
Samlet oversigt - høringssvar vedr. Økonomiudvalget

Nr. Afsender:

1 Haludvalget v. Frank Müller-Bøgh

2 Ollerup Efterskole

3 Thurøbund Hytte og Lejrplads - Det Danske Spejderkorps

4 Øster Åby Friskole og børnehave

5 Vejstrup Efterskole

6
Alle afdelinger under kommunaldirektørens område. HR, 
Direktionssekretariatet, Stab for Økonomi, IT og Digitalisering

7 BUS Svendborg

8 Den Selvejende institution Kunstbygningen 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 

 

Høringssvar afgivet af 

Haludvalget v/formand Frank Müller-Bøgh 

 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Tre af Haludvalgets medlemshaller er omfattet af reduktionsforslaget, idet disse tre haller ligger på egen 

grund.  

De omfattede haller er: Vester Skerningehallen, Skårup Kultur- og Idrætscenter samt Svendborg 

Idrætshal. 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 

og øvrige almennyttige formål 

De enkelte haller har ikke luft i økonomien til at bære den ekstra omkostning ved en ophævelse af 

fritagelsen for betaling af grundskyld, hvorfor Haludvalgets fælles dispositionskonto vil blive belastet 

med i alt knapt kr. 30.000, hvoraf Vester Skerningehallen belastes med kr. 25.000, såfremt forslaget 

vedtages. 

Umiddelbart er dette et lille beløb set i forhold til Haludvalgets samlede økonomi, men den forøgede 

belastning skal ses i sammenhæng med et andet budgetområde, som vi gentagne gange har gjort 

opmærksom på uhensigtsmæssigheden af, nemlig at Haludvalgets indtægtsside ukritisk hvert år 

prisfremskrives med den af kommunen vedtagne fremskrivningsprocent, uagtet at Haludvalget ikke har 

mulighed for at øge indtægterne, idet udlejningspriserne har været fastlåst i mange år. Dette har 

bevirket, at Haludvalgets fælles dispositionskonto, som egentlig skulle anvendes til ekstraordinære 

engangsudgifter, er opbrugt: For 10 år siden blev der budgetmæssigt afsat ca. kr. 700.000 hvert år til den 

fælles dispositionskonto, men i den forløbne periode har vi været nødsaget til at omallokere en stor del 

af denne ramme til de enkelte hallers løbende drift, primært pga. de nævnte automatiske 

prisfremskrivninger Saldoen på den fælles dispositionskonto var primo 2018 nede på kr. 7.000 og vil 

således blive negativ, såfremt reduktionsforslaget vedtages. 

 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 
Ollerup Efterskole – sang og Musik – Svendborgvej 10, 5762 Vester Skerninge 

 

Evt. generelle bemærkninger 
Partshøring vedr. Grundskyld! 
 
Rundt i landet er det almindelig kutyme, at frie skoler (friskoler, højskoler og efterskoler) er 
fritaget for at betale grundskyld. Dette princip ønsker Svendborg Kommune nu, under 
henvisning til kommunens dårlig økonomi, at bryde. Vi skal hermed gøre indsigelse mod at 
Ollerup Efterskole og andre frie skoler i Svendborg kommune ikke længere fritages for at 
betale grundskyld. 
 
Begrundelser for indsigelsen 
 
 En sådan administrativ ændring af praksis vil afstedkomme forringede vilkår for alle frie 

skoler i kommunen – heri blandt Ollerup Efterskole. Alt andet lige vil vi få en dårligere 
økonomi end andre sammenlignelige efterskoler i landet, hvilket vil stille os dårligere 
konkurrencemæssigt.  

 
 De frie skoler er et stort aktiv for Svendborg Kommune. Vi bidrager ikke alene som 

uddannelses-institutioner, der hvert år tiltrækker i hundredevis af unge mennesker og 
er arbejdsplads for rigtig mange. Vi bidrager også som kulturelle medspillere, der står 
for åbne aktiviteter og arrangementer, der er med til at gøre kommunen attraktiv at bo 
i. Fratages de frie skoler grundskyldsfriheden vil det, alt andet lige, give færre midler og 
dermed forringede vilkår for at være kulturelle medspilere i kommunen.  
 

 Som grundskole (der tilbyder undervisning på 9. og 10. klassetrin) vil manglende 
grundskylds-fritagelse være en ekstraudgift i forhold til den kommunale grundskole, 
som ikke betaler grundskyld. Sagen er jo den, at Svendborg Kommune (eller andre 
kommuner) skal undervise eleverne, hvis vi ikke gør det. Hvis grundskyldsfritagelsen 
inddrages, vil vi således blive stillet konkurrencemæssigt dårligere end andre skoler i 
kommunen. Af reglerne for grundskyldsfritagelse fremgår det tydeligt, at håndteringen 
af ansøgninger om grundskyldsfritagelse efter § 8 skal ske ved et overordnet princip om 
ligebehandling. 



.  
Vi er klar over, at det er Svendborg Kommunes ret at tilbagekalde vores og andre frie 
skolers grundskyldsfritagelse. Dette er i sidste ende en politisk prioritering. 
 
Sluttelig skal vi bemærke, at vi er meget undrende over, at Svendborg Kommune ikke har 
udsendt orientering til de berørte parter omkring denne høring og fristen for indsigelse, idet 
den jo er af stor økonomisk betydning for os.  
 
 
Mette Sanggaard Schultz, forstander 
  
 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 
og øvrige almennyttige formål 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 

 

Høringssvar afgivet af 

Thurøbund Hytte og Lejrplads – Det Danske Spejderkorps 

 

 

Evt. generelle bemærkninger 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 

og øvrige almennyttige formål 

 

Ejendommen Thurøbund Hytte og Lejrplads ejes af Det Danske Spejderkorps som en af 9 lejrplads-

ejendomme, korpset ejer rundt om i hele Danmark. Ejendommen administreres af et lokalt 

ejendomsudvalg. Nærværende høringssvar er afgivet af dette udvalg. 

Ejendommen er beliggende Grastenvej 204 C og benyttes først og fremmest til afholdelse af spejderlejre 

og andre spejderarrangementer (bl. a. kurser for børn og unge). 

 

Den næststørste brugergruppe er skolerne –  overvejende fra Svendborg kommune.   

Hvis vi ser på hvem, der bruger grunden, og regner i ”aktivitetsdage”, altså antal personer pr dag (én 

person, der har haft aktivitet på grunden i én dag), er brugen af arealet i runde tal således: (Tallene er fra 

2016, som er seneste ”normale” år. 2017 var unormalt fordi der var en stor ”Spejdernes Lejr” og dermed 

færre spejderaktiviteter på Thurøbund). 

 

Spejderlejre og –kurser udgør 43% af aktivitetsdagene 

Skoler udgør ca 36%  

Øvrige udgør ca 21%. 

 

Af skolernes 36% ligger de 29% på en aftale, vi har med Svendborg kommunes skolevæsen, hvor skolerne 

benytter arealet de fleste hverdage fra 1. maj til efterårsferien.  Os bekendt er det alle kommunens 

skoler, der kommer på grunden (typisk en skole om formiddagen og en anden om eftermiddagen) og 

gennemfører aktiviteter i kajakker, kanoer og robåde foruden ”landaktiviteter” på grunden. Denne aftale 

har de seneste år haft over 3.000 årlige ”aktivitetsdage” på grunden. 

 

Det Danske Spejderkorps har den politik for ejendommene, at de økonomisk skal hvile i sig selv. Driften 

af Thurøbund (og de andre ejendomme) varetages udelukkende af frivillig, ulønnet og uhonoreret 



arbejdskraft. Det gælder også for Thurøbund Spejdercenter, der er den søsterorganisation, der 

gennemfører spejderlejre på grunden. 

 

Fordi vore aktiviteter kræver et stort areal, vil ejendomsskaten udgøre 35 – 40.000 kroner pr år (2019-

priser).  Og da ejendommen skal hvile i sig selv økonomisk, vil en pålæggelse af ejendomsskat uvægerligt 

medføre at priserne må sættes op, og denne prisstigning vil altså for størstedelens vedkommende 

ramme frivillige spejderorganisationer og skolerne. 

 

Det forekommer os derfor lidt selvmodsigende, at Svendborg på den ene side gerne vil være 

foregangskommune hvad angår idræt og bevægelse for børn og unge, og på den anden side strammer de 

økonomiske muligheder for idræts- og spejderorganisationer, samt for skolernes friluftsaktiviteter. 

 

 

 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Øster Åby Friskole og børnehave, Skoleleder Per Wendelboe 
 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 
1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 

og øvrige almennyttige formål 

Vi finder det særdeles uheldigt, at der i reduktionsforslaget på drift bliver forslået at sløjfe 
fritagelsen af skat på jord, grundskyld for de private- og frie skoler mf. 
Hvordan forholder problematikken sig til folkeskolernes grundskyld? Gælder de samme 
betingelser sig for disse skoler? 
For en skole af vores størrelse er det en ny grundskyld og ekstra skatteudgift på godt 
40.000 kr. det første år.  
En ekstra udgift af den størrelse, effektueret på en gang med 3 måneders varsel, jf. 
Tids- og handleplan, finder vi helt urimelig. 
 

 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 

 

Høringssvar afgivet af 

Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, 5882 Vejstrup 

 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Rundt i landet er det almindelig kutyme, at frie skoler (friskoler, højskoler og efterskoler) er fritaget for at 
betale grundskyld. Dette princip ønsker Svendborg Kommune nu, under henvisning til kommunens dårlige 
økonomi, at bryde. Vi skal hermed gøre indsigelse mod at Vejstrup Efterskole og andre frie skoler i 
Svendborg kommune ikke længere fritages for at betale grundskyld. 

Begrundelser for indsigelsen 

•         En sådan administrativ ændring af praksis vil afstedkomme forringede vilkår for alle frie skoler i 
kommunen – heri blandt Vejstrup Efterskole. Alt andet lige vil vi få en dårligere økonomi end andre 
sammenlignelige efterskoler i landet, hvilket vil stille os dårligere konkurrencemæssigt. 

•         De frie skoler er et stort aktiv for Svendborg Kommune. Vi bidrager ikke alene som 
uddannelsesinstitutioner, der hvert år tiltrækker i hundredevis af unge mennesker og er arbejdsplads 
for rigtig mange. Vi bidrager også som kulturelle medspillere, der står for åbne aktiviteter og 
arrangementer, der er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i. Fratages de frie skoler 
grundskyldsfriheden vil det, alt andet lige, give færre midler og dermed forringede vilkår for at være 
kulturelle medspilere i kommunen. 

•         Som grundskole (der tilbyder undervisning på 9. og 10. klassetrin) vil manglende grundskylds-
fritagelse være en ekstraudgift i forhold til den kommunale grundskole, som ikke betaler grundskyld. 
Sagen er jo den, at Svendborg Kommune (eller andre kommuner) skal undervise eleverne, hvis vi ikke 
gør det. Hvis grundskyldsfritagelsen inddrages, vil vi således blive stillet konkurrencemæssigt 
dårligere end andre skoler i kommunen. Af reglerne for grundskyldsfritagelse fremgår det tydeligt, at 
håndteringen af ansøgninger om grundskyldsfritagelse efter § 8 skal ske ved et overordnet princip om 
ligebehandling. 

Vi undres i øvrig over, at vi ikke har fået en direkte henvendelse desangående, idet vi mener, det bør være 
kutyme, at partshavere i høringsforslag bør kontaktes, ikke mindst når det berører vores økonomi markant, som 
denne foreslåede ændring vil gøre 

 

 



 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 

og øvrige almennyttige formål 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

 



 

 
 

 

Høringssvar til besparelse på stabsbetjening på 1,975 mio. kr. 

på kommunaldirektørens område: 

 

Alle afdelinger under Kommunaldirektørens område sender 

hermed høringssvar. HR-afdelingen, Stab for Økonomi, IT og 

Digitalisering og Direktionssekretariatet. 

 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 
� En besparelse i Økonomiafdelingen vil have større betydning for serviceniveauet end det 

fremgår af besparelsesforslaget.  

Økonomiafdelingen har gennem en årrække foretaget effektiviseringer og tilpasninger på baggrund af 

flere organisationsændringer siden kommunesammenlægningen. Ledelsesmæssigt er afdelingen 

gået fra at have en økonomidirektør, en afdelingschef og fire gruppeledere til at have en stabschef og 

en afdelingsleder. Personalemæssigt er der indenfor de senere år reduceret med tre medarbejdere.  

Sideløbende har der været en stigende politisk og administrativ efterspørgsel efter Økonomiafdelin-

gens ydelser i form af bl.a. analyser, benchmarking, notater, politiske spørgsmål samt administration 

af statslige puljer/projekter og opkrævning af restancer og refusioner. En efterspørgsel der forventeligt 

vil stige i takt med at økonomien er under pres, og stærk økonomisk styring er et vilkår for hele orga-

nisationen.   
� Det handler om væsentlighed og risiko samt sikker drift. Hver en krone tæller for Svendborg 

Kommune. 
� Det kan blive for dyrt at spare. Det kræver personaleressourcer at sikre kommunens indtæg-

ter, refusioner og restancer. 

Det er Økonomi´s hovedopgave at understøtte og påvirke direktørområderne i løsningen af deres 

kerneopgave, så de kan bruge mest mulig tid på borgerne. Vi er med andre ord hinandens forudsæt-

ninger for at lykkes.  
� En reduktion af personalet i Økonomi vil betyde mindre tid til at understøtte direktørområder-

ne, hvilket indirekte vil betyde serviceforringelser for borgerne.  

Opgaverne på økonomiområdet bliver stadig mere komplekse. Blandt andet stiller hyppige lovæn-

dringer, refusionsomlægninger og stram statslig styring større krav om indsigt og helhedsperspektiv 

og tid til at sætte sig ind i komplekse sammenhænge.  

Økonomi har i vidt omfang håndteret hidtidige ændringer og justeringer ved at ”løbe stærkere”, ”tæn-

ke smartere” og ved at være ”selvledende” for fortsat at kunne levere en service af høj kvalitet til By-

rådet og direktørområderne.  

Notat 

 

 

Stab for Økonomi, It og Digitalisering 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

 
9. maj 2018 

 

 

 

 

 



 
Side 2 af 5

� En personalereduktion vil sætte Økonomiafdelingen under yderligere pres, hvilket ikke hæn-
ger sammen med en kommune, der er økonomisk udfordret, og hvor der er behov for stærk 
økonomisk styring og fokus.  

 

Analyse og Digitalisering:  

 

Mener formuleringen under ”Påvirkning på andre områder:” ikke er dækkende for en evt. besparelse 

på vores område. 

 
1) Direktørområderne er pålagt en generel besparelse/effektivisering som kun kan hentes ved at vi har 

ressourcer til at understøtte og påvirke. 
2) Hvis der er opgaver vi ikke får løst vil det kunne påvirke kraftigt i direktørområderne. 
3) Vores kompetencer kan ikke købes som eksterne ydelser. 
4) Der er opgaver vi løser for direktørområderne, som de ellers skal ud og købe dyrt ind hos leverandø-

rerne. 

 

Vi mener desuden at høringsprocessen ikke er optimal når politikerne har fået materialet lang tid før 

høringen er slut, så er skaden jo sket. 

 

Der er peget på at der vil skulle skæres i antal medarbejdere, men har ledelsen overvejet om det og-

så kunne være i ledelseslaget der skulle skæres.  

 

 

IT afdelingen’s bemærkninger: 

 

Serviceforringelser:  

En besparelse i IT afdelingen vil medføre serviceforringelser. Pga. nedsat serviceniveau, vil de ar-

bejdsopgaver vi understøtter i organisationen blive forringet. 

 

Produktiviteten i organisationen vil blive dårligere eller mindre pga. f.eks. systemnedbrud eller lign.   

Når organisationen får nye fagsystemer er der fortløbende behov for udvikling, implementering og 

understøttelse fra IT afdelingens centrale ressourcer. IT afdelingen skal favne bredt da vores brugere 

har behov for kontekstspecifik hjælp og vi naturligvis supporterer på tværs af fagområder.  

Teknisk forretningsunderstøttelse vil være svært at opretholde i samme niveau ved en reduktion i 

staben.  

 

Konsekvensen af besparelse på IT området, kan medføre lukkedage i forhold til telefonbetjening og 

personligt fremmøde.   

 

Sikkerhed:  

IT i dag er en uundværlig del af vores arbejdsliv. Det er effektivt, men det betyder også, at vi er meget 

sårbare. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at minimere risikoen for misbrug af borger-

nes data, så der fortsat er stor tillid til og tryghed ved kommunerne. 

 

Dataforordningen ligger op til større sikkerhed, hvor IT afdelingen sikrer at brugerne ikke har flere 

systemadgange end det kræver, for at kunne udføre deres arbejde.  



 
Side 3 af 5

Endvidere kræves der øget logning på alle systemer der har personfølsomme data, dette værende 

eksisterende systemer og nye som forretningen måtte kræve. 

 

Generelt ser vi, at der er et stigende trusselsbillede i verden. Dette i form af IT kriminalitet, hackeran-

greb, virus m.m. For at opretholde et dynamisk tilpasset sikkerheds modsvar til dette trusselsbillede, 

er det nødvendigt at vi til enhver tid så vidt muligt er på forkant, for at reducere den risiko som det 

medfører. En hver reduktion i IT staben vil udgøre en øget risiko. 

 

IT afdelingen skal yde øget kontrol og sikring af outsourcet drift services.  

Kommende projekter:  

 

Monopolbruddet: 

Vi skal være understøttende i forhold til monopolbruddet, hvilket også kræver ressourcer fra IT. 

 

IDM: 

Svendborg Kommune har besluttet at implementere et IDM system, dette kommer til at koste res-

sourcer fra IT afdelingen i forhold til at sikre optimering og levering af data.  

 

IT afdelingen er en afdeling der servicerer hele Svendborg Kommune. Hvis man vælger at reducere i 

IT afdelingen, så rammer det bredt med serviceforringelser som konsekvens. 

 

Udbud og Kontraktstyrings bemærkninger: 

 

En besparelse i Udbud og Kontraktstyring på personalesiden, kan vise sig at blive en dyr besparelse 

samlet set for Svendborg Kommunes budget. 

Udbud og kontraktstyring bidrager løbende til besparelser i hele organisationen; 

 

• Ved at sikre lovmæssige udbud; 
• Ved løbende at konkurrenceudsætte varer og tjenesteydelser, med henblik på at sikre de mest 

fordelagtige priser;  
• Løbende følge udviklingen i markedet og tilpasse indkøb med henblik på at opnå de mest 

gunstige betingelser og priser for kommunen; 
• Ved at implementere og følge op på leverandøraftalerne i samarbejde med leverandørerne; 

• Forestå kontraktstyring og kontakt med leverandørerne i aftaleperioden, herunder løbende sik-
re nødvendige justeringer og ændring i aftalerne; 

• Er understøttende til Kommunes øvrige afdelinger i forbindelse med udbud og kontraktstyring, 
og varetagelse af kommunens E-handel system som sikrer indkøb hos korrekte leverandører; 
Ved at samarbejde og koordinere med andre kommuner i forbindelse med udbud og forhold 
vedrørende kontrakter;  

• Bidrage til at generere besparelser til hele kommunen - Udbud & Kontraktstyring har de sene-
re år hentet væsentlige besparelser og effektiviseringsgevinster til kommunen 

 

Det vil sige at en evt. personalemæssig besparelse i Udbud og Kontraktstyring vil medføre en forrin-

gelse med hensyn til at kunne opretholde/løfte vores lovpligtige udbudspligt på alle områder – hvilket 

formodentlig vil resultere i, at vi må foretage færre udbud, ligesom effektiviteten hvad angår kontrakt-

styring og markedsforhold generelt, næppe vil kunne opretholdes. 
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Udbud og Kontraktstyring er understøttende til øvrige afdelinger og er derfor et bindeled ud i organi-

sationen hvor vi faciliterer opgaver forbundet med udbud og kontraktstyring, og der opleves generelt 

en øget efterspørgsel efter indkøbs- og udbudsrådgivning samt it-projektstyring 

 

En besparelse i relation til overstående kan betyde, at man må se sig nødsaget til at henvise til eks-

terne konsulenter, hvilket kan være bekosteligt.  

 

En generel besparelse på stabens administration anses for uhensigtsmæssig, da administrationen 

over de senere år er blevet markant effektiviseret og i det daglige understøtter og optimerer det øko-

nomiske råderum samt arbejdsprocesserne i forvaltningerne 

 

Overordnet set vil en besparelse resultere i en generel service forringelse – hvorfor vi bliver nødtvun-

get til at tage stilling til hvilke arbejdsopgaver, der ikke længere vil kunne udføres på betryggende vis.  

 

 

HR-afdelingen’s bemærkninger: 

 

HR-afdelingens kerneopgave er: ”Vi gør gode ledere bedre”! 

 

Benchmarking med øvrige kommuner viser, at Svendborg Kommune ligger lavt ift. udgifterne til admi-

nistration (konto 6). Vi har i HR-afdelingen reduceret i medarbejderstaben med 3 medarbejdere inden-

for de seneste 5 år! 

 

Såfremt der skal reduceres yderligere i HR-afdelingen, er det vores helt klare opfattelse, at dette vil 

medføre serviceforringelser ift. ledelsessupport i organisationen udmøntet således, at det ikke vil væ-

re muligt at servicere lederne i samme grad som i dag. Som afledt effekt af dette, vil det påvirke føl-

gende områder: 

 

• Ledelsessparring på det ansættelsesretlige område. Der er en meget kompleks lovgivning 

(som bliver mere og mere kompleks pga. retspraksis), som kan medføre store udgifter ved 

mangelfuld sagsbehandling. I dag hjælper HR-afdelingen med rådgivning og ekspedition af 

disse sager, herunder bl.a. ansættelse og afskedigelse. HR-afdelingens deltagelse i samtaler 

og forhandlinger vil blive påvirket. 

• HR-afdelingens koordinerende funktion ift. lønforhandlinger for at sikre en rød tråd i et organi-

sationsperspektiv. 

• HR-afdelingens udbetaling af korrekt og rettidigt løn og supportering på Rollebaseret Indgang. 

Vi er bekymrede for at en besparelse vil påvirke kvaliteten og supporteringen. 

• HR-afdelingen indhenter refusioner til organisationen indenfor følgende områder: syge- og 

barselsdagpenge, fleksjobrefusioner, VEU-godtgørelser, SVU, kompetencemidler. Vi er op-

mærksomme på, at i de kommuner, hvor man har haft denne opgave placeret decentralt, da 

trækker man den nu tilbage centralt, da man ikke får hentet alle refusioner hjem og dermed 

mister mange penge. 

• Herudover indhenter HR-afdelingen mange forebyggelsesmidler på arbejdsmiljøområdet mhp. 

at sikre arbejdsmiljøet – med reduceret sygefravær som følge. 

• Nuværende konsulentopgaver som løses in house kan løses billigere end ved anvendelse af 

eksterne konsulenter. 
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Det er HR-afdelingens samlede konklusion, at ved yderligere reduktion af medarbejdere i HR-

afdelingen, der vil der ske serviceforringelser som vil ramme bredt i organisationen og påvirke ar-

bejdsbelastningen for vores ledere og medføre øgede udgifter. 



 



Svendborg Kommune – Økonomiudvalget 
 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 
 

Høringsperiode fra 18. april  - 9. maj 2018. 

Høringssvar sendes senest d. 9. maj  2018 til: økonomi@svendborg.dk. mrk. ”Høring Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Den Selvejende institution Kunstbygningen 
 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Gennemførelsen af forslaget om Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld vil koste institutionen 
godt 12% af den samlede indtægt og alvorligt forringe Kunstbygningens mulighed for forsvarlig drift. 
 

 

REDUKTIONSFORSLAG Økonomiudvalget 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Ophævelse af fritagelse for betaling af grundskyld for foreninger, offentlig tilgængelige museer 
og øvrige almennyttige formål 

 
Kunstbygningen, der har som formål at stille bygningerne Vestergade 27-31 til rådighed for SAKs 
udstillinger har en årlig indtægt i form af kommunalt tilskud på ca. 265 tkr årligt. Heraf bruges ca. 140 tkr 
på varme, el, alarmer og øvrige almindelige driftsomkostninger. Resten af tilskuddet anvendes til 
rengøring og vedligeholdelse af bygninger og udearealer. 
 
Bygningerne er på ca. 750 kvm og opført omkring år 1900. Haven er på ca. 2000 kvm. Det årlige besøgstal 
er ca. 13.000. 
 
Alle driftsudgifter er gennemgået grundigt de sidste år for at give den bedste mulighed for den løbende 
vedligeholdelse af bygningen. 
 
Det er særdeles vanskeligt at skaffe yderligere indtægter fra fonde mm til drift og istandsættelse af 
bygninger. 
 
Institutionens bestyrelsen har derfor lavet en drifts- og vedligeholdelsesplan for de kommende år. Af 
denne fremgår at vi bare for at holde bygningens standard på et rimeligt niveau må finde eksterne midler 
og bruge frivillig arbejdskraft i stor stil. 
 
Hvis vi fremover skal betale grundskyld på omkring 32.600 kr. årligt, må vi reducere vedligeholdelsen 
med 25%. Det vil med sikkerhed medføre nedslidning af bygningen og forringede muligheder for at stille 
egnede lokaler til rådighed for SAKs udstillinger. 
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