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1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2019 2020 2021 2022

Tværgående -3.864 -4.866 -4.871 -4.614
1 Barselsudligningspulje -980 -980 -980 -980 Note 1
2 Garantiprovision (kto 7) -628 -519 -406 -27 
3 Fritagelse grundskyld (kto 8) -2.186 -2.297 -2.415 -2.537 Note 2
4 Fremrykning bet. Ejendomsskat -70 -70 -70 -70 
5 Monopolbrud -1.000 -1.000 -1.000 

006.00.01 Administration -4.138 -4.518 -4.918 -4.918 
1 Stabsbetjening -1.975 -1.975 -1.975 -1.975 
2 Seniorjob -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
3 Tjenestemandspension -220 -600 -1.000 -1.000 
4 Nyt lønsystem -400 -400 -400 -400 
5 Fleksjobpuljen -80 -80 -80 -80 
6 Porto - faldende forbrug -50 -50 -50 -50 
7 Vederlag Byrådet -250 -250 -250 -250 
8 Opsigelse tidskriftet Kommunen -67 -67 -67 -67 
9 Livestreaming Byrådsmøder -96 -96 -96 -96 

006.00.02 IT -150 -150 -150 -150 
1 IT-Systemdrift -150 -150 -150 -150 

I alt Drift -8.152 -9.534 -9.939 -9.682 

Note 1: Forslaget indebærer en mistet refusion på ca. 2 - 400 kr. pr. ansat/pr. uge bredt i organisationen, som der ikke ydes

kompensaton for

Note 2: Medfører merudgift på 49.000 kr. til øget lokaletilskud under Kultur- og Fritidsudvalget. Er indregnet i forslaget

Økonomisk 
påvirkning 

andre udvalg
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Politikområde Tværgående:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Barselsudligningspulje -980 -980 -980 -980
2. Garantiprovision (kto.7) -628 -519 -406 -27
3. Fritagelse af grundskyld (kto.8) -2.186 -2.297 -2.415 -2.537
4.Fremrykning af bet. Ejendomsskat -70 -70 -70 -70
5. Monopolbrud -1.000 -1.000 -1.000

I alt -3.864 -4.866 -4.871 -4.614

+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Barselsudligningspulje 
 
Kort resumé: 
Reduktion af barselsudligning fra 90 til 80 procent. 
 
Sagsfremstilling:  
Siden 2007 har det været obligatorisk for kommunerne at etablere en 
barselsudligningsordning, som skal sikre at udgifter til ansatte i forbindelse med barsel 
og adoption ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. 
 
Ifølge de generelle bestemmelser skal refusionen i kommunen som minimum udgøre 80 
% af merudgiften i forbindelse med orloven. Ved indførelsen i 2007 besluttede byrådet, 
at der i Svendborg Kommune ydes refusion på 90 % af forskellen mellem sædvanlig løn 
til den der er på orlov, og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager. 
 
Det foreslås, at nedsætte refusionsprocenten til 80 % svarende til lovens minimum, 
hvilket vil medføre en reduktion svarende til 11 procent af den afsatte pulje. Under 
Økonomiudvalget er der afsat en årlig pulje på 8,927 mio. kr., og den årlige besparelse 
vil udgøre 980.000 kr. 
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -980 -980 -980 -980
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -980 -980 -980 -980

+ = udgift, - = indtægt 
 
Ved den nuværende refusion på 90 procent er den faktiske udligning højere jf. 
nedenstående tabel, hvor den samlede refusion er opgjort på udvalgte personale 
kategorier. 
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90 % refusion Ugeløn Dp. ref. Barsels pulje Refusion i alt Samlet ref. %

Sygeplejerske 8.695 4.300 3.956 8.256 94,95

Sosuassistent 6.919 4.300 2.357 6.657 96,21

Sosuhjælper 6.549 4.300 2.024 6.324 96,57

Pædagog 7.955 4.300 3.290 7.590 95,41

Pædagogmedhj. 6.142 4.300 1.658 5.958 97,00  
 
Som det fremgår udgør den samlede refusion ca. 95 procent at lønudgiften. 
Ved nedsættelse til 80 procent i refusion udgør den samlede refusion i gennemsnit 
udgøre ca. 92 procent jf. nedenstående tabel. 
 
80 % refusion Ugeløn Dp. ref. Barsels pulje Refusion i alt Samlet ref. %

Sygeplejerske 8.695 4.300 3.516 7.816 89,89

Sosuassistent 6.919 4.300 2.095 6.395 92,43

Sosuhjælper 6.549 4.300 1.799 6.099 93,13

Pædagog 7.955 4.300 2.924 7.224 90,81

Pædagogmedhj. 6.142 4.300 1.474 5.774 94,00  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes kun at have en mindre påvirkning af serviceniveauet, idet den 
faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre ca. 3 – 4 procent.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Der vil være en mindre økonomisk afledt effekt bredt i kommunen i forbindelse med, at 
ansatte skal på barsel. Jf. ovenstående tabel vil forslaget medføre en mistet refusion på 
ca. 2- 400 kr. pr. ansat/pr. uge. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr. -980 -980 -980 980

 
 
De personalemæssige konsekvenser forventes at være ret begrænset, idet den faktiske 
ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre ca. 3 – 4 procent. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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2: Garantiprovision på nye lån 
 
Kort resumé: 
Opkrævning af garantiprovision på nye lån. 
 
Sagsfremstilling:  
Når Svendborg Kommune giver garanti for lån til forsyningsselskaber, så skal der 
opkræves en garantiprovision af restgælden 31. december. Satsen er 0,75% for Vand og 
Affald og Svendborg Fjernvarme og 1% for øvrige forsyningsselskaber. Satsen 
godkendes af Økonomiudvalget. 
 
Der kommer løbende nye lån, og derfor er garantiprovisionen tilpasset på baggrund af de 
nuværende restgælde.  
 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Stigning i garantiprovision -628 -519 -406 -27

I alt -628 -519 -406 -27

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Ingen.  
 
Påvirkning af andre områder: 
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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3: Fritagelse for betaling af grundskyld (kto. 8) 
 
Kort resumé: 
En række ejendomme ejet af foreninger, efterskoler, privatskoler, højskoler og 
selvejende institutioner er i dag fritaget for at betale grundskyld jf. § 8 i Bekendtgørelse 
af lov kommunal ejendomsskat.  
 
Da §8 er en såkaldt ”kan”-bestemmelse har kommunen mulighed for at sløjfe de 
nuværende fritagelser for grundskyld efter § 8. Dette vil give øgede skatteindtægter.  
 
Sagsfremstilling:  
Jf. § 8 i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan visse typer af 
ejendomme fritages for betaling af grundskyld til kommunen. 
 
De gældende retningslinjer for fritagelse efter § 8 er vedtaget af Byrådet den 2. 
november 2010. Efter disse retningslinjer gives der i dag fritagelse for betaling af 
grundskyld for følgende (ejer)kategorier: 
 

Kategori Provenu  

kr.

Private grundskoler 333.164

Efterskoler 447.425

Selv. daginstitutioner 44.266

Sociale institutioner 77.777

Off. Tilgængelige museer 11.308

Foreninger (idræt, kultur, friluftsliv og folkeoplysn.) 396.554

Øvrige almennyttige formål 219.747

Ungdomsuddannelser 441.406

Videregående uddannelser 197.441

Højskoler 65.650

Fritaget i alt 2.234.738  
 
 
Det foreslås, at gældende fritagelser efter ejendomsskattelovens § 8 ophæves for en 
eller flere af de ovennævnte kategorier af ejendomme med virkning fra 1.1.2019. 
 
Administrationen har forhørt sig om praksis på området i hhv. Odense og Faaborg-
Midtfyn Kommune. Praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at fritagelse efter § 8 primært 
gives til idrætsforeninger og forsamlingshuse samt at der tages stilling til konkrete 
ansøgninger.  
 
Praksis i Odense Kommune er, at fritagelse efter § 8 i store træk gives til de samme 
kategorier, som Svendborg i dag giver fritagelse til d.v.s. til frie skoler, efterskoler, 
idrætsforeninger, selvejende plejehjem og børnehaver mv. Der gives ikke fritagelse til 
forsyningsvirksomheder, gymnasier og ungdomsboliger. 
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Forsamlingshuse fritages efter § 7, stk. 1, litra e. (I Svendborg Kommune er 
forsamlingshuse efter det gældende regelsæt ikke fritaget for at betale grundskyld). 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.235 -2.346 -2.464 -2.586
Lokaletilskud 70 pct. foreninger 49 49 49 49

I alt -2.186 -2.297 -2.415 -2.537  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Den beløbsmæssige værdi af de samlede givne fritagelser efter § 8 – med den aktuelle 
grundskyldpromille på 23,32 – udgør ca. 2,23 mio. kr. (2017—niveau), som over en 
årrække vil være stigende. Efter de gældende regler må det kommunale udskrivnings-
grundlag max. stige med 7 % årligt. Erfaringsmæssigt vokser skattegrundlaget i 
Svendborg Kommune dog ikke så hurtigt som den gennemsnitlige udvikling på landsplan. 
Der er derfor for 2019 og overslagsår regnet med en årlig udvikling i skattegrundlaget på 
5 %. De ovenfor anførte beløb er beregnet ud fra at fritagelsen bortfalder for alle 
kategorier. 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Jf. nedenstående skønnes forslaget kun i mindre grad at påvirke det eksisterende 
serviceniveau overfor borgere og virksomheder, idet foreningerne kompenseres delvis via 
øget lokaletilskud. 
 
 
Påvirkning af andre områder:  
Kommunen er efter Folkeoplysningsloven forpligtet til at yde et lokaletilskud på 70 % af 
driftsudgifter til almennyttige foreninger med egne lokaler. Bortfald af den eksisterende 
fritagelse for grundskyld for denne kategori vil betyde, at driftsudgifterne for 
foreningerne vil stige og foreningerne vil dermed være berettiget til et større 
lokaletilskud fra kommunen på ca. årligt 49.000 kr., som skal tilføres Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget skønnes ikke at have nogen personalemæssige konsekvenser. 
 
Tids- og handleplan: 
Såfremt forslaget vedtages, skal ejerne af de berørte ejendomme orienteres om bortfald 
af den eksisterende fritagelse med et passende varsel.  
 
Grundskyld opkræves pt. to gange årligt i Svendborg Kommune (1. februar og 1. 
august). Hvis der tages udgangspunkt i at bortfald af gældende fritagelse skal ske med 
et varsel på 3 måneder, vil de berørte ejere af ejendommene kunne varsles om bortfald 
inden udgangen af 3. kvartal 2018 og dermed kan der opkræves grundskyld med 
virkning fra 1.1.2019.  
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4: Fremrykning af betaling af ejendomsskat med en måned 
 
Kort resumé: 
Likviditetsmæssig forbedring ved at fremrykke betalingen fra primo februar/august til 
primo januar/juli. 
 
Sagsfremstilling:  
Ved at fremrykke betaling af ejendomsskat vil Svendborg kommune kunne opnå en 
likviditetsmæssig forbedring og dermed en mindre besparelse pga. mindre træk på 
”kassekreditten”. Der opkræves ca. 100 mio. kr. i hver af de to rater, hvilket derfor vil 
give en likviditetsmæssig forbedring i januar og juli måned. Pga. andre tiltag til 
forbedring af likviditeten, er det usikkert om det fulde beregnede beløb som kan spares. 
Tiltaget vil med det nuværende renteniveau give en besparelse på mellem 58.000-
70.000 kr. årligt.  
 
Hvis tiltaget gennemføres vil det umiddelbart have nogle negative konsekvenser for 
administrationen og for borgerne. Konsekvensen vil bl.a. være at borgerne skal betale 1. 
rate af ejendomsskat lige efter årsskiftet, hvor en del måske i forvejen har 
finansmæssige udfordringer ifm. fejring af jul og nytår. For administrationen vil det 
ligeledes betyde at rykkerprocedurer mv. ifm. 2. rate, vil komme til at foregå i løbet af 
juli måned, hvor mange medarbejdere og borgere holder ferie. Ovennævnte 
uhensigtsmæssigheder vil i sidste ende, kunne betyde at Svendborg kommune vil have 
vanskeligere ved at få ejendomsskattebetalingen rettidigt, med flere administrative 
opgaver og flere udgifter for borgerne til følge. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -70 -70 -70 -70
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -70 -70 -70 -70

+ = udgift, - = indtægt 
 
De beregningsmæssige forudsætninger: Likviditetsmæssig forbedring i 2 af årets 12 
måneder. Hvis trækket på kassekreditten i de 2 måneder er større end –100.000 mio. kr. 
vil besparelsen være på ca. 70.000 kr. årligt.  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
De servicemæssige konsekvenser er, at borgerne skal betale ejendomsskat tidligere på 
året end hidtil, hvilket kan være en udfordring for nogle. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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5: Monopolbrud/Udbetaling Danmark 
 
Kort resumé: 
Revideret budget vedrørende monopolbrud og Udbetaling Danmark (UDK) 
 
Sagsfremstilling:  
Gennemførelse af monopolbruddet har været forsinket af flere gange hvilket bl.a. 
medfører, at kommunen ikke opnår de forudsatte besparelser. Som følge heraf blev der i 
forbindelse med budget 2018 indarbejdet en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. 
kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og en mindreudgift i 2021 på 0,4 mio. kr. 
 
Den nyeste, overordnede tidsplan er fra november 2017 og med udgangspunkt heri er 
der lavet et nyt budgetoverslag, som viser, at der fra 2020 kan forventes en reduktion på 
årligt 1,0 mio. kr. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt 0 -1.000 -1.000 -1.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Ingen.  
 
Påvirkning af andre områder: 
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Implementering af monopolbrud og UDK har medført personalebesparelser primært 
vedrørende områder under Borgerservice. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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Politikområde: Administration 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Stabsbetjening -1.975 -1.975 -1.975 -1.975
2. Seniorjob -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
3. Tjenestemandspension -220 -600 -1.000 -1.000
4. Nyt lønsystem -400 -400 -400 -400
5. Fleksjobpuljen -80 -80 -80 -80
6. Porto -50 -50 -50 -50
7. Vederlag Byrådet -250 -250 -250 -250
8. Opsigelse tidsskriftet Kommunen -67 -67 -67 -67
9. Livestraming Byrådsmøder -96 -96 -96 -96
I alt -4.138 -4.518 -4.918 -4.918

+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Stabsbetjening 
 
Resume:  
Reduceret stabsbetjening på konto 6 – Direktionssekretariatet, HR-afdelingen og Stab for 
Økonomi, IT og Digitalisering  
 
Sagsfremstilling:  
Stabene under Kommunaldirektøren består af følgende afdelinger og funktioner: 
 

1. Direktionssekretariatet understøtter og betjener byrådet, økonomiudvalg, 
kommunaldirektør, direktion. Endvidere ydes juridisk rådgivning, 
kommunikationsvejledning, tilsyn med/opgaver ift. almene boliger, beredskab, 
betjening af henholdsvis Huslejenævn, Beboerklagenævn, Bevillingsnævn og Ø-
udvalg og grafiske opgaver.  
 
Sekretariatet varetager overordnet af følgende funktioner: 

 
1) Betjening af Byråd, Økonomiudvalg, diverse nævn/udvalg, Kommunaldirektør 

og Direktion. 
Betjening af Byrådet i forholdt til byrådets generelle arbejde og arbejdsformer 
samt dagsordner, det samme gælder for Økonomiudvalg. 
Borgmester og Kommunaldirektør sekretærbetjenes, og der løses opgaver som 
er udløst af deres funktion, f.eks. sekretærfunktion for Fylla Fonden. 
Sagsbehandler og sekretærbetjener Fælleskommunalt huslejenævn, 
Fælleskommunalt beboerklagenævn, Bevillingsnævn samt Ø-udvalg. 
Diverse opgaver som Kommunaldirektør og Borgmester ønsker håndteret. 

2) Juridisk rådgivning 
Rådgivning af den politiske organisation og den administrative organisation. 
I forhold til styrelsesloven, offentlighedsloven m.v. samt udarbejdelse af 
styrelsesvedtægt, forretningsorden m.v. 

3) Kommunikation 
Rådgivning af den politiske organisation og den administrative organisation, 
samt vedligeholdelse/udvikling af Hjemmeside, Intranet og sociale medier som 
Facebook. 
Markedsføringsopgaver og Cittaslow. 

4) Almene boliger 
Ansvar for tilsynet med de almene boliger. Sikre forankring af den sociale 
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helhedsplan i kommunen. Arbejder med udviklingen af den almene 
boligmasse, linket samme med den private boligmasse. 

5) Beredskab 
Beredskabsopgaven ligger ved Beredskab Fyn. Overordnet ansvarlig for 
kontakten til Beredskab Fyn. Ansvar for koordinering af opgaven i kommunen. 
Det faglige ansvar ligger hos afdelingerne. 

6) Grafiske opgaver 
Der løses opgaver for organisationen som der betales for. Er med til at sikre 
en ensartet standard, billige løsninger, samt stor fleksibilitet og 
kvalitetsløsninger 
Vedligeholdelse af elektroniske Infopyloner ved indfaldsveje, busstation m.v. 

7) Arkiv og ESDH 
Overordnet ansvarlig for at kommunen overholder arkivreglerne, herunder 
vejledning af direktørområderne, gælder både fysiske arkiver og elektroniske 
arkiver. 
Overordnet ansvarlig for anvendelse af ESDH-systemet i organisationen. 

8) Valg 
Ansvarlig for afvikling af kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, 
folkeafstemninger og grundlistevalg. 

9) Forpligtende samarbejder 
Ansvarlig for udarbejdelse af aftaler med Langeland og Ærø 
 

1. HR-afdelingen understøtter og påvirker lønudbetaling, ansættelse og fratrædelse, 
lønforhandlinger, arbejdsmiljø, uddannelse og kompetenceudvikling. Afdelingen 
består overordnet af følgende funktioner: 

 
1) Lønudbetaling omfatter korrekt lønbehandling, IT-systemadm. og support til 

ledere og adm. medarb., formidling, fortolkning og rådgivning om regler og 
procedurer, indhentelse af refusioner m.v.  

2) Ansættelse og fratrædelse omfatter formidling, fortolkning og rådgivning om 
regler og procedurer, herunder løbende konkret lederrådgivning i personsager, 
bisidderfunktion ved samtaler, fremsendelse af opsigelsesskrivelser  m.v   

3) Lønforhandlinger omfatter rådgivning og bistand til lederne i forbindelse med 
ansættelser og den årlige lønforhandling, overordnet ansvar for kommunens 
lønprincipper og for afviklingen af den årlige lønforhandling m.v.   

4) Arbejdsmiljø omfatter funktionen som kommunens arbejdsmiljøleder, ansvaret 
for en lovlig arbejdsmiljøorganisering, arbejdsmiljøuddannelsen, rådgivning til 
kommunens ledere og arbejdspladser, arbejdstilsynets kontaktperson i 
kommunen m.v.  

5) Uddannelse og kompetenceudvikling omfatter udbud, planlægning og 
gennemførelse af kurser og uddannelser, der er tværgående i organisationen, 
f.eks. stresskurser, 1. hjælpskurser, projektlederudd.m.v.   
 

2. Økonomikonsulentafdelingen understøtter og påvirker kommunens 
økonomistyring i form af budget, økonomiopfølgning og regnskab ved betjening af 
byråd, afdelinger og institutioner. Afdelingen består overordnet af følgende 
funktioner: 

 
1) Budgetlægning omfatter kommunens budgetprocedure, såvel politisk som 

administrativt, herunder inddragelse af kommuneaftale, udarbejdelse af 
budgetseminarmappe og afholdelse af budgetseminarer mv. 

2) Økonomiopfølgning omfatter budgetkontrol for fagudvalg samt koncernrapport 
for Økonomiudvalg 3 gange årligt baseret på en administrativ opfølgning 
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3) Regnskab omfatter den ”4. økonomiopfølgning” såvel administrativt som 
politisk 

 
3. Analyse og Digitalisering understøtter og påvirker organisationens digitalisering, 

brug af data, analyser og nøgletal, ESDH-system, kontrakt- og leverandørstyring 
samt I-sikkerhed (DBR). Afdelingen består overordnet af følgende funktioner: 

 
1) Digitalisering omfatter bl.a. implementering af lokale digitaliseringsinitiativer 

samt den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi, hvor 
afdelingen understøtter fagområderne i digitaliseringsinitiativerne. Funktionen 
omfatter desuden tværgående koordinering, program - og projektledelse (fx 
Monopolbrud, IDM, AULA), forretningsudvikling, arbejdsgange, arkitektur, 
samt tværgående processer/løsninger som Acadre, netblanket, Digital Post, 
politikerløsning etc. 

2) Data og Geodata omfatter en lang række opgaver forbundet med kommunens 
anvendelse af data, herunder opdatering og udstilling af data fx WebGIS, 
ajourføring af grunddataprogrammet, datamonitorering, fejlfinding, validering 
og kvalitetssikring af data. Funktionen omfatter desuden mange analyser til 
fagområderne samt væsentlige bidrag til bl.a. kommuneplanen, varmeplan, 
analyse vedr. vindmølleplacering mv. 

3) I-sikkerhed herunder tværgående koordinering og generel vejledning til 
organisationen. Funktionen omfatter desuden sårbarhedsanalyser og 
risikovurderinger for organisationen, ligesom rollen som Data Beskyttelses 
Rådgiver og implementering af den kommende persondataforordning også er 
placeret her. 

4) Kontraktstyring og leverandørudvikling med særligt fokus på IT- og 
Digitaliseringsområdet. Dette omfatter bl.a. markedsovervågning, 
projektledelse ift. udbud, råd og vejledning til organisationen, 
kontraktmanagement mv. 

5) Analyser og Ledelsesinformation omfatter både løbende rapporteringer fx 
personale-, fraværs-, compliance- og demografirapporter som distribueres 
bredt i organisationen, samt diverse ad hoc analyser, fx budgetanalyser, 
benchmarkanalyser, befolkningsprognose mv. 

 
 

4. ØS, Debitor og Finans understøtter og påvirker organisationens anvendelse af 
økonomisystem, kontoplan og konteringspraksis, afstemninger, revisionskontakt, 
ind- og udbetalinger, bankaftale, gældspleje, opkrævning, inkasso og 
ejendomsskatter. Afdelingen består overordnet af følgende funktioner: 

 
1) ØS-funktionen omfatter drift og udvikling af ØS-indsigt, herunder 

undervisning, bruger- og rettighedsstyring, leverandørkontakt, deltagelse og 
bidrag til udviklingsopgaver i ejerkredsregi, implementering og test af nye 
versioner mv. Funktionen indeholder endvidere oprettelse og vedligehold af 
kommunens kontoplan, fx ift. lovgivningsændringer, organisatoriske 
ændringer, ændringsønsker fra fagområderne mv. Desuden ydes rådgivning 
og vejledning ift. korrekt kontering, herunder moms. 

2) Debitorfunktionen omfatter kommunens opkrævnings- og inddrivelsesenhed, 
herunder også ejendomsskatter, administration af lån til betaling af 
ejendomsskatter, kontakten til borgere, advokat, SKAT osv. 

3) Finansfunktionen indeholder kontakten til bankerne, administration af 
kommunens bankaftale, gældspleje, afstemning af bankkonti, administration 
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af kommunens betalingskort, mobilepay løsninger mv. 
 

5. IT-afdelingen understøtter og påvirker organisationens it-drift via servicedesk 
(ITEL), brugerstyring, applikationer, it-arkitektur, IT-sikkerhed. Afdelingen består 
overordnet af følgende funktioner: 

 
1) Servicedesk omfatter hotline, support af brugerne og løsning af opgaver ude 

hos brugeren, samt ”drop-in” support.  
2) Brugerstyring håndterer oprettelse og nedlæggelse af brugere, tildeling af 

licenser, indkøb og bestilling af hardware og telefoner. Funktionen håndterer 
en række brugerrettede aktiviteter såsom digitale signaturer, rettigheds 
styring og asset management i forhold til pc’er ADSL linjer, Cityman 
forbindelser m.m.  

3) Drift og infrastruktur driver og vedligeholder servere, databaser og 
netværksinfrastruktur. IT sikkerhed og overvågning håndteres ligeledes her. 

4) IT partnere supporterer direktørområderne med taktisk systemvedligehold, er 
applikationsspecialister. De er bindeled mellem it afdelingen og 
direktørområderne på fagsystemerne og indgår i lokale projekter og 
understøtter afdelinger i IT faglige spørgsmål. 

5) IT arkitektur bistand ved anskaffelser af nye systemer, samt sikring af 
overholdelse af IT arkitektur principper, metoder og sikkerhed.  
 

6. Udbudsafdelingen understøtter og påvirke organisationens udbuds- og 
indkøbsprocesser. Afdelingen er overordnet inddelt i følgende funktioner: 

 
1) Udbudsfunktion, der primært forestår udbudsforretninger på udbudspligtige 

områder, øvrige aftaleindgåelser, rådgivning til organisationen om udbud, 
effektivisering af arbejdsgange samt optimering af kontrakter 

2) Driftsfunktion, der primært forestår drift og optimering af organisationens 
indkøbsprocesser og leverandørstyring, herunder via e-handel, kontraktstyring 
og compliance (opfølgning på brug af aftaler) 

 
 
Påvirkning på andre områder: 
En reduktion af stabene vil medføre, at organisation (afdelinger, institutioner, politikeren 
m.fl.) i mindre omfang og med langsommere hastighed vil blive understøttet og påvirket 
i stabsbetjeningen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktionen vil svare til 4-5 medarbejdere. Der vil som udgangspunkt blive tilstræbt 
reduktion via vakante stillinger, naturlig afgang, reduceret arbejdstid, uddannelse og 
kontorhold mv., men det bliver umiddelbart meget vanskeligt at undgå afskedigelser. 
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2: Seniorjob 
 
Kort resumé: 
Reduktion af lønpulje til seniorjob. 
 
Sagsfremstilling:  
Siden 2006 har det været obligatorisk for Svendborg Kommune at ansætte personer i 
Seniorjob. Målgruppen for ordningen er ledige personer, som har opbrugt deres 
dagpengeret 5 år eller mindre, før de når efterlønsalderen. 
Kommunen får et årligt statstilskud til ansættelsen på 143.908 kr. (2018) 
 
I 2017 var antallet af ansøgninger til ordningen faldende, og de 2 første måneder af 2018 
ses også et fald. Jf. nedenstående opstilling. 
 
Antal Aug. 

2017 
Sept. 
2017 

Okt. 
2017  

Nov. 
2017 

Dec. 
2017 

Jan. 
2018 

Feb. 
2018 

Seniorjob  
81 

 
78 

 
74 

 
72 

 
65 

 
61 

 
61 

Kompensation 
seniorjob 

 
8 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
 
Pt. er der kommet 3 ansøgere til ordningen i 2018, og med en forventet afgang på 15 i 
2018, stigende til 22 i 2020, forventes udgifterne at falde. 
 
Under Økonomiudvalget er der afsat en årlig pulje på 16,977 mio. kr., og den årlige 
besparelse vil udgøre 1,0 mio. kr. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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3: Tjenestemandspension 
 
Kort resumé: 
Reduktion af pulje til tjenestemandspension 
 
Sagsfremstilling:  
Udbetaling af tjenestemandspension vil de kommende år være faldende, dels fordi 
Svendborg Kommune kun ansætter skoleleder som tjenestemænd, og for de 
folkeskolelærer der i dag er ansat som tjenestemænd vil pensionsudgiften overgå til 
staten, når de fylder 63,5 år. I 2018 vil det være 3 personer og i 2022 vil den sidste 
være overgået til staten 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -220 -600 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -220 -600 -1.000 -1.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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4: Ny kontrakt på løn- og vagtplan 
 
Kort resumé: 
Besparelse som følge af genudbud på løn- og vagtplansystem 
 
Sagsfremstilling:  
Som følge af genudbud på administrationssystem til håndtering af løn og vagtplan er der 
indgået en ny 6-årig kontrakt med KMD A/S. Genudbuddet har medført et reduceret 
årligt vederlag. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -400 -400 -400 -400

I alt -400 -400 -400 -400

+ = udgift, - = indtægt 
 

 
Påvirkning af serviceniveau: 
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder: 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Ny kontrakt træder i kraft pr. 1. januar 2019. 
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5: Flexjobpulje 
 
Resume:  
Reduktion af pulje til fleksjobansættelser. 
 
Sagsfremstilling:  
Puljen til fleksjobansættelser er etableret med det formål, at fremme oprettelsen af 
fleksjob på kommunens arbejdspladser. Puljen er oprettet på et tidspunkt, hvor den 
enkelte arbejdsplads skulle dække hele medarbejderens løn mod at arbejdspladsen 
modtog tilskud fra den sociale lovgivning. I de tilfælde, hvor tilskuddet ikke kunne dække 
den samlede lønudgift, kunne arbejdspladsen søge om tilskud fra puljen. 
 
Fleksjobreglerne er ændret, så arbejdspladsen nu kun skal dække lønnen for det antal 
timer, som den fleksjobansatte er ansat til, og så ydes der et tilskud til den 
fleksjobansatte fra den sociale lovgivning. 
 
Puljen dækker i dag 1 stilling svarende til 33.000 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -80 -80 -80 -80
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -80 -80 -80 -80

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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6: Porto 
 
Kort resumé: 
Forventet besparelse på porto. 
 
Sagsfremstilling:  
Portobudgettet har over en årrække været nedskrevet, på grund af at kommunen er 
overgået til eboks og andre måde at fremsende post på. 
 
Ud fra forbruget i 2017 vurderes det at budgettet kan reduceres med yderligere 50.000 
kr. Forslaget er afhængigt af at kommunen forsat prioriterer ikke at sende mere manuel 
post end absolut nødvendigt. 
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -50 -50 -50 -50
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -50 -50 -50 -50

 
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Umiddelbart ikke noget i forhold til 2017 niveau. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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7: Vederlag Byrådet 
 
Kort resumé: 
Reduktion af Byrådets vederlag. 
 
Sagsfremstilling:  
I dag anvendes 304,8 % af Borgmesterlønnen til vederlag til Byrådet. Der må max. 
anvendes 305 %. 
En reduktion med 1 % af Borgmesterlønnen giver ca. 10.000 kr. Såfremt der sker en 
reduktion med 25 % vil der anvendes 279,8 % af Borgmesterlønnen, hvilket medfører en 
besparelse på 250.000 kr. Pr. 1. januar 2017 steg vederlagene med 741.291 kr. i 2017 
priser. 
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -250 -250 -250 -250
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -250 -250 -250 -250

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Ingen  
 
Påvirkning af andre områder:  
Byrådets medlemmer vil modtage mindre i vederlag for deres arbejde som 
Byrådsmedlem. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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8: Tidsskrifter Byrådet 
 
Kort resumé: 
Byrådets medlemmers abonnement på Kommunen opsiges 
 
Sagsfremstilling:  
Byrådets medlemmer har i dag abonnement på Danske Kommuner, Kommunen samt 
elektronisk abonnement på DK-nyt. 
Forslaget betyder at Byrådet fremadrettet vil modtage Danske Kommuner, samt have 
elektronisk abonnement på DK-nyt. 
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -67 -67 -67 -67
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -67 -67 -67 -67

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Byrådets medlemmer modtager et tidsskrift mindre i forhold til 2018. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 
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9: Byråds TV 
 
Kort resumé: 
Ophør med at livestreame fra Byrådsmøder. 
 
Sagsfremstilling:  
Der livestreames i dag fra Byrådsmøderne, denne aftale opsiges. I 2017 har der været 
vist fra 14 byrådsmøder. 
 
Der har pr. møde været flg. seertal: 
Live har der i snit været 45 som så med, det har varieret fra 5 til 209 seere pr. møde. 
Efterfølgende har der i snit være 160 seere som har været inde og se møderne, det har 
varieret fra 70 til 453 seere pr. møde.  
 
Der kan være tale om at der er nogle seere som har været inde flere gange.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -96 -96 -96 -96
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -96 -96 -96 -96

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Det vil begrænse borgernes mulighed for at følge med i Byrådsmøderne uden at være 
tilstede.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget kan indføres fra 1.1.2019 

Side 20



Budget 2019 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

 

Politikområde:  IT 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Reducerede systemudgifter -150 -150 -150 -150

I alt -150 -150 -150 -150
 

+ = udgift, - = indtægt 
 
Reducerede systemudgifter på IT 
 
Kort resumé: 
Omlægning af IT-systemer reducerer udgifter på driften 
 
 
Sagsfremstilling:  
Effektivisering og omlægning af IT-systemer, herunder udfasning af KMD Børn og 
Voksne, bevirker at driftsbudgettet kan reduceres med netto 150 t.kr. Dette skal 
samtidig ses i lyset af uomgængelige merudgifter til Microsoft-licenser.  
 
Forventet effekt: 
 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -150 -150 -150 -150
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -150 -150 -150 -150

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen påvirkning. 
 
 
Påvirkning af andre områder:  
KMD Børn og Voksne er afløst af DUBU, mens IT-budgettet betaler for øgede microsoft 
licenser. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.
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