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TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2017-2020 
(til budgetmappen) 

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses mer-/mindreudgifter 

eller hvor der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2016 og overslagsårene 

heri.  

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper.  

Afledte udgifter af politiske beslutninger vedrører områder, hvor der politisk er truffet beslutning 

om, at de økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budget 2017. 

Nye ufinansierede udgifter vedrører områder, der af forskellige, primært tekniske årsager vil være 

mer-/mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. 

Mer-/mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i bru-

gerantal m.v. forventes mer-/mindreudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklin-

gen. 

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udvik-

lingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. 

Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.  

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-20. De enkelte områ-

der er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer. 

 
OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

2016-priser

Tekst 2017 2018 2019 2020

I alt -929 19.770 37.142 50.043

Afledte udgifter af politiske beslutninger 1.744 1.744 1.544 1.446
Nye ufinansierede udgifter 7.747 7.540 6.830 6.830

Udgifter pga. mængdeudvikling (note 1) 7.900 7.900 7.900 7.900

Udgifter pga. demografisk udvikling 7.553 9.745 9.052 8.400

Overførselsindkomster -25.865 -7.151 11.824 25.475

Anlæg - Natura 2000-indsatsen 600 600 600 600

Serviceudgift - løntilskudsjob -608 -608 -608 -608  

Note 1: Udgifter pga. mængdeudvikling er umiddelbart stigende over årene, men indgår i tabellen 

med 2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. 



 

   

Side 2 af 13 

 

Uomgængelige finansieringsbehov: 
 

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

Uomgængelige finansieringsbehov (inkl. Anlæg) 10.091 9.884 8.974 8.876

Afledte udgifter af politiske beslutninger 1.744 1.744 1.544 1.446

EBK Byggesagsgebyr 1.050 1.050 1.050 1.050 EBK 7.4.2016
ØK Frederiksø m.m. - mistet lejeindtægt m.m. 694 694 494 396

Nye ufinansierede udgifter 7.747 7.540 6.830 6.830

MKT Kollektiv trafik 617 410 -300 -300

MKT Beredskab Fyn -800 -800 -800 -800

MKT Boligudgifter flygtninge 1.500 1.500 1.500 1.500

SSU Genoptræningsplaner 1.500 1.500 1.500 1.500

SSU Vederlagsfri fysioterapi 3.000 3.000 3.000 3.000

SSU Vederlagsfri fysioterapi - bassinleje 330 330 330 330

SSU Socialpædagogisk ledsagelse 500 500 500 500 SSU 4.5.2016

SSU Handicapmedhjælpere - mistet refusion 1.200 1.200 1.200 1.200

EBK Lægeattester Jobcenter 400 400 400 400

EBK Udgifter til støttet byggeri (lån ved byfornyelse) -500 -500 -500 -500

Drift i alt 9.491 9.284 8.374 8.276

 

 

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for 

mer- eller mindreudgiften. 

Afledte udgifter af tidligere politiske beslutninger: 

Byggesagsgebyr 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede i november 2014, at Svendborg Kommune 

pr. 1. januar 2015 opkræver gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid på den enkelte sag. 

Baggrunden er en lovændring, der tilsigter, at prisen for at få behandles en byggesag afspejler den 

tid, der er anvendt på at behandle sagen. 

En beregning, som medtager direkte og indirekte omkostninger ved byggesagsbehandling efter 

byggeloven opgjorde timeprisen til 690 kr. Der er kun hjemmel til at opkræve gebyr for den sags-

behandlingstid, der tager sit afsæt i byggeloven. Således må sagsbehandlingstid, der anvendes til 

behandling af sager efter anden lovgivning, ikke indregnes i tidsregistreringen. Ofte er det lokal-

planer og landzonetilladelse, der udfordrer i byggesagsbehandlingen. Denne sagsbehandling må 

ikke indgå i gebyrberegningen, selv om det udgør en væsentlig del af den samlede byggesagsbe-

handling.  

Forud for den ny gebyrstruktur blev det anslået af team byggesag, at sagsbehandling efter bygge-

loven udgør ca. 42 pct. af byggesagsbehandlingen. Erfaringen fra regnskab 2015 viser, at det 

nærmere er 18 pct. Det forventes, at med fuld implementering af den ny gebyrstruktur, vil sags-

behandling efter byggeloven udgøre ca. 25 pct. 

Indtægtsbudgettet udgør i budget 2017 2,7 mio. kr. Det forventes, at der kan realiseres indtægter 

for byggesager for 1,6 mio. kr. Der forventes derfor at mangle 1,1 mio. kr.  

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet på EBK’s møde den 7.4.2016, blev der indføjet 

bemærkning om, at mindreindtægten ved byggesagsgebyr skal håndteres i det tekniske budget 

2017 og frem. En mulighed for at reducere mindreindtægten kan være en stigning i taksten, som 

flere andre kommuner har praktiseret. Direktionen anbefaler, at denne mulighed vurderes med 

henblik på helt eller delvis at dække mindreindtægten. 
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Frederiksø m.m.: 

Økonomiudvalget og Byrådet truffet beslutning om, at de økonomiske konsekvenser indgår i bud-

get 2017. Sagerne vedrører bl.a. mistet lejeindtægt m.m. som følge af udlejning/salg af bygninger. 

 

 Udlejning Hal J til Danmarks Museum for Lystsejlads (15/12526) 

 Jessens Mole 11  

 Tabt lejeindtægt ved salg af Jessens Mole 9 A og C samt Krøyers Parkhus m.m. 

 

Nye ufinansierede udgifter: 

Kollektiv trafik 

Der forventes et netto merforbrug på den kollektive trafik på ca. 0,6 mio. kr. i 2017. Beløbet er 

opgjort på baggrund af regnskab 2015 fra Fynbus, og jf. almindelig praksis vil ekstraopkrævningen 

for 2015 vil blive lagt oven i den budgetlagte opkrævning (fra Fynbus) for 2017. Budget 2018 er 

opgjort ud fra samme praksis. Fra 2019 og frem udviser Fynbus’ skøn et forventet mindreforbrug. 

Der er dog følgende usikre parametre: 

 

 Brugen af telekørsel (stigende tendens) 

 Brændstofpriser (olierisikoen) 

 Indtægtsbudgettet (antal passagerer og deres brug af rejsehjemmel) 

  

Ovenstående tal bygger på bedste skøn på baggrund af afholdt økonomimøde med Fynbus den 24. 

juni 2016. FynBus er blevet bedt om et udkast til eventuelle handlemuligheder for evt. besparelser 

på de respektive kørselsordninger. 

 

Beredskab Fyn 

I forbindelse med etablering af Beredskab Fyn udgør det samlede effektiviseringsgevinst i 2017 1,8 

mio. kr., hvor 1,0 mio. kr. er medgået til udligning af effektiviseringspuljen i B2015. Det skal be-

mærkes, at kommunernes betaling til Beredskab Fyn skal genforhandles i 2018 med virkning fra 

2019, hvilket kan have betydning for provenuets størrelse. 

 

Boligudgifter flygtninge 

Der forventes et netto merforbrug på boligudgifter til flygtninge på 1,5 mio. kr. i 2017. 

 

Svendborg Kommune har i 2015 år haft et nettomerforbrug på ca. 2 mio. kr. primært pga. af ud-

gifter til midlertidig opholdssted, da det har været svært at finde permanente boliger, som borge-

ren havde råd til at betale for. Forventet udgift for 2016 er skønnet til 3,6 mio. kr.  

 

Der er indgået aftaler om leje af kollegieværelser i Skårup og Brogården, som gør at administratio-

nen forventer at have færre merudgifter i 2017 end i 2016, samtidig er der etableret midlertidig 

opholdssted for flygtninge på Lunde kursuscenter, hvor udgifterne er lavere end ved leje hos priva-

te eller ved det almene.  

 

Skønnet er baseret ud fra, at kommunen modtager mange enlige. 

 

Social- og sundhedsudvalget – Kommunal genoptræning 

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog de ambulante genoptræninger, har 

antallet af genoptræninger været støt stigende. I 2015 steg antallet af genoptræningsplaner 46 %. 

Det vurderes, at stigningen i antallet af genoptræninger primært skyldes en ny lovgivning på om-

rådet, der trådte i kraft ved årsskiftet. Lovændringen medførte en ændring i præcisering af opga-

ven således, at dele af den specialiserede genoptræning (som tidligere blev varetaget på sygehuset 

og finansieret af kommunen), fremover skulle løftes som almen genoptræning i kommunalt regi. 
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Der er dog ikke set tilsvarende fald i udgiften til den fuldfinansierede genoptræning. Tværtimod ses 

at udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning er ret stabil.  

 

Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner er endvidere koblet op på den demografiske udvik-

ling med stigning i antallet af syge, kronikere og ældre. Samtidig udskrives patienterne tidligere fra 

sygehuset, og deres genoptræningsforløb i kommunen starter derfor i en fase som tidligere foregik 

på sygehuset. Stigningen i antal genoptræningsplaner betyder en årlig merudgift på 1,5 mio. kr. til 

løn og befordring.  

Der sker en løbende effektivisering og tilpasning af tilbud i træningsafdelingen. Lovgivningsmæs-

sigt er det i 2015 præciseret at kommunen ikke har bemyndigelse til at afvise en genoptrænings-

plan fra sygehuset. Derfor er handlemulighederne i forhold til området principielt at sænke service-

niveauet, hvilket vil skabe ventetid. Det skal bemærkes at en sænkelse af serviceniveauet med den 

deraf følgende ventetid ikke vil give en besparelse, da opgaven fortsat skal løftes. 

Social- og sundhedsudvalget – Vederlagsfri fysioterapi 

 

Udviklingen i vedtaget budget og årsforbrug for vederlagsfri fysioterapi  

 

 
 

Grafen viser en stigende udvikling i udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi hos praktiserende fy-

sioterapeuter fra 2010-2015. Indtil videre dækkes dette ved tillægsbevillinger i stedet for at tilpas-

se budgettet. Der forventes ikke en merudgift i 2016 sammenlignet med 2015, dette skyldes dels 

at der pr. 15.8.2016 ikke ses en udgiftsstigning sammenlignet med 2015, og dels skyldes det at 

taksterne for området er uændrede fra 2015 til 2016. Udviklingen i vedtaget budget og årsforbrug 

for vederlagsfri fysioterapi viser et behov for at tilrette budgettet til faktiske udgifter. Vederlagsfri 

fysioterapi er en del af det fuldfinansierede sundhedsområde.  

 

Kommunen har ikke direkte indflydelse på ydelsen da den ordineres af egen læge og udføres af 

praktiserende fysioterapeut. Omfang og indhold aftales mellem disse parter, hvorefter kommunen 

betaler for ydelsen. 

 

Af bekendtgørelsen om vederlagsfri fysioterapi fremgår det at kommunalbestyrelsen har mulighed 

for selv at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i kommunen. Personer, der henvises til vederlagsfri fysio-

terapi, får dermed et frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fy-

sioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner.  
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Social- og sundhedsudvalget – Vederlagsfri fysioterapi bassinleje 
Region Syddanmark har i forbindelse med sparekataloget for 2016 besluttet at spare på en aftale 

om udbetaling af tilskud til bassinleje til vederlagsfri træning til private fysioterapeuter. Svendborg 

Kommune kan forvente en merudgift på ca. 330.000 kr. årligt under forudsætning af, at det 

samme antal patienter modtager vederlagsfri bassintræning på lige mange hold med samme antal 

deltagere som i 2015. Vederlagsfri fysioterapi er en del af det fuldfinansierede sundhedsområde. 

 

Kommunen har ikke direkte indflydelse på ydelsen, da den ordineres af egen læge og udføres af 

praktiserende fysioterapeut. Omfang og indhold aftales mellem disse parter, hvorefter kommunen 

betaler for ydelsen. 

 

Varmtvandsbassinet i Svendborg Idrætscenter er frem til ultimo juni udlejet 24 timer ugentligt til 

fysioterapeuter m.h.p. på træning af visiterede patienter. Regionen betaler for leje af bassin via et 

direkte tilskud (kr. 700/time) til fysioterapeuterne. Dette tilskud ophører med virkning fra 1. au-

gust.  

 

Jf. ovennævnte har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at man ikke vil afsætte midler til fuld 

kompensation af besparelsen, men at man arbejdede videre med ’overenskomstmodellen, som vil 

belaste budgettet med kr. 0,33 mio. Dette er en markant ændring i forhold til tidligere års ’medfi-

nansiering’ fra regionen på op til kr. 1,2 mio. til fysioterapeuter med ydernummer i Svendborg. 

 

De foreløbige udmeldinger fra fysioterapeuterne er, at de vil anvende tilbuddet i mindre omfang 

fremadrettet og derved en indtægtsnedgang på udlejning, som må forudses at komme i idrætscen-

teret. Det skal afslutningsvis nævnes, at omsætningen i varmtvandsbassinet, anvendt til fysiotera-

pi, udgør omkring kr. 0,55 mio. Evt. mindreindtægt er ikke medtaget i oversigtstabellen. 

 

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret at der afsættes 0,5 mio. kr. fra de såkaldte værdig-

hedsmidler til at øge mulighederne for varmtvandstræning for de +65 årige. 

Social- og Sundhedsudvalget – Socialpædagogisk ledsagelse (ferieledsagelse) 
Social- og sundhedsudvalget har i møde den 4.5.2016 godkendt serviceniveau på socialpædago-

gisk ferieledsagelse efter Servicelovens § 85. Serviceniveauet er godkendt til 5 feriedage årligt og 

administrationen forventer, at Svendborg Kommune får en ekstraudgift på ca. 500-600.000 kr. 

årligt. Dette beløb dækker udgifter til personalets transport, ophold, kost, ekstra lønomkostninger 

mv.  
 

Det er administrationens vurdering, at det vejledende serviceniveau med 5 årlige feriedage er det 

laveste mulige niveau henset til en principafgørelse truffet af Ankestyrelse, hvor det fastslås, at en 

borger i en konkret sag havde krav på socialpædagogisk ledsagelse i 4-5 dage forbindelse med 

ferieophold, dette uanset kommunens servicestandard 

 

Handicapmedhjælpere – mistet refusion 
Den 1. januar 2015 trådte der ny lovgivning i kraft (lov 1526 af 27.12.2014), som ifølge ministeriet 

præciserede anvendelsesområdet for §41 (merudgiftsydelser til familier med handicappede børn). 

 

KL har med rette gjort gældende, at ændringen var mere vidtgående end en ”præcisering”, idet der 

reelt er tale om en ”indsnævring” af anvendelsesområdet. Det betyder i klar tale, at færre ydelser og 

derfor færre udgifter fra 1. januar 2015 kan visiteres som merudgiftsydelse med 50 pct. refusion. Der-

med mister kommunerne refusionsindtægter og staten slipper for refusionsudgiften, og at der skal vip-

pes budget og udgifter fra overførselsudgifter over til serviceudgifter.  

 

Da vi dermed ikke længere kan bevilge aflastning efter §41 (fordi betingelsen om ingen alternativ 

hjemmelsmulighed ikke er opfyldt), er vi tvunget til både at bevilge alle nye aflastninger (meget særlige 

tilfælde vil fortsat ifølge vores fagfolk kunne bevilges efter §41 men det er meget beskedent) efter §84 

eller §52 samt vippe alle gamle sager over.  
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For Svendborg Kommune betyder det, at budget og udgifter for ca. 2,4 mio. kr. årligt skal vippes fra 

overførselsudgifter over til serviceudgifter, samt at vi mister 50 % refusion svarende til en mindreind-

tægt på 1,2 mio. kr. 

Lægeattester - jobcenter 

Der opleves et stigende pres på udgifterne til lægeattester. Der ses især stigninger i forhold til at-

tester, der indhentes til rehabiliteringsteamet og ved sygedagpengeopfølgning samt specifikke og 

generelle helbredsattester til bl.a. flygtninge. Jobcentret har kontinuerligt fokus på at sikre at der 

ikke indhentes flere attester end der er behov for som dokumentationsgrundlag ifølge den gælden-

de lovgivning, men alligevel ses en stigning i udgifterne, der ikke kan afholdes indenfor den eksi-

sterende budgetramme. Udgifterne til lægeattester er defineret som en serviceudgift på jobcent-

rets konto 6, men hænger tæt sammen med de øvrige borger-henførbare overførselsindkomster på 

konto 5, og er ikke udgifter der kan undgås. Eksempelvis er der lovkrav om, at der indhentes en 

LÆ285 i alle sygedagpengesager, der har en forventet varighed på over 8 uger. 

 

I 2014 lå udgiftsniveauet på 2,0 mio.kr., hvilket i 2015 steg til 2,5 mio.kr. I 2016 forventes en ud-

gift på 2,7 mio. kr., som vil medføre et merforbrug på lægeattestkontoen på 485.000 kr. Fra 2017 

forventes merudgiften at udgøre 400.000 kr. Der forventes dog en yderligere stigning som følge af 

ny lovgivning om kontanthjælpsloft og 225 timers regel, hvorfor udviklingen vil blive fulgt i de lø-

bende budgetkontroller i 2017.  

Udgifter til støttet byggeri (lån vedr. byfornyelse) 

Ved tidligere gennemført byfornyelsesprojekt blev der finansieret via låneoptagelse og budgetlagt 

med samme ydelse i overslagsårene. Udgifterne til terminerne bliver imidlertid mindre i takt med 

afviklingen af lånet og som følge af den lave rente. P.t. vurderes, at der vil være mindreudgifter på 

omtrent 0,5 mio. kr. i budget 2017 og frem. 

Anlæg  

Natura 2000-indsatsen 

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god 

naturtilstand i Natura 2000-områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljø-

målsloven.  

Der er seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune. 

Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer 

det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 

2000-planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf - og i 

overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) - udarbejde Natura 2000-handleplaner, 

der beskriver hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i 

kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a 

stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19a-19h). 

Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne sker med både EU-, statslige og 

kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mil-

liarder kroner, hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knapt 60 millioner er fra 

EU LIFE-medfinansiering, mens godt en kvart milliard er kommunale midler. 

Dette svarer til 1. planperiode (2010-2015), hvor indsatsniveauet i Svendborg Kommune var 0,6 

mio. kr. årligt.  

For at Svendborg Kommune kan løfte den lovbundne Natura 2000-opgave i perioden 2016-2021 

skal der på budgettet afsættes 0,6 mio. kr. årligt til anlæg. 
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Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:  
 

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

2016-priser

Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020

Merudgifter i kraft af mængdeudvikling 7.900 8.100 9.700 14.300

BU Fra barn til voksen - børn og unge 0 0 0 0

SSU Fra barn til voksen - voksne 7.900 8.100 9.700 14.300  
Note 1: Udgifter pga. mængdeudvikling er umiddelbart stigende over årene, men indgår i budgettet med 
2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. 

Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov: 

Der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til vok-

senområdet. 

 

Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nytilgangen er mange komplekse handicaps i 

form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismespektret. Endvidere opleves 

en nytilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidel-

ser. Der har i det forgangne år også været en nytilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige 

kræftlidelser 

Social- og Sundhedsudvalget – ”Fra barn til voksen”  

I demografiopgørelsen til Budget 2016 er en del sager, hvor det nu viser sig at udgiften til foran-

staltning i voksenregi er blevet væsentlig højere end budgetteret. Derudover er der enkelte sager, 

som ikke har været medregnet.  

Den økonomiske konsekvens af disse sager er en merudgift i 2017 på ca. 6,1 mio. kr. Derudover er 

der taget højde for tilgang af nye sager, samt at det er forudsat at socialafdelingen vil kunne redu-

cere udgiften væsentligt i 2 sager, som er i Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) i anden kommu-

ne. STU forløb i Svendborg kommune er væsentlig billigere. 

Der kan komme ændringer til opgørelsen. Det skal bemærkes, at der igangsættes en budgetanaly-

se på området, hvor resultatet skal foreligge til efterårets budgetforhandlinger. 

Udgifter afledt af den demografiske udvikling 
 

Tekst 2017 2018 2019 2020

Befolkningsudvikling - demografi 7.553 9.745 9.052 8.400

Demografi - skoleområdet 6.520 8.785 9.780 5.691

  modregn.af modt.kl. oprettet 1.8.15 (100%?)-2.531 -2.531 -2.531 -2.531

Demografi - dagtilbudsområdet, brutto 3.010 2.417 -137 1.330

Afledt forældrebetaling, friplads og søsk. -723 -591 -22 -347

Ændrede tilbudstyper -36 -36 -36 -36

Friplads, søskendetilskud og mellemk.bet. 70 70 70 70

Demografi - Ældreområdet 1.072 1.368 1.598 3.547

Demografi - Hjælpemiddelområdet 171 263 330 676  

Udvalget for Børn og Unge 

Skoleområdet 

I demografimodellen på skoleområdet anvendes antallet af 6-16 årige ifølge Svendborg Kommunes 

befolkningsprognose som grundlag for reguleringen af skoleområdets samlede økonomiske ramme. 

Befolkningsprognosen fra 2016 viser en stigning i antallet af 6-16-årige i forhold til befolknings-

prognosen fra 2015, sådan som det fremgår af nedenstående skema. 
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Afvigelsen i antallet af 6-16 årige reguleres med en takst svarende til det gennemsnitlige budget til 

undervisning på almenområdet, specialområdet og i efterskoler og frie grundskoler svarende til 

55.252 kr. i 2016-pris. 

Da befolkningsprognosen indeholder en forventning om nye flygtninge og familiesammenførte 

børn, sker der en modregning af det allerede tilførte budget til de tre nye modtagelsesklasser op-

rettet pr. 1.8.2015 på 2,5 mio.kr. årligt. 

 

 2017  2018 2019 2020 

Befolkningsprog.2015* 7455 7385 7283 7283 

Befolkningsprog.2016 7573 7544 7460 7386 

Afvigelse +118 +159 +177 +103 

*) Antal 6-16-årige i 2020 er i tabellen en kopi af antal 6-16-årige i 2019 ifølge befolkningsprognose 2015. 

 

Dagtilbudsområdet 

Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes befolkningsprogno-

se, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft. 

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. 

Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2016) og for 

de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2016). Andelen af vuggestuepladser er 

politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mel-

lem en vuggestueplads og en dagplejeplads. 

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2016, viser et stigende behov for 0-2-årspladser i 

forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2015. Således forventes der 15 flere 0-2-årige i 

2017 faldende til 2 færre børn i 2020. 

Ligeledes viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 27 børn i 2017, hvilket også 

forventes i 2020. 

I forbindelse med regnskab 2015 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der konstateret et 

merforbrug vedr. friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Merforbruget ligger 

hovedsageligt på fripladsdelen og kan være en afledt effekt af kontanthjælpsreformer som udløser 

større fripladstilskud. Merforbruget modsvares delvist af et overskud i takstberegningen for 2017 

på 0,7 mio. kr. og udviklingen følges nøje.    

 

2017 2018 2019 2020

Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2016)

0-2-årige 972 1000 1025 1025

3-5-årige 1695 1646 1637 1637

I alt 2667 2646 2662 2662

Børnetalsprognose pr. april 2016, nye budgetforudsætninger

0-2-årige 987 1009 1007 1023

3-5-årige 1722 1673 1666 1664

I alt 2709 2682 2673 2687

Justering

0-2-årige 15 9 -18 -2

3-5-årige 27 27 29 27

I alt 42 36 11 25  
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Social- og Sundhedsudvalget 

På Social- og Sundhedsudvalgets område foretages i lighed med tidligere år beregninger af befolk-

ningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis 

ældreområdet og hjælpemiddelområdet. 

 

Ældreområdet: 

På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket 

vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2016 til prognosen til budget 2017. For budgetåret 

2020 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2019 og 2020. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at revidere den nuværende budgetmodel for 

demografifremskrivning. En ny budgetmodel forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2016. 

  

Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier. 

 

Alderskategorier 2017 2018 2019 2020 

65-74 årige 12 18 21 32 

75-84 årige 47 53 60 122 

85+ årige 20 27 32 75 

Ændring i alt 79 98 113 229 

 

Som det ses af tabellen forventes det samlede antal ældre at stige. Det betyder tilsvarende en 

stigning i budgettet. For 2020 er fremgangsmåden at prognosen fratrækkes demografimodellen for 

2019. Da der kun bruges tre overslagsår er 2020 identisk med basisbudgettet for 2019. Derved 

fremkommer en relativt høj stigning i 2020.  

 

Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori. 

 

Alderskategorier Enhedspris i kr. 

65-74 årige 2.700 

75-84 årige 8.100 

85+ årige 32.963 

 

Resultat er følgende budgetændring. 

 

Budgetændring i 1.000 

kr. 

2017 2018 2019 2020 

I alt 1.072 1.368 1.598 3.547 

 

 

Hjælpemiddelområdet: 

På hjælpemiddelområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier. 

 

Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier. 

 

Alderskategorier 2017 2018 2019 2020 

0-18 årige 921 993 977 1943 

19-64 årige -602 -497 -381 -789 

65-74 årige 12 18 21 32 

75-84 årige 47 53 60 122 

85+ årige 20 27 32 75 

Ændring i alt 398 593 709 1383 
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Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2016 til prognosen til budget 

2017. For 2020 er fremgangsmåden at prognosen fratrækkes demografimodellen for 2019. Da der 

kun bruges tre overslagsår er 2020 identisk med basisbudgettet for 2019. Derved fremkommer en 

relativt høj stigning i 2020. 

 

Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der 

et fald i kategorien 19-64 årige. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori – enheds-

priserne er stigende med alderen.  

 

 

Alderskategorier Enhedspris i kr. 

0-18 årige 269 

19-64 årige 363 

65-74 årige 833 

75-84 årige 1.561 

85+ årige 2.956 

 

Resultatet er følgende budgetændring. 

 

Budgetændring i 1.000 

kr. 

2017 2018 2019 2020 

I alt 171 263 330 676 

 

Overførselsindkomster  
Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på 

området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene.  

 
TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

2017-priser

Tekst 2017 2018 2019 2020

Overførselsindkomster -25.865 -7.151 11.824 25.475
Overførselsindkomster Erhvervs-, 

Beskæftigelses- og Kulturudvalget -27.234 -13.285 988 12.502
Overførselsindkomster Udvalget for Børn 

og Unge 0 0 0 0

Overførselsindkomster Socialudvalget -1.696 -1.696 -1.656 -1.656

Overførselsindkomster Økonomiudvalget 3.065 7.830 12.492 14.629

Tomgangshusleje ældreboliger 0 0 0 0  
 

 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget: 

2016 er første år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 

beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgel-

sesydelser. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da 

erfaringen med den nye model stadig er kort, skal de budgetterede refusionsprocenter tages med 

et vist forbehold. Der er som udgangspunkt budgetteret med refusionsprocenter svarende til, hvad 

der i gennemsnit er opnået i 2016 på nuværende tidspunkt.  

 

Budgetteringen af antal personer på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, 

der baserer sig på den faktiske udvikling siden 2014 kombineret med aktuelle forventninger til 

budgetårene. Udviklingen i overslagsårene baseres på stigende antal på flygtningeområdet, mens 
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øvrige områder forudsættes på uændret niveau i forhold til 2017. Generelt forventes et fald i antal 

fra 2016 til 2017. 

Specifikation af korrektionen 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Beskæftigelsesindsats -9,8 -10,6 -10,9 -10,6 

Sociale ydelser 3,1 17,9 32,4 43,7 

Sygedagpenge -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 

Forsikrede ledige -11,8 -11,8 -11,8 -11,8 

EBK i alt overf.indk. -27,2 -13,3 1,0 12,5 

Heraf integration -7,4 3,5 15,7 27,2 

EBK serviceudgift -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
 
 

På EBK’s område forventes i 2017 en mindreudgift på 27,2 mio. kr. i forhold til den nuværende 

ramme.  

 

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift) 

Der budgetteres med nettoudgift til 21 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntil-

skudsjob. I forhold til den nuværende ramme giver det en mindreudgift på 0,6 mio. kr. på service-

udgifterne. 

 

Beskæftigelsesindsats  

I 2017 er der mindreudgifter på 9,8 mio. kr. Den væsentligste årsag er den midlertidige forhøjelse 

af grundtilskuddet med 50% til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2017 og 2018. Det 

er forudsat at forhøjelsen også kommer til at gælde i 2019 og 2020. Forhøjelsen af grundtilskuddet 

skal ses i sammenhæng med bortfald af de ekstraordinære integrationstilskud til serviceudgifter, 

der er modtaget i 2015 og 2016. Derudover er der mindre justeringer af budgetterne til beskæfti-

gelsesindsats m.v.  

 

Sociale ydelser  

Der forventes i 2017 en merudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Ved budgetlægnin-

gen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om forventet fald i 

overførselsindkomsterne på 5 mio. kr. i 2017 stigende til 15 mio. kr. Den resterende del af ramme-

reduktionen udgjorde i 2017 2,7 mio. kr., som nu er udmøntet. Dog mangler der stadig udmønt-

ning af restbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2019. 

 

De antalsmæssige forudsætninger for budget 2017 er: 

 

 Budget 

2016 

Aktuelt 

antal 

Budget  

2017 

Budget  

2018 

Budget  

2019 

Budget 

2020 

Kontanthjælp til udlændin-

ge/integrationsydelse 

406 290 528 606 632 611 

Integrationsydelse til andre 

(uden for Integrationslov) 

- 11 167 301 485 688 

Kontanthjælp 955 1.034 945 945 945 945 

Uddannelseshjælp 500 550 525 525 525 525 

Kontantydelse 18 10 9 - - - 

Revalidering 85 60 50 50 50 50 

Fleksjob (gamle ordning) 400 400 340 340 340 340 

Fleksløntilskud (nye) 280 271 284 284 284 284 

Ledighedsydelse 190 205 200 200 200 200 

Ressourceforløb 220 231 288 266 266 266 

Jobafklaringsforløb 135 180 176 176 176 176 

 



 

   

Side 12 af 13 

 

De væsentligste ændringer vedrører udlændingeområdet. Der budgetteres i overensstemmelse 

med regeringens skøn fra foråret 2016 om en årlig flygtningekvote på landsplan på 15.000 plus 

8.000 familiesammenførte. For Svendborg svarer det til 167 kvoteflygtninge plus 31 familiesam-

menførte voksne årligt, hvis fordelingen mellem børn og voksne er som i 2015. Til sammen med 

det nuværende antal samt det forventede antal i 2016 giver det 528 personer på integrationsydel-

se under integrationsprogrammet i 2017, stigende til 611 i 2020. Derudover er der budgetteret 

med 167 personer i 2017 som modtagere af integrationsydelse til personer, der ikke længere er 

omfattet af integrationsloven, men som ikke har opholdt sig i landet i 7 af de sidste 8 år. Denne 

gruppe stiger til 688 i 2020.  

 

Regeringen kom med et nyt og lavere skøn for antal flygtninge i juni. Men da dette nye skøn ikke 

er indregnet i KL’s tilskudsmodel mv., fastholdes det tidligere skøn i budgettet, således at der er 

overensstemmelse mellem forudsætningerne i udgifts- og indtægtsbudgettet. 

 

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 945. Der er korrigeret for at 74 personer 1. juli 

2016 overgår fra kontanthjælp til integrationsydelse jf. ovennævnte regel om opholdskrav på 7 ud 

af 8 år. Uddannelseshjælp skønnes at omfatte 525 personer. Her forventes 15 at overgå til integra-

tionsydelse i 2016. 

 

Den midlertidige kontantydelse for personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, er budgetteret 

svarende til Svendborg kommunes andel af de skønnede udgifter i lovforslaget. 

 

På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende, samt at 

antallet af de nye fleksløntilskud er på niveau med budget 2016. Ledighedsydelse fastholdes på det 

nuværende niveau omkring 200. 

 

Antal ressourceforløb har været stigende siden indførelsen i 2013, men forventes at toppe i 2017. 

Jobafklaringsforløb forventes fra 2017 at stabilisere sig på 176 stk. 

 

Sygedagpenge 

Der forventes en mindreudgift til sygedagpenge i forhold til budgetrammen på 7,6 mio. kr. I 2016 

blev der budgetteret med 840 sygedagpengeforløb. Dette justeres til det nuværende niveau på 784 

på årsbasis. 

 

Forsikrede ledige 

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 

116,3 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. lavere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for 

2016. 

 

Social- og sundhedsudvalget: 

Aktivitetsbestemt medfinansiering – skøn for 2017-2020 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Budget 210.088     210.088     209.048     209.048     

Aktivitetsbestemt medf. KL´s skøn 207.392     207.392     207.392     207.392     

Praksisplan 1.000         1.000         -            -            

I alt mindreudgift -1.696 -1.696 -1.656 -1.656

Kl har udsendt deres skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017. For Svendborg er skønnet 

på 207.392, hvor det i 2016 var på 207.235. Svendborg Kommunes eget skøn for 2017 er på 

207.293.  

Hertil kommer en forventning om at folketinget vedtager nogle justeringer til efteråret, bl.a. at der 

kun kan opkræves en gang for indlæggelse inden for regionen, hvilket yderligere kan reducere 

skønnet.  



 

   

Side 13 af 13 

 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015, blev der for 2016 - 2018 tilført 1 mio. kr. til særlige 

udgifter inden for almen praksis. Der er nu indledt forhandlinger mellem regionen og de praktise-

rende læger, og det forventes at de første aftaler falder på plads i september 2016. Det betyder at 

der tidligst kan komme en udgift i 4. kvartal 2016.  

 

Ved fuld implementering er den forventede udgift på 1. mio. kr. om året for Svendborg Kommune. 

Det er pr. 16.8 2016 usikkert om praksisplanen er fuldt implementeret pr. 1. januar 2017, og her-

med hvilken udgift der kan forventes til praksisplan i 2017.  

 

Økonomiudvalget: 

På Økonomiudvalgets område forventes en merudgift på 3,1 mio. kr. i 2017, som kan specificeres 

på følgende områder: 

Specifikation af korrektionen 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Førtidspension -1,2 3,5 8,2 10,3 

Boligstøtte 3,2 3,2 3,2 3,2 

Seniorjob 1,1 1,1 1,1 1,1 

ØKU i alt 3,1 7,8 12,5 14,6 

 

Førtidspension,  

2016 er første år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 

beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgel-

sesydelser. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  

 

Trapperefusionen omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionssatsen 

reduceres trinvis fra 80% de første 4 uger ned til 20% over 52 uger. De fleste vil have været igen-

nem et længere forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at sagerne er over 

52 uger. 

  

Til budget 2016 blev der budgetteret med en refusionssats på 22% på nytilkendelser af førtidspen-

sion, men de første 4 måneder af 2016 har vist, at refusionssatsen har været på 23,5%. Der er til 

budget 2017 budgetteret med en refusionssats på 23,5%.  

 

I forhold til budget 2016 har der været færre nytilkendelser end forventet, hvorimod den løbende 

afgang har været mindre end forventet. Samlet giver disse ændringer en forventet mindreudgift på 

1,2 mio. kr. i 2017. Den stigende merudgift i overslagsårene skyldes, at afgangen i antallet af før-

tidspensionister ikke falder så meget, som tidligere forventet. 

 

Boligstøtte, 

Forventet merudgift på 3,2 mio. kr. på udgifter til boligstøtte til flygtninge og familiesammenførte, 

hvor kommunen medfinansierer 50%.  

Der er i budget 2017 taget udgangspunkt i 162 permanente boliger. Udgiften til boligstøtte forven-

tes at give en merudgift på 3,4 mio. kr. 

Seniorjob, 

Forventet merudgift på 1,1 mio. kr. Tilgangen af seniorjob har været større end forventet.  
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