommune. Anbefalinger fra forebyggelsespakkerne 
for tobak, alkohol og mental sundhed indgår i denne model. Derudover har kommunen i et tværsektorielt 
projekt med Svendborg Sygehus kvalificeret Svendborg Kommunes tilbud om rygestopforløb for borgere i 
kommunen.  

 

Det nære sundhedsvæsen: 

Arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen foregår som et løbende arbejde, hvor også KL med det 
seneste oplæg Sammen om sundhed sætter nye og mere præcise rammer for denne udvikling. Status på 
målene i Service og Økonomi 2015 er, at: 
 

• Arbejdet med at etablere et sundhedshus pågår og i december 2015 besluttede Økonomiudvalget 
at sundhedshuset skal placeres på Ryttervej 59. I februar 2016 besluttede Social- og 
Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget at det skal undersøges om Hulgade 9 kan være 
alternativ placering.  
 

• Sundhedsområdet har løbende vurdering på de indsatser der tilbydes borgerne. Det giver 
anledning til løbende justeringer og tilpasninger, så vi tilpasser os borgernes behov. 
 

• Der søges løbende eksterne puljemidler. Senest har Sundhedssekretariatet modtaget 1.6 mio. kr. 
til projektet ”Jeg føler mig da sund nok!” – Forebyggende sundhedstjek for kortuddannede 30-55 
årige mænd hos lokale virksomheder og på lokale arbejdspladser i Svendborg Kommune.      
 

• Der arbejdes i alle indsatser med overgangen til frivillige og foreningslivet. I kronikerindsatsen er 
der ansat en brobygger ud til foreningslivet. Denne funktion hjælper borgerne med at finde 
muligheder og letter overgangen til det frivillige foreningsliv.  
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• I kronikerindsatsen er der indarbejdet et stratificeringsredskab, der ud fra egenomsorgsevne og 
sygdommens kompleksitet differentieres i det tilbud borgeren modtager. Desuden er der arbejdet 
med at se på mænd og kvinders forskellige behov og der er udviklet et nyt tilbud til fx mænd.  
 

• Samarbejdet mellem Svendborg Kommune og OUH Svendborg er godt. Der er bl.a. nedsat en 
styregruppe med deltagere fra OUH Svendborg, Svendborg Kommune og almen praksis. 
Styregruppen ser på hvordan parterne ved fælles hjælp kan styrke sundheden og overgangene i 
sundhedsvæsenet for indbyggerne i Svendborg Kommune. Konkret igangsætter styregruppen 
projekter der kan medvirke til at styrke det nære sundhedsvæsen i Svendborg.  

 

Der arbejdes evidensbaseret og med udgangspunkt i forløbsprogrammer, kliniske retningslinjer og 
forebyggelsespakker. 

 

Indkomstoverførsler: 
 

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring 
Regnskabsresultatet for 2015 viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. I forbindelse med 
budgetopfølgningen pr. juni fik området en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. Tillægsbevillingen blev bevilget 
med forventningen om, at det relative høje afregningsniveau fra første halvår ville fortsætte i andet 
halvår 2015. Det viste sig imidlertid at restafregningen i andet halvår blev lavere end forventet.  
 
 
Udgifter til medfinansiering 2013-2015 

 
Aktivitetsforudsætninger2   

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab    
2015* 

Somatik 
 

185.066.819 kr. 185.545.591 kr.  175.763.822 kr. 

Psykiatri 
 

9.985.380 kr. 11.267.948 kr. 11.818.880 kr. 

Sygesikring 
 

15.586.260 kr. 15.913.431 kr. 16.344.438 kr. 

Total 
 

210.638.459 kr. 212.726.970 kr. 203.927.140 kr. 

 
For 2015 er der foretaget omlægning i aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
Kommunerne har fået reduceret bloktilskuddet svarende til en prisreduktion på den aktivitetsbestemte 
medfinansiering. Dermed er budget 2015 reduceret med 8,5 mio. kr. set i forhold til budget 2014. 
Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til 2014, og det er nærliggende at 
antage, at det skyldes faldet i DRG takstniveauet. Mindreforbruget er relateret til stationær somatik og 
ambulant somatik, hvor vi ser en mindre stigning i udgifterne til psykiatri og sygesikring. 
 
Mindreforbruget afregnes med Kassen.  
 
Området indgik som et fokusområde i 2015. 

 
  

                                                           
2 Regnskabstallene er trukket fra e-sundhed. 2015 regnskabstallet indeholder således en afregning vedrørende 
december 2015, der er registreret i e-sundhed efter kommunens regnskabsafslutning. Regnskab 2015 mangler 
imidlertid restafregning vedrørende 2015, der kommer juni 2016. I 2014 udgjorde denne restafregning 0,3 mio. kr.   
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

  

Administration   
 

I 2015: 

� FLIS (Fælles kommunalt ledelsesinforma-
tionssystem). 98 kommuner leverer data til FLIS. 
Velegnet til tværgående analyser og 
benchmarking. 
Målsætning at få implementeret FLIS på alle 
områder.  

� Gennemført udbud indenfor 33 udbudsområder i 
KomUdbud, SKI, fælles kommunale udbud og i 
eget regi. 

� Fortsat digitalisering af arbejdsgange og 
markedsdialog. Gennemførelse af digitale udbud. 
Ledelsesinformation er udbygget med Compliance 
Rapporten ”Status på Indkøbsaftaler”. 

IT  
 

I 2015: 

� Monopolbrud 
Samarbejde mellem samtlige kommuner og 
Kombit skal fra til 2016 erstatte de nuværende 
monopolløsninger med KMD. 
 

Indkomstoverførsler 
 

� I 2015 

� Fald i udgifter til personlige tillæg til 
fodbehandling og tandlægebehandling. 

� Fald i antallet af førtidspensionister pga. større 
afgang. 

� Stigning i udgifter til boligsikring, flere 
modtagere samt større ydelse. 

 

� Den digitale arbejdsplads 
Sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads 
for medarbejdere. 

 

Center for Ejendomme og Teknisk 
Service   

 

Ejendomsadministration: 

I 2015: 

� Blev ejendomsstrategien vedtaget. 

� Blev handleplan for bedre arealanvendelse 
og bilstrategi vedtaget. 

Ejendomsservice: 

I 2015: 

� Opbygning af økonomisk fundament for 
drift af kommunens mange ejendomme. 

� Etableret 35 pladser til Nyttejobber 

� Ansat en rengøringskoordinator 

� Forsøgsordning med Den Nye 
Hushåndværker 

� Udarbejdet Uddannelsesstrategi i 
Ejendomsservice 

� Klargøring af flygtningeboliger 

� Brugerbesøg på alle institutioner og 
direktørområder 

Rådgivning og renovering: 

I 2015: 

� Implementeredes et elektronisk 
ejendomsstyringssystem, og der er 
skabet overblik over kommunens 
ejendomme. 

� Blev tilstanden for 30 % af 
bygningsmassen registreret, og der er 
skabt et indblik i bygningsmassens 
samlede tilstand. 

� Påbegyndtes planlagt vedligeholdelse 
på baggrund af 
ejendomsregistreringen. 

� Gennemførtes en brugerundersøgelse 
for hele CETS. 

� Blev der udarbejdet og implementeret 
en håndbog til brug for større 
byggerier og anlæg. 

� Blev der gennemført tre pilotprojekter 
med udbud af hushåndværkerydelser – 
Den nye hushåndværker. 
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Økonomisk oversigt 

  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Økonomiudvalget

Vedtaget budget 
2015

Korrigeret 
budget 2015

Regnskab 2015 Afvigelse i 
forhold til korr. 

budget

Drift

Serviceudgifter 258,3 271,2 279,4 8,2

Administration 69,6 81,2 89,9 8,7

IT 51,1 49,1 45,4 -3,7

CETS: 0,0

 - Ejendomsadministration 28,5 33,2 36,6 3,3

 - Ejendomsservice 102,4 102,3 102,1 -0,2

 - Rådgivning og Renovering 6,6 5,3 5,4 0,1

Overførselsindkomster 342,1 342,3 339,0 -3,3

Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv

 - Personlige tillæg 8,9 8,9 7,7 -1,2

 - Førtidspension 271,8 271,8 266,6 -5,2

 - Boligstøtte 57,7 57,7 59,4 1,6

 - Seniorjob 11,1 11,1 12,3 1,2

 - Tj. mandspension forsyningsområdet 2,3 2,3 1,8 -0,5

CETS - huslejeindtægter -9,8 -9,5 -8,8 0,7

Drift i alt 600,4 613,5 618,4 4,9

Økonomiudvalget i alt 600,4 613,5 618,4 4,9

Heraf overføres til efterfølgende år eller 2017
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Bevillinger 2015 

 
Mio. kr. 

Tillægsbevillinger i 2015 - Drift Mio. kr.

Ovf. fra 2014 3,8

Ompl. Barselspulje mv. -6,8

Barselspuljen HR, Økonomi og Udbud 0,2

Ompl. FVU lukning -0,3

Anlægsbev, og lånegaranti SG-Huset -0,1

Ompl. Tilretning CETS 0,1

Ompl. Fynsprojekt, Cittaslow 0,1

Ompl. besparelse på kontor og skoleartikler, parykker 0,2

Ompl. vedr. telefoni 0,1

Ompl. besparelse på bleer 0,2

Ompl. Frederiksøen fra CETS til havn 2,1

Ompl. af budget på telefoni -0,9

Etablering af nyt kørselskontor fase 1 - MKT -1,1

Ompl. HUS 53 til CETS afl. på Hjorthus 0,1

Nedskrivning af lønbudget med 0,63 % - Pulje 10,7

Nedskrivning af lønbudget med 0,63 % - ØKU -0,8

Nedskrivning af anlægsbudget med 0,303%, sociale klausuler 1,0

Projektleder havn -0,6

Nyttejob i Ejendomsservcie 0,6

Ældreboliglån tilretning via husleje 0,1

Kompensation HovedMed 2015 0,2

Nedskrivning af lønbudget ompl. til konto 7 -10,7

Udmøntning af effektiviseringspuljen 9,9

Administrationsbidrag ompl. fra garantiprovision 0,3

Kørselsbudget til CETS 0,2

Serverdrift Care ompl. fra IT -0,1

Ompl. -. tilbageførsel af lønbudget til CSV -0,1

Etablering af nyttejobs i CETS 0,6

Reserveret pulje til løntilskudsjob 0,8

Restpulje integration 1,9

Ompl. lønsum fra EBK til Dir. Sekretariat 0,1

Indkøbsbesparelse på kørsel til genoptræning 0,2

Ompl. Tilretning CETS 1,5

Lukning af Stubbevangen -0,1

L/P program til løntilskudsjob, ovf. til EBK -0,8

Besparelse diabetesprodukter 0,4

Tilbageførsel af låneydelse SG-Huset 0,1
Driftsbevillinger i alt 13,1

 

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

Serviceudgifter:  

Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet merforbrug 8,2 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. 
Resultatet består primært af negativ pulje vedr. overførsel mellem årene, indkøbsbesparelser, 
mindreforbrug på barselsudligning samt tjenestemandspension. 

Af ovennævnte merforbrug er CETS’ 3 afdelinger under økonomiudvalget kommet ud af 2015 med et 
samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto. De væsentligste afvigelser er der redegjort for i 
nedenstående beskrivelser af politikområderne.  

 

Overførselsindkomster: 

Regnskabet for overførlselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. 

Resultat består primært af mindreforbrug på førtidspension samt merforbrug til seniorjobordningen og 
boligsikring. 

 

Administration 

 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2015 på politikområdet Administration udgør 89,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 
81,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 8,7 mio. kr.  

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt 11,6 mio. kr. som primært henføres til 
udmøntning af effektiviseringspuljen, omplacering af barselspulje samt udmøntning af 
indkøbsbesparelser. 

Afvigelsen vedrører primært: 

• Negativ pulje vedrørende overførsel mellem årene. 

• Merudgift på valgkontoen pga. afholdelse af ekstra valg vedr. folkeafstemning om EU-
retsforbehold. 

• Mindreudgift på barselsudlingningspuljen pga. færre på barsel. 

• Merindtægt på praktikplads tilskud pga. tilskud fra tidligere år samt bonus og præmie vedr. 
ekstra elev-/praktikpladser. 

• Mindreudgift til tjenestemandspension. 
Faldende udgifter til pension samt genforsikringspræmie. 
 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Tema: Fælles kommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) 

”FLIS modtager data direkte fra kommunernes fag systemer, hvorefter disse bearbejdes til 

ledelsesinformation. Alle 98 kommuner leverer data til FLIS, hvorfor systemet er særligt 

velegnet til tværgående analyser og benchmarking” 

 



Regnskab 2015  

 
71 

Økonomi og udbud havde i 2015 en målsætning om, at implementere og udbrede FLIS, 
således at det kunne skabe merværdi for organisationen. Da FLIS har været lidt forsinket i 
forhold til forventningerne, har vi i 2015 ikke kunne opfylde målsætningen om at få FLIS 
implementeret på alle områderne. I stedet for, har vi haft fokus på at gøre en indsats der hvor 
FLIS i sin nuværende form, bibringer mest værdi til organisationen.  

Af gennemførte tiltag kan bl.a. nævnes: 

• Datavalidering af FLIS data på de nye områder 
• Datavalidering i forhold til kommunens egen registreringspraksis 
• Inspirationsrapport 
• Planafdelingen har bidraget med geografisk præsentation af FLIS-data (kort) 
• KL projekt omkring Boligsocialmonitorering, som bl.a. indgår i kommunens Boligsociale 

helhedsplan, og som forventes udbredt til en række andre kommuner. Svendborg er 
forgangs kommune (sammen med 3 andre) 

• Udbredelse af kendskabet til FLIS, bl.a. i afdelingschefkredsen, ligesom FLIS er italesat 
i den tværgående gruppe ”data i kommunen”. 

• Aktiv deltagelse i fælles fynsk erfa-samarbejde på FLIS området 
 

Implementeringsarbejdet fortsætter ind i 2016, hvor vi bl.a. får FLIS-data integreret i 
præsentationssystemet OPUS-LIS, hvor vi i forvejen har anden ledelsesinformation liggende, 
bl.a. kommunens fraværsdata. Dermed giver det mulighed for bedre at kunne integrere data 
fra flere forskellige systemer, ligesom analysemedarbejdere kun skal arbejde og vedligeholde 
kompetencer i et system.  

 

IT 

 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2015 på politikområdet IT udgør 45,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 49,1 mio. kr., 
hvilket giver en mindreudgift på 3,7 mio. kr.  

 

Afvigelsen vedrør primært: 

• Forsinkelse af ny destopstrategi.  

• Udskydelse af opgradering af Acadre. (elektronisk sags- og dokumenthåndtering). 

• Mindreforbrug på driftsaftale med KMD. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

 

Tema: Monopolbrud 

 Mål:  

Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit frem til 2017 skulle erstatte de nuværende 
monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger inden for Sags- og partsoverblik (SAPA), 
Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer. 
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Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger samt et betydeligt potentiale i 
forbedrede arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Det er dog endnu for tidligt med valide 
estimater for provenuet.  

Veje til målet:  

Der er tale om et meget stort projekt, der kommer til at involvere interne ressourcer fra både 
digitalisering og bal. a. Borgerservice men også tæt samarbejde med Kombit og vores øvrige 
systemleverandører. 

Opfølgning: 

Leverancen af støttesystemerne er forsinket med et halvt år, hvilket afspejles i både vores 
projektarbejde, de tilhørende implementeringsomkostninger og tilknyttede effektiviseringer. 

Som en delaktivitet er der etableret en central brugerstyringsfunktion der allerede har skabt et 
væsentligt højere kvalitets- og sikkerhedsniveau i vores brugerdata. 

 

Tema: Den digitale arbejdsplads 

Mål:  

Der skal etableres en ny platform til afvikling af kommunens ca. 300 forskellige fagsystemer. Platformen 
skal på én gang understøtte behovet for at beskytte vores borgeres data, sikre en effektiv understøttelse 
af medarbejdernes opgaveløsning uanset om de arbejder fra et traditionelt skrivebord, hos 
borgere/virksomhed eller hjemmefra. 

 Veje til målet:  

Gennemførelse af desktopstrategien for 2015-2019.   

Opfølgning: 

2015 gik indgåelse af kontrakt og løsningsdesign og har medført en forsinkelse i forhold til den 
forventede tidsplan. Projektet vil være gennemført senest sommeren 2016.  

 

CETS  

 
Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for CETS’ andel under Økonomiudvalget udgør i 2015 144,1 mio. kr. netto, hvilket giver 
et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er beskrevet under de 
enkelte politikområder. 

 

CETS – Ejendomsadministration 

Driftsregnskabet for Ejendomsadministration udgør 36,6 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 
på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
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Afvigelsen skyldes primært: 

• Huslejer til flygtninge på ca. 2,1 mio. kr. Merforbruget dækkes dog af ekstraordinær pulje under 
Økonomiudvalget. 

•  Arbejdsskader på 1,7 mio. kr., som dog modsvares med 0,6 mio. kr. under risikostyring og 
forsikringspræmier. 

  

Hvad nåede vi i 2015 - Ejendomsadministration? 

Ejendomsadministration har i løbet af 2015 fået vedtaget ejendomsstrategien for Svendborg 
Kommune, handleplan for bedre arealanvendelse og bilstrategien. Herudover har der været 
fokus på at bidrage til opfyldelse af målsætningerne for CETS, herunder implementering af 
ejendomssystemet Dalux, gennemførsel af brugerundersøgelse og trivselsundersøgelse i CETS.  

 

 

CETS – Ejendomsservice 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 102,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 
mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

 

Netto mindreforbruget på 0,2 mio. kr. fordeles på følgende områder: 

- CETS                        -0,6 mio. kr. 
- Distrikt 7 – Haller Selvejende/private  0,4 mio. kr. 
- Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinst.) 1,0 mio. kr. 
- Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinst.)               -0,6 mio. kr.  

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Året har været præget af fortsat opbygning af hele området. Dvs. der er arbejdet meget med 
økonomistyringen, så det økonomiske fundament kunne bygges rigtigt op. 

Der har været fokus på at holde en sikker drift samtidig med, at der skulle sikres en overholdelse af 
budgettet med indlagte besparelser. Dette er afdelingen kommet i mål med. 

Der er opbygget en ensartet kontoplanstruktur på alle ejendomme 

Der er etableret 35 pladser til nyttejob med base fra Bodøvej. 

Rengøringsområdet er opmålt efter ens standarder. 

Der er ansat en rengøringskoordinator, så servicetjek mm. er hjemtaget. 

Der er i samarbejde med andre afdelinger etableret forsøgsordning med Den Nye Hushåndværker. 

Der er iværksat brugertilfredshedsundersøgelse med tilfredsstillende resultat. 

Der er iværksat trivselsundersøgelse med tilfredsstillende resultat. 
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Der er udarbejdet en uddannelsesstrategi i Ejendomsservice, som målrettet går efter at 
kompetenceudvikle afdelingens mange medarbejdere. 

Der har været fokus på ledelse og kompetenceudvikling i distriktsledergruppen. 

Der er etableret samarbejde med Svendborg Jobcenter om klargøring af lejligheder til flygtninge. 

Der er dannet gode netværk med andre kommuner i Danmark. 

Der har været brugerbesøg ved alle institutioner og direktørområder med en anden vinkling i forhold til 
2014. 

 

CETS – Rådgivning og Renovering 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab for Rådgivning og Renovering udgør 5,4 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på 0,1 
mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  

Merforbruget kan overordnet henføres til udgifter forbundet med takstinstitutioner, hvis forbrug på 
renovering og vedligehold udgør 0,15 mio. kr., og vil blive flyttet over til fagområdet, ved 
regnskabsafslutningen. Dette gør at CETS – Rådgivning og Renovering kommer ud med et mindreforbrug 
på 0,1 mio. kr. 

 

Hvad nåede vi i 2015? 

Den væsentligste investering i Rådgivning og Renovering er indkøb af et ejendomsstyringssystem. 
Systemet har gjort det muligt at skabe overblik ovre kommunens ejendomme, bygninger og arealer. 
Samtidig er det et vigtigt og effektivt redskab til registrering af ejendommenes tilstand – registreringen 
indføres på stedet, og straks efter kan information anvendes til analyser, udbud eller lignende. 

Med registreringen af 30 % af bygningernes klimaskærme, installationer og indvendige forhold er der 
dannet et overblik over bygningsmassens tilstand, og dermed hvilket efterslæb der er på den kommunale 
ejendom. De første planlagte vedligeholdelsesopgaver er gennemført på baggrund af de registrerede 
forhold på skoler. 

I første halvår gennemførtes en brugerundersøgelse. Formålet var at undersøge, om det var lykkedes at 
implementere Center for Ejendomme og Teknisk Service til brugernes tilfredshed.  På en 10-skala er det 
samlede resultat på et lille 7-tal. Det må betegnes som meget tilfredsstillende efter blot 1 år. der er også 
forbedringsmuligheder, og dem har man i de enkelte afdelinger taget hånd om. I Rådgivning og 
Renovering var den væsentligste kritik, at tilbagemeldingen til brugerne tager for lang tid. Der er nu 
indført en fast rutine med, at alle får svar en gang om måneden også når en sag ligger stille fordi den 
afventer en politisk eller ledelsesmæssig beslutning, lokalplan eller er under udarbejdelse, undersøgelser 
pågår, eller der afventes en byggetilladelse. 

For at sikre et byggeri, hvor slutbrugeren er tilfreds, og hvor økonomi og tidsplan holder er der 
udarbejdet og implementeret en håndbog med angivelse af de enkelte processer i et byggeri – fra 
budgetvedtagelse til indvielse. 

Rådgivning og Renovering har igangsat de første pilotprojekter for Den nye hushåndværker. Opgaven er 
udbudt i rammeudbud og har fungeret tilfredsstillende siden september. Metoden giver større 
gennemsigtighed i hvem der tildeles opgaver for kommunen, og det forventes at det vil give besparelser, 
hvis metoden rulles ud i større områder over hele kommunen. 
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Indkomstoverførsler:  

 

Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v. 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2015 på politikområdet Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v.  udgør 347,8 mio. 
kr. mod et korrigeret budget på 351,8 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr.  

Afvigelsen vedrører primært: 

• Mindreforbrug til personlige tillæg. 
Skyldes primært færre udgifter til tandbehandling, fodbehandling samt varmetillæg. 

• Mindreforbrug til førtidspension. 
Skyldes primært pga. færre tilkendelser af førtidspension samt større afgang end forventet. 

• Merforbrug til boligsikring. 
Primært pga. en stigning i udgifter pr. modtager i forhold til det forventede skøn. 

• Merudgift/mindreindtægt til seniorjob-ordningen. 
Primært pga. at refusionsindtægten har været budgetteret for højt. 

 

Driftsregnskab 2015 på politikområdet CETS huslejeindtægter udgør 8,8 mio. kr. mod et korrigeret 
budget på 9,5 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,7 mio. kr.  

 

Tabeller og nøgletal  

Udvikling i antal boligsikring 

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

get 

2014 2817 2696 2807 2872 2900 2908 2888 2857 2809 2822 2904 2919 2925 

2015 2924 2957 2897 2937 2952 3049 3065 2988 2940 2946 2976 3010 3003 

 

Udvikling i antal boligydelse 

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

get 

2014 4025 3984 4009 4022 4041 4053 4037 4027 4022 3987 3996 4005 4090 

2015 3991 3995 3998 3990 3993 4017 4021 4005 3980 3981 4013 4026 4139 

 

Udvikling i antal førtidspensionister 

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

m/35 % ref.  
2014 2273 2257 2243 2252 2239 2233 2223 2223 2235 2227 2226 2220 2323 

2015 2206 2207 2211 2204 2191 2188 2195 2189 2188 2187 2179 2162 2212 

              
m/50 % ref.  

2014 
406 399 398 399 398 390 385 381 373 371 368 364 411 

2015 362 362 356 348 348 347 348 345 337 335 332 328 385 
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Udvikling i antal af seniorjob 

Personer i 
seniorjob 

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

2014 57 61 64 71 70 71 71 70 72 72 69 66 86 

2015 61 60 60 61 62 60 61 62 63 62 65 63 59 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 

Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensationsydelse for mgl. seniorjob 

Kompensa-
tion for mgl. 

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

Bud-
get 

2014 29 23 20 14 15 14 13 12 11 10 6 7 20 

2015 7 7 7 7 7 8 11 10 10 9 8 9 9 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 
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Økonomiudvalget – Anlæg - Kort fortalt! 

I 2015 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 170,2 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne 
budget for 2015 på 165,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 5,2 mio. kr.  

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2015 var på 261,9 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte 
anlægsudgifter svarer dette til et mindreforbrug på 91,7 mio. kr., hvoraf ca. 91,0 mio. kr. overføres til 
2016.   

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2011 til 2015.  

 

 
Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2015. Linjegraferne viser 
de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2011 – 2014. 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Udgifter 141,1 110 181,1 224,6 200,1

Indtægter -16 -37,7 -21,8 -22 -29,9

Netto 125,1 72,3 159,3 202,6 170,2

-100

-50

0

50

100

150

200

250

M
io

. 
k

r.

Anlæg: Udgifter , Indtægter og Netto

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

A
k

k
. 

F
o

rb
ru

g
 

Akk. nettoanlægsgifter 2011 - 2015 

Anlæg 2015

Anlæg 2014

Anlæg 2013

Anlæg 2012

Anlæg 2011



Regnskab 2015  

 
78 

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2015 ligget godt 32,4 mio. kr. lavere 
end i 2014. Dette skal ses i sammenhæng med overførslen af restbudget på 91,0 mio. kr. til 2016. 

Det relative høje udgiftsforbrug i 2015 omfatter knap 150 større og mindre projekter og –puljer, hvoraf 
de samlede bruttoudgifter udgør 200,1 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som: 

� Havn og havneudvikling *) 20,9 mio. kr. 
� Tilskud / Lånegaranti SG Huset 2,6  mio. kr. 
� Skoler – vedligehold 5,8 mio. kr. 
� Thurø Skole 20,3 mio. kr. 
� Udvidelse af Humlebien 21,7 mio. kr. 
� 4-kløveren / Sundet 4,1 mio. kr. 
� Gudme Børnehave / Østerdalen 12,9 mio. kr. 
� Kirkeby Børnehus / Egebjerg 6,1 mio. kr. 
� Skovlinden / vesterlunden 7,6 mio. kr. 
� Mærskgårdens udbygning 2,8 mio. kr. 
� Nyt nøglesystem i hjemmeplejen 2,1 mio. kr. 
� Innovative energispareprojekt 14,8 mio. kr. 
� Veje – Funktionsudbud og Partnering 14,1 mio. kr. 
� Omdannelse af torvet 11,0 mio. kr.  
� Desktopstregi 2,8 mio. kr. 

 

*) Sammenfatning af flere forskellige anlægsprojekter på havnen og havneudvikling. 

 

I 2015 har bruttoindtægterne været på 29,1 mio. kr. Indtægterne kan overordnet henføres til 
nedenstående projekter: 

� Cykelfaciliteter i landdistrikter 1,6 mio. kr. 
� Trafiksikkerhedsbyer 4,6 mio. kr. 
� Skarø, facilitetsbygning 2,4 mio. kr. 
� SG-Huset 4,0 mio. kr. 
� Salg af bygninger og grunde 3,9 mio. kr. 
� Byfornyelse, landsbypuljen 1,4  mio. kr. 
� Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 8,9 mio. kr. 

 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på 2 
mio. kr. og derover:  
 
  Bevilling           Forbrug     

� Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 2,0 mio. kr.         2,0 mio. kr. 
� Lystbådehavn 20,1 mio. kr.       20,1  mio. kr. 
� Skarø facilitetsbygning 0,7 mio. kr.         0,7 mio. kr. 
� SG Huset 34,8 mio. kr.       34,8 mio. kr. 
� Skårup Kultur og Idrætscenter  7,4 mio. kr.         7,4 mio. kr. 
� Tilskud / Lånegaranti SG Huset 2,0 mio. kr.         2,0 mio. kr. 
� Ådalens Plejecenter  2,8 mio. kr.          2,7 mio. kr. 
�  Nyt nøglesystem i hjemmeplejen 3,4 mio. kr.          3,4 mio. kr. 
� Innovativt energispareprojekt – fremrykket del 7,9 mio. kr.          7,9 mio. kr. 

 
 
I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2015 opdelt på de 9 budgetområder uden specifik 
sammenligning med regnskab 2014, idet budgetområdernes opdeling ikke er enslydende. 
 

 


