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 Budgetnotat  

August 2013 
 

1. Indledning  
Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2014-17 
og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kom-
mende proces.  
 
Budgetnotatet er opbygget således, at der i afsnit 2 er vist en resultatoversigt, samt en over-
ordnet oversigt over hvilke ændringer, der er indarbejdet fra det oprindelige udgangspunkt og 
frem til budgetnotatet. I afsnit 3 er der en uddybning af de indarbejdede ændringer på ind-
tægtssiden, og i afsnit 4 en uddybning af ændringerne på udgiftssiden. 
 
På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i balance, der for-
ventes udsendt til budgetseminaret den 27. august som supplement til dette notat. 
 
Basisbudget 
Det tekniske grundlag – basisbudgettet – er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 
2014 i budget 2013 og justeret med en række teknisk betonede ændringer.  
 
På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte 
virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2012. Endvidere er der ind-
arbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) samt seneste skøn 
over udviklingen i overførselsindkomsterne.  
 
På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni 
og Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og 
udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på 
grundlag af KL’s tilskudsmodel og dermed KL’s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og 
statstilskud, herunder balancetilskud. 
 
I kommuneaftalen indgår et løft på folkeskoleområdet svarende til 2 mio. kr. og på sundheds-
området svarende til 3 mio. kr., mens befordring reduceres svarende til 1 mio. kr. i 2014. I 
overensstemmelse med hidtidig praksis er disse beløb ikke indarbejdet i teknisk budget, idet 
der tages stilling hertil i den politiske budgetbehandling. 
 
Usikkerheder og risici 
Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund 
for det tekniske budget 2014-17. 
 
Regeringen vil også i 2014 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i 
budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud 
udgør knap 31 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2013 vil indeholde både en 
individuel og kollektiv straf.  
 
I 2014 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr., og derfor er der heller 
ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under et holder sig inden for 
det aftalte niveau. Kravet om 50 pct. medfinansiering af anlægsudgifterne og deponeringsreg-
ler på kvalitetsfondsområdet bortfalder. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne 
samlet set skal sigte efter et samlet anlægsniveau på 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet. 
 
Vedr. lån har kommunen ansøgt om yderligere lånedispensationer på knap 82 mio. kr., og til-
sagn forventes først at foreligge ultimo august/primo september. Samlet er der ansøgt om lå-
nedispensation på 102 mio. kr., hvoraf der er budgetlagt med 20,1 mio. kr. 
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Udfaldet af kommunens 2 særtilskudsansøgninger forventes meddelt af ministeriet ultimo au-
gust 2013. Der er søgt om samlet tilskud på minimum 19,8 mio. kr., svarende til budgettet. 
  
Udgifter til forsikrede ledige er budgetlagt svarende til Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der 
er dog ingen garanti for, at der i sidste ende er balance mellem de faktiske udgifter og tilskud-
det.  

1.1 Økonomisk politik/strategi  
Den økonomiske politik er senest revideret ved budgetvedtagelsen af budget 2011 i oktober 
2010, hvor Byrådet har fastlagt følgende rammer for budgetlægningen i resten af byrådsperio-
den: 
 

• Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio.kr. 
• Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80-100 mio. kr. ud over de-

ponerede midler. 
• Et eventuelt overskud i forhold hertil disponeres efter aftale mellem forligsparterne. 
• Eventuelle ændringer i skattesatserne forudsætter enighed i forligskredsen. 

 
For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på 
at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser.  
 

2. Resultatoversigt  2014-17  
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2014-17 tilpasset nærvæ-
rende budgetnotat. 
 
Udgangspunktet for budget 2014-17 er overslagsårene i vedtaget budget 2013. Budgettet er 
efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 er truffet en 
række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2014, ligesom konsekvenser af ny 
lovgivning, pris- og lønfremskrivning, nye indtægtsskøn for skatter og generelle tilskud, uom-
gængelige merudgifter, mængdeudvikling, demografi, revideret skøn vedr. indkomstoverførsler 
og overførsler fra 2012. 
 
Tabel 1: Resultatoversigt budget 2014-17 

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017
Indtægter i alt -3.563.054 -3.573.497 -3.576.326 -3.635.714 -3.688.593
Serviceudgifter i alt 2.383.060 2.370.895 2.335.077 2.344.792 2.348.795
Overførselsudgifter 1.052.863 1.063.414 1.058.428 1.057.839 1.058.382
Pris- og lønreserver 0 0 53.065 107.519 170.142
Driftsudgifter i alt 3.435.923 3.434.309 3.446.570 3.510.150 3.577.319
Renteudgifter 26.659 25.480 27.442 29.193 29.395
Resultat af ordinær virksomhed -100.472 -113.708 -102. 313 -96.370 -81.879
Anlægsudgifter i alt 108.903 77.168 116.448 92.920 83.639
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 48.396 55.636 55.184 56.334 59.067
Lånoptagelse -39.585 -48.530 -40.449 -28.497 -28.497
Finansforskydninger -862 2.156 2.349 2.538 2.535
Resultat af skattefinansieret område 16.380 -27.278 31 .218 26.924 34.864
Ændring af likvide aktiver 16.380 -27.278 31.218 26.924 34.864
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 150.000 15 5.449 153.479 124.407 93.513
+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

Budgetnotat august. 
BUDGET 2014-17
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Resultatoversigten for budget 2014 viser et overskud på 113,7 mio. kr. i resultat af ordinær 
virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr.  
 
Det samlede resultat udviser en forøgelse af de likvide aktiver på 27,2 mio. kr., hvor der i det 
oprindelige budget 2014, var budgetlagt med et forbrug af kassen på 24,3 mio. kr. 
Det forbedrede resultat kan primært henføres til, at kommunerne i 2014 får et ekstraordinært 
tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet, hvoraf Svendborg Kommunens andel 
udgør 31 mio. kr. Tilskuddet videreføres ikke i 2015-17, hvilket er medvirkende til en stigende 
ubalance i overslagsårene, og kommunen lever fra 2016 ikke op til den økonomiske politiks 
målsætning om et overskud på min. 100 mio. kr. på det ordinære driftsresultat.  
 
Følgerne af finanskrisen og forårets overenskomstforhandlinger indebærer en lavere pris- og 
lønfremskrivning på ca. 33 mio. kr. årligt. I overensstemmelse med kommunens overførsels-
regler er der i basisbudgettet indarbejdet driftsoverførsler fra 2012 på knap 30 mio. kr. 
 
På anlæg er budgettet reduceret med ca. 40 mio. kr. i 2014. Vedr. Tankefuld er der overført en 
indtægt fra 2013, og der er foretaget en tilpasning af budgettet vedr. Tankefuld, skolestruktur 
og dagtilbud i årene 2014-2017.  
 
Nedenfor er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til 
indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er 
beskrevet under afsnit 3, 5 og afsnit 6. 
 
Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område – ordinær drift 

Mio. kr.  2014 2015 2016 2017 

Drift – justering basisbudget 29,0 1,0 1,9 5,1 

Overførselsindkomster – nyt skøn -10,2 -13,5 -12,4 -12,7 

Lov- og cirkulæreprogram -4,1 -3,7 -3,9 -3,9 

Uomgængelige mer-/mindreudgifter 8,4 8,7 8,7 8,7 

Mængdeudvikling 0,0 0,8 9,4 14,9 

Demografi -1,5 -4,3 -6,3 -8,0 

Finansiering  -0,2 61,0 64,0 12,0 

Renter (inkl. likvide aktiver) -2,9 -3,1 -1,5 -1,8 

Nye pris- og lønskøn - drift -33,1 -33,0 -32,4 -31,9 

     

I alt -14,6 13,9 27,5 -17,6 
 
 
Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område – anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger 

Mio. kr.  2014 2015 2016 2017 

Anlæg  -42,1 22,6 12,4 1,8 

Nye pris- og lønskøn - anlæg 2,0 1,7 1,5 1,8 

Nye pris- og lønskøn – pl-reserver -1,8 -1,1 -0,8 -1,1 

Afdrag på lån 3,9 -1,0 -1,0 1,8 

Låneoptagelse 0,1 0,1 0,0 0,0 

Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt -37,9 22,3 12,1 4,3 

 



  Side 6 af 15
  
  
  
 

Gennemsnitlig likviditet (endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2013 – ultimo august) 
Den gennemsnitlige likviditet pr. 31.7. 2013 udgør 206,0 mio. kr. På baggrund af det seneste 
forventede skøn over regnskab 2013, samt at der tages højde for, at kommunen mister 70 
mio. kr. ifm. Udbetaling Danmark, forventes en ultimobeholdning 2013 på 150,0 mio. kr. 
Serviceudgifter: 
Svendborg Kommunes ramme for serviceudgifter i 2014 er iflg. KL. opgjort til 2.374,5 mio. kr. 
På baggrund af basisbudgettet primo august 2013 forventes serviceudgifterne i 2014 at udgøre 
2.370,9 mio. kr., og der er således kun plads til et mindre løft på serviceudgifterne. 
 
Det skal bemærkes, at der er tale om en vejledende ramme, idet en evt. sanktion først udlø-
ses, såfremt kommunernes serviceramme under ét overskrider det aftalte niveau. 3,0 mia. kr. 
af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte serviceramme, og 
kommunens andel af det betingede bloktilskud vedr. service er på 30,9 mio. kr. 
 

3. Indtægtsbudgettet  

3.1 Skatter, udligning og tilskud 
 
Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2014 for skatter, udligningsordninger og forskellige til-
skudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 13. juni 2013 
og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af ministeriet.  
 
Overslagsårene 2015 til 2017 er baseret på befolkningsprognosen i sammenhæng med den 
tilskudsmodel fra juli 2013, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s forelø-
bige bud på konsekvenserne af kommende aftaler.  
 
Aktuelt er der usikkerhed angående den del af finansieringen fra forskellige særtilskud og låne-
optagelse, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræber sig på 
at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned 2013.   
 
Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet, bortset fra låneoptagelse, for 2014 knytter sig 
i overskrifter til:  
 

• Udfaldet af kommunens 2 særtilskudsansøgninger, som forventes meddelt af ministeriet 
ultimo august 2013. I budgettet er indarbejdet en forventning om i alt 19,8 mio. kr. 
svarende til det tildelte til budget 2013.  
 

• I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2014 uagtet, at pulje-
størrelsen i overslagsårene er usikker. 

 
• Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der 

analyseres frem til budgetvedtagelse.  
 

• Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. æn-
dringer skønnes at blive marginale. 

 
• Den del af statstilskuddet på 30,9 mio. kr., som er betinget af, at kommunerne under ét 

vil overholde den aftalte serviceramme. Finansministeren tager stilling til spørgsmålet i 
februar 2014, når kommunernes samlede budgetter er indlæst behandlet og vurderet.  
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3.2 Kommuneaftalen for 2014 
 
Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke: 
 

♦ Udgiftsniveau (service) er sænket med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 2013. 3 mia. kr. 
af bloktilskud gøres betinget af aftaleoverholdelse. 

♦ Hertil serviceløft på 0,2 og 0,3 mia. kr. til henholdsvis folkeskolereform og sundhedsfrem-
me. For sundhedsfremme forudsættes 0,1 mia. kr. finansieret af besparelser på befordring. 

♦ Anlægsniveau er hævet med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 2013. Der er ikke betinget 
bloktilskud eller regnskabssanktion for anlæg. 

♦ Det forudsættes, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter på 18,1 mia. kr., men 
der er ikke noget anlægsloft. Tilskud til kvalitetsfonds-investeringer på 2,0 mia. kr. lægges 
over i det generelle bloktilskud.     

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet og likviditetstilskud 
på 0,3 mia. kr. på grund af folkeskolereformen. 

♦ Særtilskudspuljen udgør 400 mio. kr. svarende til niveauet i 2013  
♦ Social særtilskudspulje udgør 406 mio. kr.   
♦ Tilskudsordning på 250 mio. kr. til kommuner der sætter skatten ned. 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,8 mia. kr. og reglerne forenkles. 
♦ Forventning om, at kommunerne frigør ressourcer i 2013 og 2014 svarende til samlet 1,5 

mia. kr. (Moderniseringsaftalen). 
 
Der skal henvises til uddybende beskrivelse i notat til budgetmappen. 
 

3.3 Indtægterne i hovedtal 
Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: 
 
Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast  

mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Indkomstskat -2.223 -2.286 -2.331 -2.371 

Tilskud og udligning -1.158 -1.088 -1.095 -1.100 

Ejendomsskatter -172 -181 -188 -195 

Øvrige skatter -20 -21 -22 -22 

Indtægter i alt -3.573  -3.576 -3.636 -3.689 
 
Som nævnt er indtægtsprognosen for 2014 er baseret på statsgaranti. Selvbudgettering vil 
muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Aktuelt peger prognoseforudsæt-
ningerne på, at selvbudgettering kan blive en reel overvejelse. Der analyseres løbende frem til 
budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes. 
 
Udviklingen sammenholdt med budgetoverslag i vedtaget budget for 2013 fremgår af neden-
stående tabel:   
 
Tabel 5: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2013 

mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Indtægter i alt -3.573 -3.576 -3.636 -3.689 

Budgetoverslag fra budget 2013 -3.573 -3.637 -3.700 -3.700 

Ændring 0 61 64 12 
Plus angiver en mindreindtægt 
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Finansieringen i 2014 ses at være uændret, men underliggende er der en stigning på grund af 
de ekstraordinære likviditetstilskud på i alt 3,3 mia. kr., der modsvares af lavere beskæftigel-
sestilskud og effekt af lavere pris- og lønudvikling, der modregnes i statstilskuddet.    
I overslagsårene ses betydelige fald sammenlignet med 2014. Udviklingen kan forklares med, 
at det permanente fald i serviceudgifterne på 2,6 mia. kr. – i forhold til 2013-aftaleniveau – 
ikke fuldt ud modsvares af øgede anlægsudgifter, som det er tilfældet i 2014. Det får også ef-
fekt, at KL ikke kalkulerer med en fortsættelse af det ”ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
likviditeten”, hvor Svendborg Kommunes andel i 2014 udgør ca. 31 mio. kr. 
 
Udviklingen i 2017 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenlignings-
grundlaget er en kopi af budgetoverslaget for 2016. 
 
En uddybende beskrivelse af elementerne i indtægtsbudgettet vil fremgå af et særskilt notat i 
budgetmappens afsnit 4.  

3.4 Låneoptagelse  
 
Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse – skattefinansieret område 

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Ejendomsskatter -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
Kvalitetsfondsmidler 2014 -20,1 0 0 0 
Kvalitetsfondsmidler 2015-17 0 -10,0 -10,0 -10,0 
Sikring af havnens værdi -4,0 -6,0 0 0 
Byfornyelse -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Innovativt energispareprojekt -20,0 -20,0 -14,0 -14,0 
I alt -48,6 -40,5 -28,5 -28,5 

 
 
Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet. Der er indsendt ansøgning om lånedispensati-
oner til Ministeriet på 30,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, ansøgning på 28 mio. kr. 
til kvalitetsfondsprojekter og ansøgning på 44,3 mio. kr. til den ordinære lånepulje til vejvedli-
geholdelse, byggemodning Tankefuld og udvikling af byrum. 
 
Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 102,4 mio. kr. i 2014, hvoraf 82,3 mio. kr. lig-
ger udover basisbudgettet. 
 

4. Udgiftsbudgettet  
Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skat-
tefinansierede område. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbej-
det i basisbudgettet medio august. 

4.1. Drift  
Basisbudget 

De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillin-
ger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2012, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpas-
ninger/justeringer.  
 
Den væsentligste ændring vedrører overførsler fra regnskab 2012 på 29,9 mio. kr. Endvidere 
er der foretaget en tilpasning af fagudvalgenes rammer som følge af diverse bevillingsomplace-
ringer.  
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Overførselsindkomster 
Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling 
på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. 
 
Ved budgettering af budgetåret 2014 tages udgangspunkt i kommuneaftalens forudsætninger 
for udviklingen på respektive ordninger og ydelser vurderet i sammenhæng med lokale forhold 
og indsatser. 
 
For overslagsårene 2015 - 2017 tages udgangspunkt i KL`s skøn i tilskudsmodellen for udvik-
lingen på landsplan, således at kommunens reale vækstrater for nettoudgifter til overførsels-
indkomster afspejler landstendensen.  
 
Tabel 7: Budgetændringer vedr. indkomstoverførsler 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Aktuelt skøn Arbejdsmarkedsudvalget 502,5 499,5 499,5 499,5 
Aktuelt skøn Økonomiudvalget 361,9 360,4 360,1 359,9 
I alt 864,4 859,9 859,6 859,4 

Eksisterende budgetramme 874,6 873,4 872,0 872,1 
Difference* -10,2 -13,5 -12,4 -12,7 

*Mindreforbruget modsvares dog af mindreindtægt på finansieringssiden (generelle tilskud) 
som følge af et mindre beskæftigelsestilskud på 18,9 mio. kr. 
 
For yderligere information henvises til budgetmappens afsnit 5. 
 
Lov- og cirkulæreprogram 

Kommuneaftalen indeholder kompensation for den udgifts-/indtægtsmæssige virkning af en 
lang række lovændringer, som kompenseres over bloktilskuddet. Bevillingerne til de respektive 
udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL’s budgetvejledning. 
 
Den forholdsmæssige andel af reguleringer for serviceudgifter over lov- og cirkulæreprogram-
met for Svendborg Kommune er 1,03 pct. Fordelingen på politiske udvalg er opgjort i følgende 
oversigt:  
 
Tabel 8: Fordeling Lov- og cirkulæreprogram 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Økonomiudvalget 347 347 347 347

Kultur og Planlægning 0 0 0 0

Erhvervsudvalget -122 -96 -83 -83

Børn og Unge 709 708 699 699

Sundhed og Forebyggelse 298 331 110 110

Arbejdsmarkedsudvalget 69 307 340 340

Socialudvalget -5.382 -5.325 -5.351 -5.351

Miljø og Teknik 0 0 0 0

Intet udvalg 0 0 0 0

Total -4.081 -3.728 -3.938 -3.938  
 

De væsentligste poster vedrører Lov om beskyttelse af børn og unge under udvalget for Børn 
og Unge, samt samling af høreapparatområdet og ændret tilskud til høreapparater under Det 
Sociale udvalg.  
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Det er som udgangspunkt kun lovændringer med udgifts- /indtægtsvirkning i Svendborg Kom-
mune på over 0,1 mio. kr., som indarbejdes i budgettet for 2014. Denne ”bagatelgrænse” har 
været gældende i en længere årrække. 
  
I det tilfælde, at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de overordnede på 
landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i forbindelse med den økonomiske rap-
portering for 2014 og/eller ved budgetlægningen for 2015. 
 
I budgetmappens afsnit 3 er anført en specificeret oversigt over de økonomiske konsekvenser 
af de forskellige lovændringer. 
 
Demografi  

Samlet forventes der i prognoseperioden 2013-2026, en befolkningstilvækst der stort set vil gå 
i nul. Den samlede befolkning forventes at lande på 58.385 personer i år 2026, hvilket er 88 
højere end pr. 01.01.2013. Befolkningsudviklingen forventes at være negativ frem til 2019, 
hvorefter udviklingen forventes at vende, i takt med den forventede stigning i boligprogram-
met. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. 
 
Tabel 9: Befolkningens aldersmæssige sammensætning (pr. 01.01.) 

Aldersgr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Index 

0-2 år 1682 1609 1589 1598 1593 1591 1593 1598 1607 1615 1621 1627 1632 1637 97 

3-5 år 1916 1889 1830 1767 1705 1689 1701 1701 1704 1709 1714 1722 1729 1734 91 

6-16 år 7544 7569 7536 7495 7454 7384 7287 7246 7177 7138 7073 7023 6965 6927 92 

17-66 år 37027 36574 36154 35830 35565 35373 35251 35047 34844 34661 34516 34318 34161 34054 92 

67 + år 10128 10493 10851 11155 11452 11717 11958 12269 12615 12911 13191 13516 13808 14032 139 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 100 

 

Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i budgetmappens afsnit 9. 
 
Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen 
(udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. 
 
Nedenfor er vist den afledte udgiftsmæssige konsekvens som følge af ændring i demografien. 
Ændringerne er beskrevet nærmere i budgetmappens afsnit 5. 
 
Tabel 10: Udgiftsvirkning af udvikling i befolkningstallet 

Mio. kr.  2014 2015 2016 2017 

Skoleområdet - foreløbig -1,5 -3,4 -4,2 -5,9 

Privatskoler -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Dagtilbudsområdet -0,6 -1,3 -2,4 -2,4 

Hjælpemiddelområdet 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Ældreområdet 1,5 1,4 1,3 1,4 

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

 

Skoleområdet, ny demografiberegning (foreløbig): Demografimodellen opererer med en forelø-
big demografiregulering ifm. teknisk budget på baggrund af ny elevtalsprognose udarbejdet i 
2013.  Der foretages endelig demografiregulering af budgetåret i forbindelse med 2. behand-
lingen af budgettet på baggrund af faktiske elevtal/indskrivningstal i skoleåret.  
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Den nye elevtalsprognose udarbejdet i 2013 ligger generelt noget lavere end sidste års prog-
nose for så vidt angår folkeskolerne og efterskolerne, men noget højere for så vidt angår pri-
vatskolerne. Netto er der samlet set tale om en nedgang på 49 elever i forhold til sidste års 
prognose i 2014. 
 
Skoleområdet, regulering af sidste års demografiregulering af privatskoler: Ved demografiregu-
leringen af budgetterne på skoleområdet i 2013 indgik udover folkeskolerne også både privat-
skoler og frie grundskoler samt efterskoler (og desuden SFO). Bidraget til staten for elever i 
privatskoler og frie grundskoler viste sig at stige mindre end fremskrivningen af budgetterne 
på området, hvilket har betydet et overskud på ca. 1 mio.kr. på kontoen i både 2013 og frem-
adrettet. 
 
Dagtilbudsområdet 
Prognoserne på dagtilbudsområdet leveres af Dynasoft. Prognoserne indeholder forudsætnin-
ger fra Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose og aktuelle dækningsgrader opdelt på 
aldersgrupper beregnet ud fra ind- og udslusningsmønster, udskudt skolegang mm. 
 
Prognosen, som er udarbejdet i april 2013, viser, at der forventes et fald i forventet efter-
spørgsel efter pladser, særligt for de 3 – 5 årige.  
 
Der foretages evt. efterregulering for det enkelte regnskabsår. 
 
Ældreområdet: 
På ældreområdet er der beregnet en enhedspris pr. ældre. Enhedsprisen ganges på den for-
ventede udvikling i antallet af ældre, som er fordelt på 3 alderskategorier. Der forventes et 
større antal ældre end tidligere, hvilket giver et finansieringsbehov på mellem 1,3 og 1,5 mio. 
kr. årligt. 
 
Hjælpemiddelområdet: 
På hjælpemiddelområdet er der beregnet en enhedspris pr. borger. Enhedsprisen ganges på 
den forventede udvikling i antallet af borgere, som er fordelt på 5 alderskategorier. Der forven-
tes et faldende borgertal. Da enhedsprisen er højest på de ældre borgere, er det kombinatio-
nen mellem de enkelte aldersgrupper der er afgørende for om der er et større finansieringsbe-
hov. Resultatet er en ændring i finansieringsbehovet fra +0,1 mio. kr. til -0,1 mio. kr. 
 
Uomgængelige udgifter  
Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekni-
ske, årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på 
området. 
 
Tabel 11: Uomgængelige merudgifter 

Mio. kr.  2014 2015 2016 2017 

Befordring almindelig skolekørsel 2,0 2,0 2,0 2,0 

Statsrefusion dyre enkeltsager 4,6 4,6 4,6 4,6 

Øgede udgifter til beklædning 1,0 1,3 1,3 1,3 
Elevsammensætning på SOSU-
området 

0,8 0,8 0,8 0,8 

I alt 8,4 8,7 8,7 8,7 

 
Befordring: 
Af budgetopfølgning pr. 31.3.2013 for Børn og Unge fremgår det, at der forventes merforbrug 
på ca. 2 mio.kr. på den almindelige skolekørsel i 2013, men også fremadrettet. Dette skyldes 
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primært aflevering af årligt budget på 3,5 mio.kr. til Kultur og Plan til dækning af merudgifter 
til ny åben trafikplan. Selvom en del elever er overgået fra lukket til åben kørsel efter indførel-
sen af den ny åbne trafikplan, ses der ikke en tilsvarende reduktion af udgifterne til den lukke-
de kørsel. Udgiften skal ses i sammenhæng med den gennemførte befordringsanalyse, samt 
effektiviseringstiltag jf. kommuneaftalen.  
 

Statsrefusion dyre enkeltsager: 
Fra 1. september 2012 er der nye regler for opgørelse af statsrefusion i særligt dyre 
enkeltsager. Konkret betyder det bl.a., at bundgrænserne for børn og ungesagerne er sænket, 
og at der gives refusion på samlesager, hvor 4 eller flere børn fra samme husstand er anbragt. 
 
I den forbindelse er lov- og cirkulæremidler for Svendborg Kommune beregnet til 5,8 mio. kr.,  
hvilket på landsplan burde være lig med den forventede merindtægt. Virkeligheden er blot en 
anden, idet Familieafdelingen har nedbragt antallet af dyre anbringelser, hvorfor der skøns-
mæssigt vil mangle indtægter i årene 2013 og frem. I 2013 er den manglende indtægt lavere 
end 2014-2017, idet der er indregnet en forventet statsrefusion på sager fra lukningen af 
Kastaniely med 0,7 mio. kr. 
 
Øgede udgifter til beklædning: 
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejeom-
rådet, som foreskriver, at medarbejdere skal kunne foretage daglige skift af alle beklædnings-
dele for at leve op til de hygiejniske krav. 
 
I forbindelse med et nyt udbud på beklædning indenfor ældreområdet er der taget højde for, at 
det er derfor nødvendigt med flere beklædningsdele pr. medarbejder. Samtidig er bomuldspri-
serne steget og beklædningen forventes derfor at være steget i pris. Der forventes en stigning 
i udgiften på 1,3 mio. kr. årligt. 
  

Elevsammensætning på SOSU-området 
Stigende antal SOSU-elever tager uddannelsen som voksenelever, hvilket har økonomiske kon-
sekvenser for budgettet til SOSU-eleverne. Dimensioneringen på SOSU-uddannelsen er såle-
des, at vi i Svendborg Kommune hvert år skal tage 94 SOSU-hjælper elever og 18 SOSU-
assistent elever. Ansøgere til SOSU-uddannelsen der er over 25 år og har 1 års relevant er-
hvervserfaring har ret til at tage SOSU-uddannelsen som voksenelever til voksenelevløn.  
Da voksenelevlønnen er cirka dobbelt så høj som almindelig elevløn, har det økonomiske kon-
sekvenser. Herudover er succesraten for gennemførelse af uddannelsen steget, hvilket betyder 
lønudgifter i flere måneder. 
 
Mængdeudvikling  

Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugeran-
tal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. 
 
Tabel 12: Mængdeudvikling 

Mio. kr.  2014 2015 2016 2017 

Fra barn til voksen – handicap og 
psykiatri 

0,0 0,8 9,4 14,9 

I alt 0,0 0,8 9,4 14,9 

 
Den økonomiske konsekvens for voksen handicap og psykiatri er beregnet på baggrund af kon-
krete sager. I forhold til forventningen ved budget 2013 er der en stor stigning i antal personer 
født i 1997. Derudover er opgørelsen tilføjet en ny årgang – personer født i 1998, hvor der 
ventes en udgift på ca. 14,9 mio. kr. i 2016 og 2017. 
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Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal 
sager, som ophører i voksen handicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som 
tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 1999 indgår ikke i opgørelsen. 
 
Direktionen anbefaler, at der som oplæg til budget 2015 foretages en analyse af baggrunden 
for de senere års stigning i udgifterne på området, afledt at tilvæksten fra Børn og Unge. 

4.2 Anlæg  
Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013, er rammerne fremskrevet til 2014-priser, ju-
steret for overførsel af salgsbudget for Tankefuld fra 2013 til 2014 på -11,7, samt korrigeret 
for tekniske ændringer mellem årene 2014 – 2017 på netto -12 mio. kr.  
 
Administrative justeringer: Anlægsrammen for 2017 er som udgangspunkt en videreførelse af 
2016-rammen, som administrativt efterfølgende er justeret med 18,3 mio. kr., idet enkelte 
rammebeløb systemmæssigt ikke blev dannet korrekt for 2017. Der er endvidere flyttet 0,1 
mio. kr./år fra anlægsrammen til drift vedr. elektronisk arkiv. 
 
Nettorammerne kan opgøres således: 
 
Tabel 13: Ændring til anlægsbudget 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 
Vedtagne rammer (Budget 2013) 117,1 90,7 76,6 75,7 
Administrative justeringer  -0,1 -0,1 -0,1 18,4 
Tankefuld (fra Budget 2013) -11,7    
PL fremskrivning (1,9 %) 2,0 1,7 1,5 1,8 
Tekniske ændringer: -30,1 22,3 12,0 -16,2 

- Tankefuld, etape 1, udg. -3,5 3,5   
- Tankefuld, etape 1, salg  12,2 12,2 -24,4 
- Tankefuld, etape 2, udg.  -8,2  8,2 
- Skolestruktur -11,9 -0,3   
- Tilpasning fysiske rammer -14,7 25,9 1,0  
- Pulje kvalitetsfondsmidler  -10,8 -1,2  

I alt 77,2 114,6 90,0 79,7 
 
Rammene opdelt på udvalg: 
 
Tabel 14: Basisbudget anlæg fordelt på udvalgsrammer 
Mio. kr. netto 2014 2015 2016 2017 
Udvalget for Miljø og Teknik  47,5 47,5 40,3 40,3 
Udvalget for Kultur og planlægning 3,5 8,2 6,8 -3,6 
Børn- og ungeudvalget 21,6 56,5 10,5 9,5 
Socialudvalget 4,6 2,4 2,4 2,4 
Økonomiudvalget 0 0 30,0 31,2 
I alt netto 77,2 114,6 90,0 79,7 

I alt brutto 95,5 133,8 109,2 109,3 
 

 
Nettoanlægsrammen for 2014 på 77,2 mio. kr. er indeholdt et salgsbudget på 13,2 mio. kr. 
vedr. Tankefuld og indtægt på 4,4 mio. kr. vedr. tilpasning af fysiske rammer. 
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De forventede anlægsoverførsler fra 2013 til 2014, er endnu ikke opgjort pr. 30. juni 2013. Der 
er i resultatoversigten ikke taget højde for evt. netto mere eller mindre overførsler mellem 
årene. 
 
Pr. 31. marts 2013 forventes overført netto 16,3 mio. kr. til 2014, hvoraf indtægter udgør 72,4 
mio. kr. Ud fra det aktuelle ejendomsmarked vurderes det, at ca. 15 mio. kr. af det overførte 
indtægtsbudget ikke kan realiseres i de kommende år. 
 
I 2014 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr., og derfor er der heller 
ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under et holder sig inden for 
det aftalte niveau. Kravet om 50 pct. medfinansiering af anlægsudgifterne samt deponerings-
regler på kvalitetsfondsområdet bortfalder. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne 
samlet set skal sigte efter et samlet anlægsniveau på 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet. 
 
I seminarmappens afsnit 7 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhøren-
de beskrivelser. 

4.3 Renter  
Der er foretaget en række mindre tilpasninger af budgettet, som medfører en merindtægt på 
0,5 mio. kr. i 2014. 
 
Pga. en større kassebeholdning primo 2014 og et lavere kasseforbrug i 2014 udviser renter af 
likvide aktiver en merindtægt på 2,4 mio. kr.  

4.4 Finansforskydninger og afdrag på lån 
I forbindelse med tilpasning af budgettet til Tankefuld er der overført 3,8 mio. kr. fra 2013 til 
2014 vedr. afdrag på lån til jordkøb, samt en tilpasning af overslagsårene. 
 
Der er primo august foretaget en revision af afdrag af kommunens tilgodehavende og gæld, 
som medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i 2014. 

4.5 Pris- og lønskøn  
Budgettet for 2014 er udarbejdet på grundlag af Kommunernes Landsforenings forventninger til 
pris- og lønforudsætningerne, der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL’s budgetvejledning 2013. 
 
Fremskrivning af driftsbudget: 
I KL’s seneste skøn primo juli 2013 forventes en noget lavere løn- og prisudvikling end de for-
udsætninger, der er lagt til grund i budget 2013-16 jf. nedenstående tabel.  
 
Tabel 15: Pris- og lønfremskrivning – løn og øvrig drift 

Procent  2014 2015 2016 2017 

Anvendt i budget 2013-16 1,74 1,74 1,74 1,74 

Skøn juli 2013 0,73 1,77 1,77 1,77 
 
 
Nedjusteringen i 2014 skal ses i sammenhæng med forårets overenskomstforhandlinger, samt 
den forsatte lavkonjunktur og de seneste skøn for den private lønudvikling. 
 
I forbindelse med opgørelse af fremskrivningsprocenten for 2014 er der indarbejdet en efterre-
gulering af lønskønnet for 2012-13 på 0,92 pct. Efterregulering af skønnet for 2013 kan henfø-
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res til forårets overenskomstforhandlinger, der medførte en væsentlig lavere stigning i de 
kommunale lønninger end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år. 

Effektiviseringskrav 
I pl-reserverne 2014-16 er der afsat et effektiviseringskrav på driften på 0,35% årligt. I for-
bindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet for 2014 udmøntet, hvilket medfører at 
1,3 mio. kr. er afsat som ”bufferpulje” under Økonomiudvalget. 

Det skal bemærkes, at der politisk ikke er taget stilling til, hvorvidt effektiviseringskravet skal 
videreføres efter 2016, og som følge heraf er der ikke afsat en effektiviseringspulje i 2017.  

Fremskrivning af anlægsbudget: 
Anlæg fremskrives med KL’s udmeldte skøn for 2013-14, som udgør 1,60 pct. Dette skøn kor-
rigeres for det reviderede skøn for 2012-13 som er opjusteret fra 1,3 til 1,60 pct. Stigning fra 
budget 2013 til 2014 udgør herefter 1,90 pct. 

Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2014-priser at medføre en mindreudgift 
på 32,8 mio. kr., som modsvares af et lavere statstilskud.  

Tabel16: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Fremskrivning i alt – drift -33,1 -33,0 -32,4 -32,9 

Fremskrivning i alt – anlæg 0,3 0,3 0,3 0,3 
+ = udgift, - = indtægt 
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BUDGET 2014-17 
Direktionens budgetforslag 

Indledning 

Afsættet for budgetlægningen for 2014 er en grundlæggende sund 
økonomi i balance og med et flerårigt sigte. Det bekræftes i revisionens 
beretning vedrørende regnskab 2012, hvor kommunens økonomi betegnes 
som robust. 

Det er et udtryk for, at strukturtilpasningerne på de store serviceområder 
og administrationen og opbremsning på andre områder har medført den 
tilsigtede konsolidering og reduceret behovet for at gennemføre 
besparelser som led i budgetlægningen for de kommende år. 

Det betyder også, at de økonomiske målsætninger kan fastholdes, og at 
der i 2014 er et råderum, som direktionen foreslår reserveret til 
investeringer, der kan understøtte vækst og udvikling i kommunen og 
forstærke indsatsen i forhold til allerede igangsatte initiativer.  

Direktionen lægger vægt på, at driftsoverskuddet i 2014 ikke anvendes til 
at løfte driftsudgifterne til et niveau, der ikke er finansiering til i 
overslagsårene, men at overskuddet anvendes til at øge anlægsaktiviteten 
i overensstemmelse med kommuneaftalen, hvor der er aftalt en 
finansieret stigning i kommunernes anlægsniveau fra 16 til 18 mia. kr.  

Overskuddet i 2014 er et resultat af, at bloktilskuddet er forhøjet med 3 
mia. kr. i form af videreførsel af likviditetstilskuddet fra 2013, hvilket 
styrker kommunens økonomi i forhold til budgetoverslaget. Dette tilskud 
forventes ikke videreført i 2015 og efterfølgende år i KL’s prognose, som 
kommunens indtægtsbudget baseres på. 

Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der 
er aftalt mellem KL og regeringen og kommunens serviceudgifter ligger på 
et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i regionen. 

Direktionen anbefaler, at de økonomiske målsætninger fastholdes i 2014 
og i overslagsårene. Selv om der i budgettet er taget højde for kendte 
merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 
3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét 
overholder servicevækstrammen.  

Direktionens budgetudkast 

Økonomi 
Økonomi og Indkøb 
Rådhuset 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 

Tlf. 62 23 30 00 
Fax. 62 22 48 52 

26. august 2013

Åbningstider 
Mandag-onsdag  9.00-15.00 
Torsdag  10.00-16.30 
Fredag  9.00-14.00 
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Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2014, jf. 
budgetnotat af 15. august 2013.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke truffet beslutning om tildeling af 
særtilskud og lånedispensationer i 2014. Budgetforslaget er derfor baseret på, at 
kommunen modtager tilskud på samme niveau som 2013, mens lånene indgår med de 
beløb, der er indarbejdet i overslaget for 2014 i budget 2013.  
  
I det tekniske budget er forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti, 
der er foretaget en ny pris- og lønfremskrivning og de økonomiske konsekvenser af ny 
lovgivning er indarbejdet. Endvidere er de udgiftsmæssige konsekvenser af den forventede 
demografiske og mængdemæssige udvikling på relevante områder indarbejdet. 
  
Direktionen tilstræber som nævnt at fastholde de økonomiske målsætninger fra forliget om 
budget 2011: 
 

• Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 
• Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal udgøre mellem 80 og100 

mio. kr. ud over deponerede midler. 
 
I forliget om budget 2011 er det desuden aftalt, at overskud i forhold til de nævnte 
målsætninger disponeres efter aftale mellem forligspartierne ligesom eventuelle ændringer i 
skattesatserne forudsætter enighed i forligskredsen. Denne aftale blev videreført i aftalen 
om budget 2012 og 2013, og indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret 
skatteprocent og grundskyldspromille. Det bemærkes, at kommunen har landets 4. højeste 
kommuneskatteprocent. 
 
Driftsbudget 
 
Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for 2014-2017 er så realistisk som muligt, idet 
forudsigelige og uomgængelige merudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat 
reserver til uforudsete udgifter.  
 
I forhold til målsætningen om et driftsoverskud på 100 mio. kr. er der i det tekniske budget 
i 2014 et overskud på 113,7 mio. kr. 
 
I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 på 
knap 30 mio. kr. Direktionen lægger til grund, at der kommer en tilsvarende driftsoverførsel 
fra 2014 på 20 mio. kr. 
 
I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer og 
udvalgene har prioriteret en række af disse til drøftelse i det videre budgetarbejde. I 
direktionens budgetforslag er der indarbejdet enkelte konkrete driftstemaer, samt medtaget 
afledt drift fra indarbejdede anlægsprojekter.  
 
I forhold til temaerne bemærkes, at der i kommuneaften er afsat midler til folkeskolen og 
sundhedsområdet.  Disse områder indgår som driftstemaer på Børn og Ungeudvalgets 
henholdsvis Sundhedsudvalgets områder.  
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Direktionen anbefaler, at der afsættes hhv. 2 mio. kr. og 4 mio. kr. i efterfølgende år til 
folkeskoleområdet, og 3 mio. kr. årligt til sundhedsområdet til prioritering af disse områder. 
Med dette løft disponeres de midler, der i kommuneaftalen er aftalt til sundheds- og 
skoleområdet. I forbindelse med folkeskolereformen er der i 2014 afsat 94 mio. kr. til 
udfasing af 60-års reglen. Svendborgs andel udgør knap 1,0 mio. kr., der er indarbejdet i 
forslaget. 

Herudover har direktionen i 2014 til 2016 afsat 1 mio. kr. til videreførelse af 
balanceordningen vedr. betalt parkering, der hidtil har været politisk prioriteret efter 
budgetvedtagelsen og finansieret via anlæg. Såfremt indtægterne fra betalt parkering ikke 
modsvares af tilsvarende udgifter, modregnes differencen i kommunens tilskud fra staten. 
Alternativet er at nedsætte taksten for betalt parkering. 

I budgetforslaget er tilskuddet til Baggårdsteatret med knap 3 mio. kr. helårligt videreført, 
idet dette er en forudsætning for at fastholde teatrets status som egnsteater. Endvidere er 
medtaget årligt en pulje på 0,8 mio. kr. til prioritering vedr. Klima- og energipolitik samt 
vandløbsregulativer. 

Afledt af anlægsprojekter er der afsat 0,7 mio.kr. til huslejeudgift til ungeenhed, samt netto 
0,1 mio. kr. i 2014 stigende til 1,2 mio. kr. i 2017 på dagtilbudsområdet til bygningsdrift og 
børnerelaterede konsekvenser ved fysisk tilpasning. 

Direktionen foreslår, at finansieringen tilvejebringes med 3 mio. kr. på befordringsområdet, 
hvoraf 2 mio. kr. allerede er tilvejebragt under Udvalget for Kultur og Plan gennem 
omlægning og nedlæggelse af ruter. Den sidste million skal findes via det udarbejdede 
effektiviseringskatalog for befordring, jf. befordringsanalysen.  

Den resterende finansiering findes via en pulje på 1,3 mio. kr. afsat til evt. kompensation på 
PL-afvigelser samt via besparelsespulje på 8 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016 og 20 mio. 
kr. i 2017.  

Direktionen anbefaler, at udmøntning af de flerårige besparelsespuljer drøftes i foråret 2014 
i det nye byråd som led i budgetarbejdet for 2015, og at der i disse drøftelser indgår 
igangværende analyser og omlægninger. 

Behovet for besparelser i 2016-17 skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede 
voksenområde, og direktionen anbefaler, at udviklingen i udgifter på området fra barn til 
voksen analyseres som led i budgetlægningen for 2015.  

Investeringer og anlæg 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2014 er en samlet nettoanlægsramme 77,2 mio. 
kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, renovering af Thurø Skole samt 
løbende vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. 

På baggrund af de politiske beslutninger samt tilkendegivelser på anlægsseminaret i juni 
prioriterer direktionen en række nye anlægsprojekter på i alt 40 mio. kr., heraf 37 mio. kr. i 
2014. Disse anlæg er set over perioden 2014 til 2017 finansieret. 
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Konkret er der i forslaget i 2014 indarbejdet 3,0 mio. kr. som en uomgængelig udgift for at 
realisere det samlede projekt vedr. Byens Rum og Pladser. Der er ligeledes indarbejdet 6,3 
mio. kr. til renovering af Svendborg Lystbådehavn. Denne udgift lånefinanseres. Endelig er 
der afsat 9,1 mio.kr. til påtrængende opgaver på det sociale område - udskiftning af tag og 
nøglebokse og 0,6 mio. kr. til lovpligtig behandling af Sørup Sø.  

På folkeskoleområdet forventes det, at kommunen får andel i den særlige overgangspulje til 
folkeskolereformen på 300 mio. kr. i 2014 og 2017 samt 600 mio. kr. i 2015 og 2016. 
Direktionen anbefaler at de ekstra midler til skoleområdet afsættes som årlige anlægspulje 
og udmøntes, når konsekvenserne af folkeskolereformen kan beregnes.  

Endvidere er der på skoleområdet taget højde for, at der skal tilføres yderligere 4 mio. kr. til 
ombygning af Thurø Skole. I forbindelse med ombygningen er der konstateret PCB i en del 
af skolebygningen og udbedringen vil øge udgiften til ombygning. 

For at understøtte vækstinitiativer afsættes 22,4 mio. kr. til forlængelse af Johs. 
Jørgensensvej mod Tankefuld samt 27 mio. kr. til videreførelse af den fysiske tilpasning på 
dagtilbudsområdet, hvor budgetteret låneoptagelse i 2017 flyttes frem til 2015. I tilknytning 
til forlængelse af Johs. Jørgensensvej er der afsat 5,0 mio. kr. til omlægning af idrætsanlæg 
ved Svendborg Idrætshal. Endelig er der medtaget 1 mio. kr. årligt til videreførelse af 
projektudvikling i Tankefuld.  

Der forberedes ligeledes en investering i bygninger på Frederiksø med henblik på at 
understøtte udviklingen af havneområdet. Udgiften hertil forventes lånefinansieret og 
låneydelsen dækket af lejeindtægter og kan i givet fald efterfølgende indarbejdes i 
budgettet. 

Endelig er der i forbindelse med etablering af tværgående ungeenhed på A. P. Møllersvej i 
2014 afsat 4,9 mio. kr. til deponering. 

Anlægsudvidelserne finansieres ved anvendelse af puljer på i alt ca. 60 mio. kr. afsat i 2016 
og 2017, oprindelig til kvalitetsfondsområdet, hvor bindingen nu er ophævet. Dertil kommer 
ca. 27 mio. kr. fra driften i 2014 tilvejebragt gennem et højere ordinært resultat. 

Direktionen anbefaler, at den praksis, som er anvendt i budget 2013, hvor der ikke 
indarbejdes urealiserede anlægsprojekter fra året før, fastholdes. Det forudsættes, at der vil 
være anlægsoverførsler mellem årene i samme niveau i de kommende år, selvom 
anlægsbudgettet i 2016 og 2017 er vigende. 

Finansiering likviditet 

I budgetforslagets finansiering er indarbejdet et særtilskud på 19,8 mio. kr. Tilskud 
meddeles for ét år, men det er lagt til grund, at kommunen vil modtage et særtilskud af 
tilsvarende størrelse i overslagsårene.  

Der er i det tekniske budget i 2014 indarbejdet en lånoptagelse på 20,1 mio. kr., der 
forudsætter en lånedispensation af tilsvarende størrelse. I det omfang der meddeles større 
dispensation anbefales beløbet reserveret til konsolidering af kassebeholdningen. I 2015 er 
indarbejdet låneoptagelse på yderligere 20 mio. kr. til i alt 30 mio. kr. til medfinansiering af 
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skole- og dagtilbudsprojekter, mens lån på 10 mio. kr. i basisbudget 2017 i den 
sammenhæng udgår.  
 
I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 
2017 med netto 7 mio. kr. 
 
Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
  

Kommunens likviditet er fra 2013 kraftig påvirket af den reduktion, der følger af 
overdragelse af en række kommunale opgaver og betalinger til Udbetaling Danmark.  
 
 
Resultatoversigt 2014-2017 
I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget 2014- 17 indarbejdet.  
 
 

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017
Indtægter i alt -3.563.054 -3.573.497 -3.576.326 -3.635.714 -3.688.593
Serviceudgifter i alt 2.383.060 2.358.473 2.337.330 2.340.672 2.339.078
Overførselsudgifter 1.052.863 1.061.614 1.056.628 1.056.039 1.056.582
Pris- og lønreserver 0 0 53.073 107.308 162.520
Driftsudgifter i alt 3.435.923 3.420.087 3.447.031 3.504.019 3.558.180
Renteudgifter 26.659 25.956 28.897 31.058 30.402
Resultat af ordinær virksomhed -100.472 -127.454 -100.398 -100.637 -100.011
Anlægsudgifter i alt 108.903 114.740 147.416 92.132 55.241
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 48.396 55.731 55.667 57.103 59.722
Lånoptagelse -39.585 -54.830 -60.449 -28.497 -18.497
Finansforskydninger -862 7.056 2.349 2.538 2.535
Resultat af skattefinansieret område 16.380 -4.758 44.584 22.639 -1.010
Ændring af likvide aktiver 16.380 -4.758 44.584 22.639 -1.010
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 150.000 144.189 124.276 90.664 79.850
+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

Direktionens oplæg til 1. beh. Version 2
BUDGET 2014-17

 
 
 
 



Oversigt over direktionens ændringer til 1. behandling 
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Udvalg Ændringer til driftsbudget - 1.000 kr. 2.014 2. 015 2.016 2.017

UMT Parkering - balanceordning 1.019 1.023 1.035
UMT Klima- og energipolitik / vandløbsregulativ 800 800 800 800
UKP Befordring - medfinansiering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
UKP Baggårdsteatret 1.457 2.915 2.915 2.915
UKP Befordringsanalyse - effektiviseringspotentiale -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
UKP Tankefuld, Joh. Jørgensensvej - afledt drift 100 100 100
BU Løft folkeskoleområdet 2.000 4.000 4.000 4.000
BU Udfasing af 60-årsregel jf. folkeskolereform 970
BU Afledt Drift ungeenhed 720 720 720 720
BU Afledt drift dagtilbudsområdet - 83 166 1.481 1.919

BU
Sparede udgifter ved udfasning af eks. Inst. 
0,7 mio. kr./år -700 -700

SFU Løft sundhedsområdet 3.000 3.000 3.000 3.000
ØK Effektivisering 0,35 i 2017 -7.000
ØK Overførsel fra 2014 -20.000
ØK PL-pulje -1.271 -1.271 -1.271 -1.271
ØK Besparelsespuljer -8.000 -15.000 -20.000

I alt -14.222 453 -5.920 -18.517
 
 
Udvalg Ændringer til anlægsbudget - 1.000 kr. 2014 201 5 2016 2017
UMT Sørup Sø 500 75
UKP Byrumsprojekt 3.000
UKP Lystbådehavn - finansieres via lån 6.300
UKP Tankefuld, projektudvikling, videreførelse 1.022 1.022 1.022 1.022
UKP Tankefuld, Joh. Jørgensensvej 14.000 8.400
UKP Tilpasn. idrætspladser ifm. Joh. Jør.vej, Tankefuld 2.500 1.500 1.000

BU
Dagtilbudsområdet - nyt forslag jf. 
styregruppemøde 20.8.2013 -1.985 9.383 20.024

BU Omstilling folkeskolen, modpost indtægtsbudget 3.100 6.100 6.100 3.100
BU Thurø Skole - PCB 4.000
SU Nyt tag Grønnemoseværksted og Svinget 14 3.435
SU Nøglebokse 5.700
ØK Pulje kvalitetsfondsmidler -28.909 -31.199

I alt 37.072 30.405 -763 -27.077
 
 
Udvalg Ændringer til 7 og 8 - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Renter Lån lystbådehavn og dagtilbud 88 450 704 538
afdrag Afdrag lystbådehavn og dagtilbud 95 483 769 655
lån Lån lystbådehavn, dagtilbud incl. fra 17 til 15 -6.300 -20.000 10.000
Finansforsk.Deponering ungeenhed /husleje 4.900

I alt -1.217 -19.067 1.473 11.193
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1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt -3.563.054 -3.569.753 -3.572.379 -3.631.817 -3.687.121

Serviceudgifter i alt 2.383.060 2.354.712 2.330.269 2.335.071 2.336.477

Overførselsudgifter 1.052.863 1.066.214 1.061.228 1.060.639 1.061.182

Pris- og lønreserver 0 0 51.729 104.672 158.728

Driftsudgifter i alt 3.435.923 3.420.926 3.443.226 3.500.382 3.556.387

Renteudgifter 26.659 26.174 29.032 30.997 30.182

Resultat af ordinær virksomhed -100.472 -122.653 -100.120 -100.438 -100.552

Anlægsudgifter i alt 108.903 119.140 141.219 85.835 51.990

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 48.396 56.523 56.456 57.909 60.546

Lånoptagelse -39.585 -62.330 -60.449 -28.497 -18.497

Finansforskydninger -862 7.056 2.349 2.538 2.535

Resultat af skattefinansieret område 16.380 -2.264 39.455 17.347 -3.979

Ændring af likvide aktiver 16.380 -2.264 39.455 17.347 -3.979

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 150.000 142.942 124.347 95.946 89.262

+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

Direktionens oplæg til 1. beh. Version 5 - tilpasset særtilskud, lån og ny tilskudsmodel

BUDGET 2014-17
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Oversigt over direktionens ændringer til 1. behandling 
 

 

Udvalg Ændringer til driftsbudget - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

UMT Parkering - balanceordning 1.019 1.023 1.035
UMT Klima- og energipolitik / vandløbsregulativ 800 800 800 800
UMT Tankefuld, Joh. Jørgensensvej - afledt drift 100 100 100
UKP Befordring - medfinansiering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
UKP Baggårdsteatret 1.457 2.915 2.915 2.915
UKP Befordringsanalyse - effektiviseringspotentiale -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
BU Løft folkeskoleområdet 2.000 4.000 4.000 4.000
BU Omstilling af folkeskolen, modpost finansiering 840 840
BU Udfasing af 60-årsregel jf. folkeskolereform 970
BU Afledt Drift ungeenhed 720 720 720 720
BU Afledt drift dagtilbudsområdet - 83 166 1.481 1.919

BU
Sparede udgifter ved udfasning af eks. Inst. 
0,7 mio. kr./år -700 -700

SFU Løft sundhedsområdet 3.000 3.000 3.000 3.000
ØK Overførsel fra 2014 -20.000
ØK Effektivisering 0,35 i 2017 -7.000
ØK PL-pulje -1.271 -1.271 -1.271 -1.271
ØK Effektivisering 0,35% i 2015-17 - brutto -1.300 -2.600 -3.900
ØK Besparelsespuljer -11.300 -16.000 -18.000

I alt -13.382 -3.307 -9.520 -20.417
 

 

 

Udvalg Ændringer til anlægsbudget - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
UMT Sørup Sø 500 75
UKP Byrumsprojekt 3.000
UKP Lystbådehavn - finansieres via lån 6.300
UKP Tankefuld, projektudvikling, videreførelse 1.022 1.022 1.022 1.022
UKP Tankefuld, Joh. Jørgensensvej 14.000 8.400
UKP Tilpasn. idrætspladser ifm. Joh. Jør.vej, Tankefuld 2.500 1.500 1.000

BU
Dagtilbudsområdet - nyt forslag jf. 
styregruppemøde 20.8.2013 -1.985 9.383 20.024

BU Thurø Skole - PCB 4.000
SU Nyt tag Grønnemoseværksted og Svinget 14 3.435
SU Nøglebokse 5.700
ØK Risikopulje til mindreindt. vedr. salg ejendomme 7.500
ØK Pulje kvalitetsfondsmidler -28.909 -31.199

I alt 41.972 24.380 -6.863 -30.177
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversigt over direktionens ændringer til 1. behandling 
 

 

Udvalg Ændringer til 7 og 8 - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Renter Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond 67 410 665 500
Renter Lån lav likviditet 196 178 160 141
afdrag Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond 72 439 724 609
Afdrag Lån lav likviditet 815 833 851 870
lån Lån lystbådehavn, dagtilbud incl. fra 17 til 15 -6.300 -20.000 10.000
Lån Lån kvalitetsfondsområderme 1.500
Lån Lån lav likviditet -9.000
Finansforsk.Deponering ungeenhed /husleje 4.900
FinansieringTilsvar særtilskud 1.490 1.490 1.490 1.490
FinansieringTilskud folkeskole 2.254 5.328 6.133 3.054
FinansieringNy tilskudsmodel -2.868 -3.723 -3.069

I alt -4.006 -14.190 6.300 13.595
 

 



 

 

 
 

Notat teknisk ændring til budgetmappe 
 
 
I forhold til budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 17.9.2013 er der 
fremkommet en række tekniske ændringer, som samlet set medfører en 
mindreudgift/merindtægt på godt 10 mio. kr. i perioden 2014 – 2017. 
 
De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. Det skal be-
mærkes, at der kan komme flere tekniske ændringer til listen inden budget-
tets 2. behandling. 
 

 
 
Drift: 
På dagtilbudsområdet er der indarbejdet ændringer i bygningsdrift afledt af 
anlægsudvidelse, som indgår i forslag til 1. behandling. 
 
Anlæg 
Det fremgår af budgetforliget for 2012, at der i årene 2013-2015 skal afsæt-
tes årligt 2 mio. kr. vedr. pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Puljen 

Oversigt over tekniske ændringer til 2. behandling af budget 2014-17

Drift 1.000 kr
Udvalg 2014 2015 2016 2017
Udvalget for Børn og Unge
Afledt drift dagtilbudsområdet - rykkes 1 år -83 -83 0 0
Dagtilud - sparede udgifter ved udfasing (justering) -16 -16

Dagtilbud - udfasing Børnehuse (ej med) -267 -267
I alt -83 -83 -283 -283

Anlæg 1.000 kr
Udvalg 2013 2014 2015 2016
Udvalget for Kultur og Plan
Pulje medfin. Lokale initiativer - stop 2015 -2.038 -2.038
Socialudvalget
Nøglebokse - afledt drift via egenfinansiering -450
Økonomiudvalget
Kvalitetsfondsmidler - restpulje nulstilles -1.145
I alt -450 0 -3.183 -2.038

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016
Kirkeskat - ny beregning -1.899 -1.111 -821 -180
I alt -1.899 -1.111 -821 -180

Samlet ændring -2.432 -1.194 -4.287 -2.501

Notat 
 

Økonomi 
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Side 2 af 2

er medtaget i årene 2016 og 2017, og skal derfor tilbageføres til kassen. 
Såfremt det politisk ønskes at videreføre puljen, skal dette medtages som 
udvidelsesforslag til 2. behandlingen. 
 
På anlæg er der under Socialudvalget indarbejdet en udgift på 5,7 mio. kr. 
til elektronisk låsesystem. Beløbet er inkl. 0,45 mio. kr. vedr. afledt drift, 
som i forslaget til 1. behandlingen forudsættes finansieret inden for udval-
gets ramme. 
 
Under Økonomiudvalget resterer der i 2015 1,1 mio. kr. i puljen vedr. kvali-
tetsfondsmidler, som tilbageføres til kassen. 
 
Finansiering m.m. 
På baggrund af budgetforslag fra Provstiudvalget og kommunens skatte-
prognose for kirkeskat er der foretaget en ny beregning for kirkeskatten, der 
medfører en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2014, og med faldende provenu i 
overslagsårene. 
 
 



Budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 – 2017 

Kommuneaftale 

Lov- og cirkulæreprogram 

Indholdsfortegnelse 

Indhold 

Budget 2014 – Lovgivning og Økonomi 

Aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om 
kommunernes økonomi for 2013 

Bilag 1 – God økonomistyring i kommunerne 

Bilag 2 – Fuld kompetencedækning 

Bilag 3 – Principper for kommunal-statsligt samarbejde 

Bilag 4 – Digitalisering og digital velfærd 
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Notat 

Budget 2014 - lovgivning og økonomi 

Aftale om kommunernes økonomi i 2014 

Den 13. juni 2013 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale 
om kommunernes økonomi i 2014.  

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i et 
niveau, der ligger 2,6 mia. kr. under det aftalte niveau for 2013.  

For anlæg er der modsat tale om et løft af rammen på 2,6 mia. kr. i forhold 
til det aftalte niveau for 2013.  

Aftalen indeholder et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel 
styrkelse af likviditet og et likviditetstilskud på 0,3 mia. kr. på grund af 
folkeskolereformen. 

Aftalen tilkendegiver, at regeringen med Vækstplan DK har indgået aftale 
om fastsættelse af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i 
perioden 2014-2017, der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem 
staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under 
hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten.   

Aftalen anerkender, at kommunerne i de senere år har tilpasset udgifterne 
og påtaget sig et stort ansvar i forhold til konsolidering af den offentlige 
økonomi. 

Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 

Økonomi 
Økonomi og Indkøb 

14. august 2013

Sagsid. 13/11225 

Åbningstider 
Mandag-onsdag  9.00-15.00 
Torsdag  10.00-16.30 
Fredag  9.00-14.00 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

De væsentligste økonomiske forudsætninger kan resumeres således: 
 

♦ Udgiftsniveau (service) er sænket med 2,6 mia. kr. i forhold til 
aftalen for 2013. 3 mia. kr. af bloktilskud gøres betinget af 
aftaleoverholdelse. 

 
♦ Hertil lægges serviceløft på 0,2 og 0,3 mia. kr. til henholdsvis 

folkeskolereform og sundhedsfremme. For sundhedsfremme 
forudsættes 0,1 mia. kr. finansieret af besparelser på befordring. 

 
♦ Anlægsniveau er hævet med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 

2013. Der er ikke betinget bloktilskud eller regnskabssanktion for 
anlæg. 

 
♦ Det forudsættes, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter 

på 18,1 mia. kr., men der er ikke noget anlægsloft. Tilskud til 
kvalitetsfonds-investeringer på 2,0 mia. kr. lægges oven i det 
generelle bloktilskud. 

  
♦ Ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af 

likviditet og et likviditetstilskud på 0,3 mia. kr. på grund af 
folkeskolereformen. 

 
♦ Særtilskudspuljen udgør 400 mio. kr. svarende til niveauet i 2013 

og Social særtilskudspulje udgør 406 mio. kr.   
 
♦ Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatten ned indenfor en 

ramme på 250 mio. kr. bliver modsvaret af tilsvarende pulje til 
skatteforhøjelser. 

 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,8 mia. kr. og reglerne for deponering og 

overførsler mellem år forenkles. 
 

♦ Forventning om, at kommunerne frigør ressourcer i 2013 og 2014 
svarende til samlet 1,5 mia. kr. (Moderniseringsaftalen). 
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Serviceudgifter 
 
I aftalen for 2014 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 
230,1 mia. kr., når effekten af ny lovgivning er indregnet. 
 
3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den 
aftalte serviceramme. Kommunens andel af det betingede bloktilskud vedr. 
service er på 30,9 mio. kr. 
 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen er det aftalte niveau 
for 2013 fratrukket 2,6 mia. kr. Udgangspunktet reduceres ligeledes med 1,8 
mia. kr. på grund af væsentlig lavere pris- og lønudvikling end tidligere 
forudsat. 
 
Herefter løftes servicerammen i 2014 med 0,1 mia. kr. som følge af 
lovindgrebet i konflikten mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Løftet 
skal dække kommunernes merudgifter til den lønforbedring, der gives som 
kompensation for udfasningen af 60 årsreglen (aldersreduktionen). 
 
Kommunernes serviceramme løftes også med 0,2 mia. kr. (helårsvirkning 
udgør 0,4 mia. kr. fra og med 2015) vedrørende folkeskolereformen og 0,3 
mia. kr. årligt til en yderligere styrket kommunal indsats på 
sundhedsområdet.  

Servicerammen justeres også med -0,1 mia. kr. i henhold til de gevinster, 
som er forbundet med effektiviseringer af befordringsområdet. Det er 
således en forudsætning for bl.a. det fulde løft på sundhedsområdet, at 
kommunerne selv skaber et råderum på 0,1 mia. kr. indenfor 
servicerammen via effektiviseringer af befordringsområdet. 

Der er endvidere en række DUT-sager fra tidligere år, som har en 
anderledes profil i 2013 end i 2012. Den samlede effekt af disse sager samt 
yderligere mindre korrektioner er -68 mio. kr. i mindreudgifter i 2014 i 
forhold til 2013. 
 
Anlæg 
 
Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 18,1 
mia. kr. i 2014. Der er tale om et højere niveau, end det har været tilfældet 
fra 2011 til 2013, hvor der i gennemsnit har været forudsat et niveau på ca. 
16 mia. kr. 
 
Modsat 2013 er der i 2014 ikke et egentlig loft over de kommunale 
anlægsnivesteringer. Heraf følger, at der ikke er tilknyttet en sanktion på de 
kommunale anlægsbudgetter. Regeringen og KL er enige om, at 
kommunerne i fællesskab skal sikre, at anlægsbudgetterne holdes indenfor 
det forudsatte niveau på 18,1 mia. kr.  
 
I aftalen videreføres et løft på kvalitetsfondsområderne på 2 mia. kr. i det 
samlede forudsatte anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Kravet om en kommunal 
medfinansiering på 50 pct. for udbetaling af kvalitetsfondstilskuddet 
bortfalder fra og med 2014 og de hidtidige deponeringsregler ophører også. 
Ændringerne medfører, at hidtidige deponerede kvalitetsfondsmidler 
frigives.  
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Det forudsættes, at kommunerne samlet set skal sigte efter investeringer på 
kvalitetsfondsområderne på i alt 7,4 mia. kr. Måltallet baseres på, at 
kommunerne investerer 2 mia. kr. (givet i løft), 0,4 mia. kr. (frigivne 
deponerede midler) samt et tidligere opgjort basisanlægsniveau på 
kvalitetsfondsområderne på 5 mia. kr. årligt. 

Ekstraordinære tilskud til likviditet 

Aftalen indeholder ligesom i 2013 et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. 
til styrkelse af kommunernes generelle likviditet.  

I aftalen om folkeskolereformen indgår et likviditetstilskud i 2014 på 0,3 
mia. kr., der hæves til 0,6 mia. kr. i 2015 og 2016 og udfases i 2017 med 
0,3 mia. kr.   

Særtilskud  
 
Aftalen indebærer, at særtilskudspuljen til økonomisk vanskeligt stillede 
kommuner i 2014, ligesom i 2013, udgør 400 mio. kr. Svendborg Kommune 
har fremsendt ansøgning til puljen.  

Som led i ”aftalen om justeringer i udligningssystemet”, gældende fra 2013, 
blev oprettet en ny pulje, der kan søges af kommuner, som i visse dele af 
kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen udgør 
406 mio. kr. i 2014 og Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning til 
puljen. 

For begge puljer forventes svar fra ministeriet inden udgangen af august 
2013. 

Bloktilskud 

Bloktilskuddet til kommunerne er for 2014 fastsat til 71,5 mia. kr. og er 
sammensat således: 
 

 mio. kr. 

Bloktilskud 2014 før aftale 63.869 

P/L regulering 894 

Balancetilskud  1.182 

Budgetgaranti  5.756 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. -248 

Bloktilskud 2014 71.453 

P/L regulering betyder, at bloktilskuddet reguleres med effekten af pris- og 
lønstigninger således, at tilskuddets realværdi som udgangspunkt bevares 
uændret.  
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Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får 
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå 
op. Alle væsentlige forhold som har betydning for kommunernes egen evne 
til at finansiere de aftalte udgifter indgår. Ligesom for 2013 indgår hensynet 
til likviditeten, der i balanceberegningen forudsættes styrket med 3,3 mia. 
kr.  

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som 
omfatter kontanthjælp, aktivering af ikke forsikrede ledige, 
uddannelsesordning, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, 
erhvervsgrunduddannelsen EGU og udgifter vedrørende integrationsloven. 
Bloktilskuddet reguleres således, at udviklingen i disse udgifter neutraliseres 
for kommunernes økonomi under ét. 

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne 
reguleres således, at lov- og regelændringer i princippet er udgiftsneutrale 
for kommunernes økonomi under ét. Tilskuddet til kommunerne fordeles i 
forhold til kommunernes andel af det samlede indbyggertal og ikke direkte 
efter de lokale forhold, som kan variere meget. Der er derfor ikke 
nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte 
kommune og den andel af tilskuddet kommunen modtager/beskæres. 

Låneadgang  

Der er afsat lånepuljer på i alt 1,8 mia. kr. i 2014. Puljerne fordeler sig 
således: 

• Lånepulje på 650 mio. kr., der er målrettet anlægsinvesteringer på 
kvalitetsfondsområder, hvor Svendborg Kommune har ansøgt om 28 
mio. kr.  

• Lånepulje på 200 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret 
effektiviseringspotentiale. 

• Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner, hvor Svendborg Kommune har ansøgt om 30 
mio. kr.  

• En ordinær lånepulje på 200 mio. kr., hvor Svendborg Kommune har 
ansøgt om 44 mio. kr.  

• Lånepulje på 150 mio. kr. til fremme af offentlig-privat 
samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter (OPP). 

• Lånepulje på 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning 
i udkantsområder. 

• Lånepulje på 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik 
på opførelse af vindmøller.  

Der forventes svar vedr. ansøgninger fra ministeriet inden udgangen af 
august 2013.  

Moderniseringsaftalen  
 
Som led i kommuneaftalen for 2013 indgik den såkaldte 
Moderniseringsaftale vedr. årene 2013 og 2014.  
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Hensigten er, at der skal frigøres ressourcer i kommunerne svarende til 
samlet 1,5 mia. kr. over de 2 år. Regeringen er forpligtet på konkrete 
ændringer, der kan udmønte halvdelen af beløbet. 
 
Regeringen har fremlagt konkrete initiativer med et samlet 
frigørelsespotentiale på 770 mio. kr. i 2014. Det vil variere meget fra 
kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er.  
 
Øvrige elementer i aftalen 

Aftalen er baseret på, at kommunerne samlet sænker skatten 250 mio. 
kr. delvist finansieret ved en statsfinansieret tilskudsordning på 188 
mio. kr. Evt. tilskud aftrappes over 3 år. Kommunerne kan svarende til 
niveauet for skattesænkningerne ansøge om at sætte skatten op. Frist 
for ansøgning er den 4. september 2013.  

Aftalen indeholder forskellige initiativer og fokusemner, der skal fremme 
udviklingen på en lang række områder. Generelt gælder, at både regeringen 
og kommunerne, via KL, er forpligtet i forhold til at bidrage. De forskellige 
initiativer og fokusemner er beskrevet i selve aftalen, der vedlægges.   
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Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og 
cirkulæreprogrammet 
 
Kommuneaftalen indeholder kompensation for den udgifts-
/indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som 
kompenseres over bloktilskuddet. Bevillingerne til de respektive udvalg 
reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL’s budgetvejledning. 
 
Den forholdsmæssige andel af reguleringer for serviceudgifter over lov- og 
cirkulæreprogrammet for Svendborg Kommune er 1,03 pct. Fordelingen på 
politiske udvalg er opgjort i følgende oversigt:  
 
Udvalgsoversigt    2014 2015 2016 2017 

Økonomiudvalget 
 347 347 347 347 

Kultur og Planlægning 
 0 0 0 0 

Erhvervsudvalget 
 -122 -96 -83 -83 

Børn og Unge 
 709 708 699 699 

Sundhed og Forebyggelse 
 298 331 110 110 

Arbejdsmarkedsudvalget 
 69 307 340 340 

Socialudvalget 
 -5.382 -5.325 -5.351 -5.351 

Miljø og Teknik 
 0 0 0 0 

Total (1.000 kr.)   -4.081 -3.728 -3.938 -3.938 

 
Det er som udgangspunkt kun lovændringer med udgifts- /indtægtsvirkning 
i Svendborg Kommune på over 0,1 mio. kr., som indarbejdes i budgettet for 
2014. Denne ”bagatelgrænse” har været gældende i en længere årrække.  
 
I det tilfælde, at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de 
overordnede på landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i 
forbindelse med den økonomiske rapportering for 2014 og/eller ved 
budgetlægningen for 2015.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 8 af 9  
 

 
 
 

Udvalg 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 

    (14-
pl) 

(14-
pl) 

(14-
pl) 

(14-
pl) 

 
          

 
Justitsministeriet         

Økonomiudvalget 

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedslo-
ven), Lov nr. 638 af  12. juni 2013 om ændring af forvaltningsloven og 
retsple-jeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) og 
lov nr 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om 
aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i 
forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven). 

347 347 347 347 

 
I alt  347 347 347 347 

 
          

 
Social- og Integrationsministeriet         

Arbejdsmarkedsudvalget 
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven og lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en in-
tegrationsplan, helbredsmæssig vurde-ring af nyankomne flygtninge m.v.) 

120 120 120 120 

Børn og Unge 
Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse 
af børn og unge mod overgreb m.v.)  

653 653 653 653 

Socialudvalget/ Børn og Unge   

(Note 1) 
Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om social-tilsyn 463 455 387 387 

Socialudvalget 
Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik 
(Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)  128 128 128 128 

 
I alt  1.364 1.356 1.288 1.288 

 
          

 
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse         

Socialudvalget 
Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og 
sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret 
tilskud til høreapparater)  

-
6.040 

-
6.040 

-
6.040 

-
6.040 

Sundhed og Forebyggelse 
Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre 
medicinske patient  237 237 0 0 

 
I alt  -

5.803 
-

5.803 
-

6.040 
-

6.040 

 
          

 
Beskæftigelsesministeriet         

Arbejdsmarkedsudvalget/ 

Erhvervsudvalget/  Socialudvalget/                 

Sundhed og Forebyggelse           

(Note 2) 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og 
forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder 
indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1)  

356 544 638 638 

Arbejdsmarkedsudvalget 

Lov nr. 1346 af 21. december 2012 om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig 
ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og 
kontanthjælp)  

-174 0 0 0 
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Erhvervsudvalget 

Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for 
anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og 
dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven (Digital 
kommunikation om tilskudsordninger m.v.)  

-172 -172 -172 -172 

 
I alt  10 372 466 466 

 
          

 

I alt, lov- og cirkulæreprogram  4.082 3.728 3.939 3.939 

 

          

(Note 1)           

Socialudvalget   407 400 341 341 

Børn og Unge   56 55 46 46 

 

          
(Note 2)           

Arbejdsmarkedsudvalget   123 187 220 220 

Erhvervsudvalget   50 76 89 89 

Socialudvalget   123 187 220 220 

Sundhed og Forebyggelse   61 94 110 110 
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13. juni 2013

1. Indledning

Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne 
for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale inve-
steringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi 
for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse.  

Med Vækstplan DK har regeringen indgået aftale om fastsættelsen af fireårige udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner i perioden 2014-17, der vil udgøre rammerne for samarbejdet 
mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til 
efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten. 

Kommunerne har i de senere år tilpasset deres udgifter og påtaget sig et stort ansvar i for-
hold til den nødvendige konsolidering af den offentlige økonomi. Budgetter og regnskaber er 
således holdt inden for de aftalte rammer, hvilket afspejler et markant styrket fokus på bud-
getoverholdelse i kommunerne.  

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere 
den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommu-
nernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Afta-
len omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og mo-
dernisering af den kommunale opgaveløsning.  

2. Vækst og beskæftigelse

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at holde 
hånden under økonomien og beskæftigelsen, og at det kommunalpolitiske fokus på beskæf-
tigelsesindsatsen har betydning for den enkelte kommunes økonomi. Kommunernes fokus er 
endvidere afgørende for at realisere de vedtagne reformer af førtidspension og fleksjob samt 
kontanthjælp. I den forbindelse løfter kommunerne en stor opgave i de kommunale jobcentre, 
ligesom kommunerne i disse år prioriterer kommunale investeringer højt.  

For at styrke erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft er der enighed om behovet for 
et stærkt lokalpolitisk fokus på den virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsessystemet. Det 

Aftale om kommunernes 
økonomi for 2014 
Nyt kapitel 

Regeringen 
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vil også kunne bidrage til at skabe nye jobåbninger for ledige, jf. erfaringerne fra kampagnen 
"Luk op for nye jobmuligheder". Aftaleparterne noterer sig i den forbindelse, at KL har iværk-
sat et politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen, der skal medvirke til at 
styrke samarbejdet med virksomhederne. 
 
Der skal endvidere være ordentlige arbejdsvilkår samt uddannelses- og praktikpladser til 
dem, der er under uddannelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om:  
 
• Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for byg-

ge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det 
vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige 
vilkår. Regeringen og KL er enige om at gøre status for udbredelsen af arbejdsklausuler 
som led i økonomiforhandlingerne for 2015. 

• Kommunerne skal fremover overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om ud-
dannelses- og praktikaftaler i relevante udbud efter "følg eller forklar-princippet". Der ud-
arbejdes vejledningsmateriale om, hvordan dette gøres som en integreret del af ud-
budsprocessen. 

 
Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser 
for vækst og erhvervsudvikling gennem bl.a. effektiv virksomhedsrettet sagsbehandling, god 
infrastruktur mv. i kommunerne. Der igangsættes derfor et arbejde, som skal identificere best 
practice på tværs af kommunerne, og som skal afskaffe regler, der unødigt begrænser kom-
munernes muligheder på området. Arbejdet ser også på de forenklingsforslag, som Virksom-
hedsforum for enklere regler kommer med.  
 
 

3. Kommunernes økonomi for 2014 
 
I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 
mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013.  
 
Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 
kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013. Det 
ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som 
regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de 
kommunale serviceudgifter, jf. budgetloven. 
 
Aftalen indebærer dermed, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil 
kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kom-
munale økonomi i 2014 med nedenstående forudsætninger.  
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Tabel 1 
Balance for kommunerne i 2014 

Mio. kr., 2014-pl Aftale  

Serviceudgifter, netto 230.541 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 19.368 

Overførsler 65.299 

Udgifter til forsikrede ledige mv. 12.635 

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 18.071 

Øvrige udgifter 830 

Udgifter i alt 346.745 

  

Skatteindtægter -255.007 

Bloktilskud mv. -75.479 

- Heraf betinget bloktilskud -3.000 

Beskæftigelsestilskud -12.635 

Øvrige indtægter -7.424 

Indtægter i alt  -350.545 

  

Ekstraordinær finansiering -3.800 
 

 
Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for 
kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2014. Balancetilskuddet løftes i 2014 
ekstraordinært med 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på 
en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.  
 
I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse 
i budgetterne for 2014. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 
2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.  
 
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret 
kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét.  
 
Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr. Regeringen og 
KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med hen-
blik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. 
 
Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 
2014. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav 
om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves.  
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Med udmøntningen fra kvalitetsfonden og frigivelsen af deponerede midler udgør investerin-
gerne på kvalitetsfondsområderne i 2014 mindst 7,4 mia. kr.  
 
Regeringen og KL vil i foråret 2015 gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitets-
fondsmidlerne i 2014.  
 
Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne samt 
en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Lå-
nepuljen til kvalitetsfondsområderne målrettes primært kommuner i en økonomisk og likvidi-
tetsmæssig vanskelig situation. 
 

Pulje til skattenedsættelser 
Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten 
inden for en ramme på 250 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden som-
mer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter 
ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for 
skattestigninger.  
 
For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for 
kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i 
alt 250 mio. kr. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 ned-
sætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 
2016 og 25 pct. i 2017. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., ned-
sættes tilskuddet. 
 
Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne un-
der ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet sva-
rende til overskridelsen. 
 
Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedta-
ger en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individu-
el modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. 
 

Øvrige økonomiske forudsætninger 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
12,6 mia. kr. i 2014. 
 
Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgif-
terne til indkomstoverførsler i 2014. I tilfælde af væsentlige ændringer i udgiftsskønnene for 
indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være 
behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. 
 
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2014 fremgår af boks 1. 
 



 Aftale om kommunernes økonomi for 2014

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014 · Juni 2013 5 

Boks 1 
Øvrige økonomiske forudsætninger 

Bidrag til regionerne 

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2013 var 124 kr. pr. indbygger. 

For 2014 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grund-

bidrag på 125 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- 

og lønudvikling fra 2013-2014 på 0,9 pct. inkl. medicin. 

 

Den kommunale balance i 2014 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede 

medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitets-

bestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2014 forudsat til 19.368 mio. kr.  

 

Skatter 

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at frem-

skrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2011 til 2014 

udgør 11,4 pct. 

 

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er for-

udsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2014 vil blive fastsat til 6,3 pct. 

 

Pris- og lønudvikling 

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2013-2014 for de samlede udgifter 

inkl. overførsler på 1,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,3 pct. fra 2013-2014, og 

PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,6 pct. fra 2013-2014. Der er samtidig taget højde for kompensation for 

afskaffelse af 60-årsregel, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013, og der er forudsat en satsreguleringsprocent for 

2014 på 1,8 pct. 

 

 

God økonomistyring i kommunerne 
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en kort-
lægning af kommunernes økonomistyring. Kortlægningen viser, at kommunernes stærke fo-
kus på rammestyring og budgetoverholdelse udgør et solidt fundament for videreudvikling af 
økonomistyringen. 
 
I forlængelse af kortlægningen er KL og regeringen enige om et målbillede for god økonomi-
styring i kommunerne, jf. bilag 1. God økonomistyring sikrer effektiv ressourceudnyttelse og 
kan understøtte det lokale styrings- og beslutningsgrundlag med gennemsigtighed. 
 
Parterne er derudover enige om at igangsætte en række initiativer, der skal bidrage til at for-
bedre økonomistyringen i kommunerne. Der skal blandt andet opstilles flerårige mål, der af-
spejler den enkelte kommunens økonomiske politik, og der skal gennemføres en årlig status 
for økonomistyringen, som skal danne grundlag for en opfølgning i foråret 2014. 



Aftale om kommunernes økonomi for 2014 

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014 · Juni 2013  6 

4. Kommunale serviceområder 
 

Folkeskole 
 
Et fagligt løft af folkeskolen 
Der er den 7. juni 2013 indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemfø-
res et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft 
og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Der indfø-
res en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varie-
rede undervisningsformer. Med reformen afsættes der mere tid til undervisning via flere fa-
gopdelte timer, samt ny tid til ’understøttende undervisning’, der kan varetages af lærere, 
pædagoger eller medarbejdere med andre kompetencer. Tiden til understøttende undervis-
ning tilrettelægges fleksibelt i kommunerne, og det er kommunens opgave at tilrettelægge 
personalesammensætningen. I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede 
undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældendes kvalifikationer i øv-
rigt. Skoledagen udvides til 30, 33 og 35 ugentlige timer i hhv. indskolingen, på mellemtrinnet 
og i udskolingen.  
 
Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015, idet tid til faglig fordybelse og lektiehjælp 
frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for 
eleverne. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, 
således at minimums-timetallet for eleverne reduceres med to, tre og to timer om ugen i hhv. 
indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp 
fravælges.  
 
Med reformen lægges der op til øget fokus på mål- og resultatstyring i folkeskolen baseret på 
få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater. Her-
med understøttes kommunernes ansvar for at gå forrest i udviklingen af kvaliteten i folkesko-
len. Og endelig gennemføres der et markant og målrettet løft af kompetenceudviklingen til 
lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen. 
 
Regeringen og KL har drøftet reformen og de økonomiske konsekvenser. Reformen betyder, 
at der i de kommende år skal ske en meget væsentlig omstilling i kommunernes børne- og 
ungepolitik og på de enkelte skoler, herunder skolepolitisk, ledelsesmæssigt, organisatorisk 
og i tilrettelæggelse af skoledagen. Det nødvendiggør et stort lokalpolitisk og ledelsesmæs-
sigt fokus på og ansvar for at realisere reformen inden for nedenstående rammer. Regerin-
gen og KL er enige om: 
 
• Reformen fastlægger rammerne for et markant og ambitiøst løft af folkeskolen. Den læn-

gere og mere varierede skoledag indebærer, at eleverne tilbringer mere tid sammen 
med lærerne. Det kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende personaleressourcer 
og forudsætter en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid samt en anderledes 
anvendelse af det pædagogiske personale fra SFO og fritidsklub i dele af den længere 
skoledag.  

 
Fastlæggelsen af lærernes undervisningsopgaver vil skulle ske efter en kommunalpoli-
tisk prioritering og en konkret ledelsesvurdering i de enkelte kommuner og på den enkel-
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te skole ud fra en række hensyn, herunder den enkelte lærers erfaring, kompetencer og 
ønsker, skolens samlede undervisningsbehov samt skolens behov for løsning af øvrige 
opgaver.  

 
På den baggrund er der enighed om, at de nuværende lærere, børnehaveklasseledere 
og pædagoger mv. vil kunne varetage de ekstra timer og den nye tid til understøttende 
undervisning.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der med reformen omprioriteres således, at lærerne 
inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. 2 klokketimer mere om 
ugen. Lærerne skal varetage undervisningen i fagene, mens den understøttende under-
visning i den øvrige del af skoledagen skal varetages i kombination mellem lærere, pæ-
dagoger og personale med andre kvalifikationer. Ressourceforbrug og personaleanven-
delse besluttes lokalt i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler. 

 
• Mange børn vil med den sammenhængende skoledag tilbringe færre timer i fritidsord-

ninger eller klubtilbud. Personaleressourcer vil derfor skulle flyttes fra fritidsordninger og 
klubtilbud og over i folkeskolens undervisning, idet børnene vil få mindre behov for at 
benytte disse ordninger, når skoledagen udvides. Det skønnes, at der kan frigøres res-
sourcer svarende til i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. som følge af reduceret pasningsbe-
hov. Det er lagt til grund, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. 

 
• Der gennemføres en række afbureaukratiseringsinitiativer, som kan frigøre godt 100 

mio. kr. i folkeskolen og øge den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af folkeskolen. 
Bl.a. lempes reglerne for brug af holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, 
pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, bestemmelsen om 
klasselærerfunktionen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles 
ledelse mv. 

 
• De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. 

kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært med 300 
mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstil-
lingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt.  

 
Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for 
kommuner med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder 
relevante kriterier med henblik på at foretage en udmelding medio august. 

 
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge omstillingen i folkeskolen tæt i de kom-
mende års økonomiaftaler, herunder realiseringen af de faglige ambitioner og mål for elever-
ne.  
 
Løft af kompetencedækning i folkeskolen 
Det indgår som et centralt element i reformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompeten-
ceniveauet i folkeskolen. Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence 
(tidligere linjefag). På den baggrund har regeringen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af læ-
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rere og pædagoger i 2014-2020. Endvidere er der afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kom-
petenceudvikling af lederne på området. 
 
Regeringen og KL har drøftet målsætningen om at hæve niveauet for kompetencedækning i 
alle fag i folkeskolen over de kommende år. Der er enighed om målet om fuld kompetence-
dækning, og at kommunerne med afsæt i de afsatte og kommunernes eksisterende midler 
løfter kompetencedækningen fra ca. 80 pct. i dag til et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og 
mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det re-
sterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de plan-
lægningsmæssige hensyn tillader. 
 
Der udmøntes 700 mio.kr. til kommunerne frem mod 2020 via puljer fordelt på baggrund af 
antallet af elever i kommunerne. De resterende midler afsættes i staten til afledte taxameter-
udgifter mv. De nærmere rammer fremgår af bilag 2. 
 
Midlerne skal først og fremmest anvendes til at sikre fuld kompetencedækning. Herudover er 
regeringen og KL enige om, at efteruddannelsesmidlerne skal bruges til at understøtte en 
række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen, jf. boks 2. 
 
 

Boks 2 
Indsatsområder i forhold til efteruddannelse af lær ere og pædagoger i folkeskolen 

- Undervisningskompetence. 

- Løbende faglig opdatering. 

- Understøttelse af øget inklusion. 

- Klasseledelse. 

- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog. 

- Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen. 

 

 
 

Med henblik på at uddybe ovenstående pejlemærker for anvendelse af midlerne til efterud-
dannelse indbyder Børne- og Undervisningsministeren til drøftelser med de relevante parter. 
Der nedsættes udvalg, med repræsentanter udpeget af LC, Skolelederforeningen, Børne- og 
Kulturchefforeningen, BUPL, FOA, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning, som skal give 
inspiration til den lokale udmøntning af midlerne. Kommunerne vil inddrage de relevante fag-
lige organisationer, idet kommunerne træffer endelig beslutning om midlernes anvendelse. 
 
Som led i kompetenceløftet udarbejder kommunerne en lokal kompetenceplan for perioden.  
 
Regeringen og KL er enige om løbende at følge op på kommunernes realisering af kompe-
tenceløftet og udmøntningen af midlerne. Der gøres særskilt status i økonomiforhandlingerne 
for 2016 og 2018. 
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Kommunal sundhed 
Et stigende antal ældre og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme vil i 
de kommende år udfordre det danske sundhedsvæsen. Regeringen og KL er derfor enige 
om at prioritere sundhedsområdet højt og at sikre mest mulig sundhed for pengene. Samar-
bejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode, sammenhængende pati-
entforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt.  
 
KL er enig i visionerne i regeringens sundhedspolitiske udspil, der skal understøtte mere 
sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet. I udspillet er der afsat 328 mio. kr. i perioden 
2014-2017 til en styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet.  
 
Regeringen og KL er desuden enige om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende 
indsats i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem 
nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i for-
hold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal 
midlerne samtidig understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren.  
 
Der er enighed om, at anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne, hvor der 
ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Erfaringerne drøftes med Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse i foråret 2015.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede fore-
byggelsesindsats: 
 

• Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. 
• Færre forebyggelige indlæggelser. 
• Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. 
• Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. 

 
I lyset af disse mål opstiller kommuner og regioner som led i sundhedsaftalerne fælles mål-
sætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats. 
 
Der er enighed om, at der er behov for en række tiltag, der kan medvirke til at styrke sam-
menhængen i sundhedsvæsenet: 
 
• 5 sundhedsaftaler frem for 98. Sundhedsaftalerne skal i højere grad understøtte sam-

menhængende patientforløb, og der igangsættes et arbejde med at nytænke og styrke 
sundhedsaftalerne. 

• Styrket almen praksis. Der er behov for i højere grad at sammentænke kommunale 
sundhedsopgaver med opgaverne i almen praksis. Derfor er der bl.a. lagt op til at sikre 
kommunerne større indflydelse på praksisplanlægningen. 

• Synlighed om resultater. Der gennemføres en synlighedsreform baseret på principper 
om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbed-
ring af indsatser.  

• Kommunernes indsats på det psykiatriske område. Regeringen og KL er enige om, at 
indførelsen af en ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien skal følges af en fortsat 
faglig velbegrundet henvisningspraksis i kommunerne og et fortsat fokus på forebyggel-
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se og støtte til borgeren. Parterne er enige om at følge op på kommunernes indsats. 
Regeringen og KL er herudover enige om, at der i regi af psykiatriudvalget identificeres 
udfordringer i forhold til at tilrettelægge en hensigtsmæssig indsats for borgere med psy-
kiske lidelser med det formål at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 
Regeringen har i sit sundhedsudspil Mere borger, mindre patient afsat 20 mio. kr. til projektet 
Patientsikker Kommune. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afsætter i alt 8 mio. 
kr. til projektet i 2014-2016. 
 

Beskæftigelsesområdet 
I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob samt aftalen om en kontanthjælpsre-
form er det en central kommunalpolitisk opgave at sikre, at flest muligt får en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, og at antallet af modtagere af overførselsindkomster begrænses mest muligt. 
Kommunernes implementering er således afgørende for at realisere reformernes målsætnin-
ger. Regeringen og KL er derfor enige om i fællesskab at sætte fokus på implementeringen af 
reformerne og øge vidensopbygningen. Der vil i forbindelse med de kommende års økonomi-
forhandlinger blive gjort status for implementeringen af reformerne samt målsætningen om 
færre modtagere af overførselsindkomst. 
 
Øget politisk fokus på beskæftigelsesindsatsen 
Regeringen og KL er enige om, at der er brug for et styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigel-
sesindsatsen. Klare politiske mål og rammer for en effektiv indsats i den enkelte kommune er 
afgørende for, at færrest muligt ender på permanent offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesom-
rådet skal i højere grad betragtes som politisk styrbart på linje med andre kommunale områ-
der.  
 
KL har iværksat et partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen med en række ud-
valgte kommuner. Partnerskabet skal sætte fokus på, at der er rum til lokalpolitisk styring og 
prioritering på området. 
 
Regeringen og KL er enige om at understøtte dette projekt og gennemføre en kortlægning af 
ressourceforbruget i jobcentre. Kortlægningen kan fx fokusere på medarbejdernes forskellige 
opgavetyper, årsagerne til det relative ressourceforbrug mellem opgaverne og it-
understøttelsen af konkrete arbejdsopgaver. Samtidig kan erfaringer fra frikommuneforsøg på 
beskæftigelsesområdet inddrages.  
 
Nyt refusionssystem med fokus på resultater 
KL og regeringen er enige om, at refusionssystemet skal understøtte, at færrest muligt kom-
mer på langvarig offentlig forsørgelse. Regeringen vil i 2014 fremlægge forslag til en refusi-
onsomlægning, hvor hovedprincippet for et nyt refusionssystem skal være, at refusionssat-
serne er ens på tværs af ydelser og falder over tid. I forbindelse med omlægningen skal der 
foretages en vurdering af de byrdefordelingsmæssige virkninger. KL inddrages i forbindelse 
med udarbejdelsen af oplægget. 
 
Regelforenkling på beskæftigelsesområdet 
Styringen og reguleringen af beskæftigelsesområdet er forholdsvis kompleks og dermed res-
sourcekrævende. Der er derfor potentiale for at gennemføre forenklinger på området. 
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Der er enighed om, at regeringen vil fremlægge forslag om en række initiativer, der kan med-
virke til at forbedre rammerne for kommunernes indsats:  
 
• Mere fleksibelt kontaktforløb for forsikrede ledige. Kontaktforløbet for forsikrede ledige 

forenkles, så den enkelte kommune og borger får den nødvendige fleksibilitet til i fælles-
skab at tilrettelægge hyppighed, form og indhold i det individuelle kontaktforløb.  

• Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre. Den digitale kommunikation 
mellem a-kasser og jobcentre om rådighed og sanktioner forenkles med henblik på at ef-
fektivisere kommunikationen. Forenklingen planlægges iværksat i løbet af 2014.  

• Online udveksling af dagpengeoplysninger. Der igangsættes et arbejde i samarbejde 
med a-kasserne om online udveksling af dagpengeoplysninger, så jobcentrene får ad-
gang til de samme oplysninger om dagpengeudbetalinger som a-kasserne. Udviklings-
arbejdet afsluttes i 2013 med henblik på, at en model for online udveksling kan udrulles i 
2014.   

• ”Tælleregler”. Opgørelsesmetoderne for kontaktforløb og aktive tilbud for forsikrede ledi-
ge ændres i 2014, så kontakt og aktive tilbud tilrettelægges ud fra en opgørelse af sam-
menhængende (og ikke sammenlagte) ledighedsperioder. Ændringen sker samtidig med 
en omlægning af tidspunktet for, hvornår forsikrede ledige skal have aktive tilbud, så det 
sikres, at den gennemsnitlige indsats for de ledige ikke svækkes. 

• Dataregistreringskrav. Med virkning i 2014 afskaffes en række centralt fastsatte krav om 
eventuelle dobbeltregistreringer samt krav til registrering af data, som ikke finder anven-
delse, er vanskelige at håndtere administrativt, eller som kan hentes fra andre kilder.  

• Forenklinger på sygedagpengeområdet. Administrationen af reglerne for opgørelse af 
lønmodtageres beskæftigelseskrav for ret til sygedagpenge og beregning af sygedag-
penge forenkles gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre. 

• Organisatoriske bindinger. Regeringen vil fremlægge forslag om at afskaffe de bestem-
melser i styringsloven, der fastlægger, at økonomiudvalget og eller et stående udvalg i 
kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesindsatsen. Re-
geringen og KL er herudover enige om at drøfte mulige modeller for en justering af de 
øvrige organisatoriske krav til den kommunale beskæftigelsesindsats, og regeringen vil 
på den baggrund fremlægge forslag om en ændring af reglerne. 

 
Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet set frigør ressourcer i kommunerne 
svarende til 52 mio. kr., som medgår til opfyldelse af moderniseringsaftalen.   
 

Socialområdet 
Regeringen og KL er enige om, at servicelovens voksenbestemmelser skal forenkles. En for-
enklet servicelov på voksenområdet skal understøtte, at borgerne i højere grad får en effekt-
fuld og målrettet social indsats, der matcher borgerens behov, og som medvirker til progres-
sion og positiv udvikling hos den enkelte. Samtidig skal forenklingen understøtte kommuner-
nes muligheder for at prioritere, så der skabes de bedst mulige resultater inden for de givne 
rammer. 
 
Samtidig er regeringen og KL enige om i efteråret 2013 at drøfte mulighederne for at under-
støtte, at kommunerne anvender midlertidige tilbud i de situationer, hvor det er relevant. 
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Et samlet datagrundlag 
Socialområdet er kendetegnet ved beskeden viden om effekt af de sociale indsatser. Rege-
ringen og KL er enige om at analysere muligheder for at skabe et samlet dokumentations- og 
analysegrundlag for indsatserne på det sociale område, bl.a. med udgangspunkt i det fælles-
kommunale ledelsesinformationsystem (FLIS).   
 
Udsatte børn og unge 
Regeringen og KL var med sidste års økonomiaftale enige om at igangsætte en omstilling af 
indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på uddannelse og brug af effektfulde metoder. 
I forlængelse heraf er regeringen og KL enige om, at andelen af udsatte børn og unge med 
dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.  
 
Regeringen og KL er samtidig enige om at arbejde videre med udbredelsen af effektfulde me-
toder i indsatsen for udsatte børn og unge, herunder målrettede familiebaserede indsatser, 
der kan forebygge, at barnet kommer i mistrivsel og skal have større og længerevarende 
støtte. Parterne er enige om i regi af partnerskabet på socialområdet at følge udviklingen på 
området samt implementeringen af den nye lovgivning om underretninger. 
 
Effektiv drift af tilbud 
Socialområdet er kendetegnet ved mange mindre tilbud. Regeringen og KL er enige om vig-
tigheden af, at sociale tilbud drives og styres effektivt. På den baggrund igangsættes en ana-
lyse, der skal afdække muligheder og barrierer i forhold til en mere effektiv drift og styring af 
sociale tilbud. 
 
Borgerstyret personlig assistance 
Kommunerne yder i dag et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til borgere med betydelig 
og varigt nedsat funktionsevne - også kaldet borgerstyret personlig assistance (BPA). Der er 
enighed om, at regeringen vil fremsætte forslag om en række justeringer af ordningen, der 
bl.a. sikrer en mere ensartet udmåling af BPA-tilskud og letter kommunernes tilsyn med fir-
maer og foreninger, der leverer BPA. Justeringerne skal bidrage til at lette kommunernes 
administration af ordningen, forbedre kommunernes styringsmuligheder og sikre, at midlerne 
anvendes til formålet.  
 
Friplejeboliger 
Der er i 2012 gennemført en evaluering af lov om friplejeboliger. Regeringen og KL er på den 
baggrund enige om, at der er behov for at se nærmere på den eksisterede afregningsmodel.  
 
Forsorgshjem og kvindekrisecentre 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke kommunernes muligheder for at 
give hjemløse borgere og voldsramte kvinder en sammenhængende og rehabiliterende social 
indsats. På den baggrund igangsættes en analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og 
kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder på områderne. I forlæn-
gelse heraf er der enighed om at udbrede metoder på hjemløseområdet baseret på Housing 
First-princippet, som har vist gode resultater i Hjemløsestrategien.  
 
Socialtilsyn 
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Den 1. januar 2014 træder det nye socialtilsyn i kraft. Regeringen og KL er enige om, at der 
er behov for at etablere et fælles it-system for de fem socialtilsyn, der sikrer smidige arbejds-
gange i kommuner og socialtilsyn samt gode rammer for en effektiv lokal tilrettelæggelse af 
tilsynsopgaven. IT-systemet udvikles af tilsynskommunerne. Regeringen og KL er enige om, 
at en andel af midlerne afsat til Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering hertil.  
 
 

Dagtilbud 
Der er prioriteret et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud, og der er enighed om, at 
de afsatte 500 mio. kr. fra økonomiaftalen for 2013 vil blive anvendt hertil. KL vil i efteråret 
følge op på anvendelsen med henblik på at sikre, at alle de afsatte midler anvendes til at for-
bedre kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der gøres sammen med regeringen status på afta-
len.  
 
Herudover er regeringen og KL enige om, at kommunerne også fremadrettet vil prioritere 
kvalitetsforbedringer på dagtilbudsområdet.  
 
I foråret 2014 drøfter KL og regeringen status på udviklingen i normeringer samt øvrige tiltag 
til forbedret kvalitet i dagtilbud i kommunerne. 
 
Med økonomiaftalen for 2009 aftalte regeringen og KL at afskaffe løsrevne lukkedage i dag-
institutioner. Enkelte kommuner holder imidlertid fortsat lukkedage på almindelige hverdage. 
KL vil følge op i forhold til disse kommuner med henblik på at sikre, at de lever op til aftalen. 
  

5. Lokalpolitisk råderum og demokrati 
 
I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral 
styring. Regeringen og KL er enige om en revitaliseret udgave af principperne, jf. boks 3 og 
bilag 3. Regeringen og KL vil gensidigt støtte og arbejde for de aftalte principper, herunder i 
KL’s vejledning af kommunerne og i regeringens samarbejde med Folketinget.  
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Boks 3 
Principper for kommunal-statsligt samarbejde 

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning til lokale prioriteringer. 

1. Tydeligt opgave- og budgetansvar. 

2. Styring på mål og resultater. 

3. Politisk ansvar og decentralt ledelsesrum. 

4. Enkeltsager løses konkret. 

 

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. 

5. Samarbejde om nytænkning og effektivisering. 

6. Viden er grundlaget. 

7. Flere fælles løsninger. 

 

Et tættere og mere forpligtende samarbejde. 

8. Nye former for samarbejde. 

9. Samspil om velfærden. 

 
 

 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal tage et aktivt ansvar for at sikre 
det lokale demokrati, inddrage borgerne i de lokale beslutninger og arbejde for en højere 
valgdeltagelse ved kommunalvalget til efteråret. Der afsættes 7 mio. kr. af de overskydende 
midler fra den nedlagte Kommunale Momsfond til projekter vedrørende det lokale demokrati, 
herunder en kampagne for at øge valgdeltagelsen blandt unge frem mod regions- og kom-
munalvalget i efteråret 2013. 
 
Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i den offentlige sektor igangsat et 
arbejde med at formulere fælles principper for modernisering af den offentlige sektor. Prin-
cipperne skal understøtte arbejdet med modernisering på alle niveauer.  
 
For at fastholde den konstruktive dialog om modernisering af den offentlige sektor er regerin-
gen, KL og Danske Regioner enige om at arbejde videre med følgende initiativer:   
 
• Udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde. Der gennemføres i sam-

arbejde med MindLab et antal styringslaboratorier til at udvikle ideer til nye styringsfor-
mer i den offentlige sektor.  

• Forsøg med fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Inspireret af frikommunefor-
søgene iværksættes forsøg, hvor udvalgte kommuner og regioner efter aftale med de in-
volverede/relevante overenskomstparter og faglige organisationer får mulighed for frita-
gelse fra overenskomstmæssige bindinger. Hensigten er at vurdere om de nuværende 
overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen. 

• Oprettelse af center for innovation. Der oprettes et Center for Offentlig Innovation, som 
skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. 
Centret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.  
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Der afsættes op til 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, hvoraf kommunerne og staten hver 
finansierer op til 4 mio. kr., mens regionerne finansierer op til 2 mio. kr. 

 

6. Modernisering og bedre ressourceanvendelse  
 
I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne sva-
rende til 1½ mia. kr. frem til 2014. De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær 
service i kommunerne. Moderniseringsaftalen indebærer, at regeringen og kommunerne hver 
gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i 2014.  
 
Regeringen har med økonomiaftalen for 2013 og 2014 i alt fremlagt initiativer for 770 mio. kr. 
og har dermed opfyldt sin forpligtelse i Moderniseringsaftalen. I økonomiaftalen for 2014 har 
regeringen fremlagt følgende initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne: 
 
• Regelforenkling på beskæftigelsesområdet. 
• Regelforenkling på folkeskoleområdet. 
• Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler. 
 
Som led i deres opfyldelse af aftalen har kommunerne i 2013 bl.a. haft fokus på at nedbringe 
udgifterne til den kommunale administration, digitalisering og velfærdsteknologi mv. I 2014 vil 
kommunerne sætte fokus på følgende områder:  
 
• Effektivisering af kommunernes arbejde med social kontrol og snyd. 
• Effektivisering af kommunernes administration. 
• Udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger på fire områder. 
• Anvendelse af de forpligtende indkøbsaftaler. 
 
Der er enighed om at følge systematisk op på de aftalte initiativer og drøfte en eventuel for-
længelse af moderniseringsaftalen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes øko-
nomi for 2015. 
 
Regeringen og KL vil se nærmere på mulighederne for at effektivisere bl.a. administrative 
støttefunktioner gennem øget standardisering og flere fælles løsninger på tværs af kommu-
ner og i fællesoffentlig regi. 
 
Regeringen og KL har desuden igangsat et styrings- og reguleringseftersyn, som skal bidra-
ge til at sikre en sammenhængende og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer samt 
en bedre og mere koordineret indsats over for borgeren. 
 

Digitalisering 
Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikati-
on i 2015. Den 1. december 2014 overgår 10 nye områder i kommunerne til obligatorisk digi-
tal selvbetjening i bølge 3. Det vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 
2015 stigende til 94 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2016.  
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En analyse peger på, at der er et økonomisk potentiale ved at konsolidere telefoniske hen-
vendelser. Regeringen og KL er enige om at fortsætte analysearbejdet med henblik på at 
kvalificere modeller for eventuel etablering af tværgående kontaktcentre.  
 
Udbetaling Danmark er pr. 1. marts 2013 overgået til fuld drift. Regeringen og KL er enige 
om, at etableringen af den nye myndighed er forløbet inden for den aftalte økonomiske og 
tidsmæssige ramme. Parterne er på den baggrund enige om, at der frem mod forhandlinger-
ne om kommunernes økonomi for 2015 skal foretages en evaluering efter Udbetaling Dan-
marks etablering.  
 
Overgangen til digital post for virksomheder i 2013 og borgerne i 2014 forudsætter en stærk 
og koordineret implementeringsindsats, der løftes af parterne i fællesskab. Regeringen, KL 
og Danske Regioner er enige om, at der samlet set afsættes 34,1 mio. kr. til implemente-
ringsindsatsen i 2014-2017, hvoraf kommunerne finansierer i alt 12 mio. kr. i perioden.  
 
Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der gennemført analy-
ser, som viser et effektiviseringspotentiale ved en forstærket indsats for at reducere omfanget 
af snyd og fejludbetalte sociale ydelser. Regeringen og KL er enige om at fastholde fokus på 
området, og KL og kommunerne vil gennemføre en målrettet fælleskommunal indsats med 
henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af digitale underretninger om ændringer i 
borgernes indkomst mv. 
 

Digital velfærd  
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet 
aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsætninger og konkrete initiativer. Par-
terne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sek-
tor og til at frigøre et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse 
med økonomiforhandlingerne for 2015.  
 
Der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologiske 
løsninger. I første omgang på områder, der skal øge borgernes selvhjulpenhed og effektivise-
re arbejdsgangene, bl.a. gennem implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, 
spiserobotter og vasketoiletter. Indsatsen iværksættes inden for rammerne af et fælleskom-
munalt program for udbredelse af velfærdsteknologi. Den nationale udbredelse på de fire om-
råder vurderes samlet set at kunne frigøre nettogevinster for mindst ½ mia. kr. i kommunerne 
ved fuld indfasning i 2017.  
 
Der er herudover enighed om en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet. Aftaler ved-
rørende digitalisering, digital velfærd og sundheds-it er uddybet i bilag 4.  

 
Fælles udbud af befordringsordninger mv. 
I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af 
mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale 
befordringsordninger.  
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Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af 
kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlæg-
nings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne.  
 
Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 2014 skønnes en samlet 
gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 medgår de frigjorte midler til en 
prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke 
herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med 
de årlige drøftelser om kommunernes økonomi. 
 

Indkøb  
Den første fase af kommunale forpligtende aftaler er afsluttet. Størstedelen af kommunerne 
har tilsluttet sig aftalerne, og der er et samlet besparelsespotentiale på 260 mio. kr. i aftaler-
nes løbetid. Den anden fase af kommunale forpligtende aftaler er igangsat og forventes at 
træde i kraft i slutningen af 2013.  
 
Erfaringerne viser, at der er et stort økonomisk potentiale ved at standardisere, koordinere og 
forpligte det kommunale varekøb. Det kræver imidlertid også, at kommunerne anvender de 
forpligtende aftaler, så gevinsterne realiseres. Parterne er enige om at følge op på, at dette i 
højere grad er tilfældet.  

 
Kommunal benchmarking  
Systematisk anvendelse af benchmarkdata og udbredelse af viden om de mest effektive ind-
satser kan styrke kommunernes grundlag for lokal prioritering. 
 
Regeringen og KL er enige om følgende indsatser, der skal understøtte, at benchmarking i 
højere grad bliver en integreret del af kommunernes styrings- og prioriteringsarbejde: 
 
• Der gennemføres hvert år et antal benchmarkinganalyser, der skal gå i dybden med ud-

valgte områder og problemstillinger og derigennem understøtte læring om bedste prak-
sis. Analyserne gennemføres bl.a. af KORA.  

• Der udvikles løbende supplerende nøgletal, der på relevante områder understøtter aftal-
te målsætninger, herunder med afsæt i de gennemførte benchmarkinganalyser. Nøgle-
tallene kan indgå i det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS, samt i de 
Kommunale Nøgletal under Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

• KL vil fortsætte og styrke udsendelsen af kommunebenchmarks, hvor der sættes fokus 
på kommunernes performance på konkrete områder eller i forhold til konkrete problem-
stillinger. Det understøtter større opmærksomhed omkring sammenligning af resultater.  

 
Udviklingen i centrale benchmarkingresultater samt resultater og opfølgning på de gennem-
førte analyser drøftes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. 
Arbejdet med styrket benchmarking forankres i en fælles styregruppe.  
 

Offentlig-privat samarbejde 
Regeringen og KL er enige om at understøtte og udbrede kommunernes samarbejde med 
private aktører. Kommunernes brug af private leverandører målt ved IKU-indikatoren udgør 
25,4 pct. i 2012, hvilket afspejler en mindre stigning i forhold til 2011. Der er samtidig stor for-
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skel i kommunernes konkurrenceudsættelse. Det indikerer, at der samlet set er potentiale for 
en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse. 
 
Med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfrita-
gelsespulje på 150 mio. kr. i 2014, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra 
deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. 
 

Frikommuner 
Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at foretage en sy-
stematisk evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse med frikommuneforsøgene. Der af-
sættes 2,5 mio. kr. hertil finansieret af overskydende midler fra den nedlagte Kommunale 
Momsfond.  
  
 

7. Øvrige temaer 
 

Kommunernes låne- og deponeringsregler 
I forlængelse af økonomiaftalen for 2013 har en arbejdsgruppe set på mulige moderniserin-
ger af de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler. Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet vil på den baggrund gennemføre en forenkling af låne- og deponeringsreglerne med 
følgende initiativer: 
 
• Fri adgang til at konvertere mellem konkrete projekter inden for en lånepuljes formål.  
• Lånedispensationer til konkrete anlægsaktiviteter kan overføres til det efterfølgende år, 

hvis de konkrete projekter er igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt. 
• For i højere grad at ligestille låne- og deponeringsreglerne frigives midler, der er depo-

neret i forbindelse medindgåelse af leje- og leasingaftaler mv., fremadrettet allerede fra 
tidspunktet for ibrugtagning med en femogtyvendedel årligt.  

• Generel adgang til deponeringsfritagelse ved kortvarige tidsbegrænsede aftaler om leje 
og leasing i op til 3 år. 

 

Restancer 
Regeringen og KL er enige om at fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af kommuna-
le restancer. Dette fokus forankres i et målrettet partnerskab på området. 
 
Der er enighed om, at regeringen i den kommende folketingssamling vil arbejde for, at kom-
munale forsyningsselskaber gives adgang til at afkræve en skyldners CPR-nummer, så for-
syningsselskabernes restancer kan inddrives gennem lønindeholdelse.  
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i regi af partnerskabet igangsættes analy-
ser, der frem mod foråret 2014 afdækker muligheden for at tilpasse lovgivningen, samt i givet 
fald opstiller konkrete modeller herfor, på følgende områder: 
 
• Udvide adgangen til lønindeholdelse, herunder civilretslige krav og restancer til bibliote-

ker. 
• Tillægge afgørelser om modregning forældelsesafbrydende virkning. 
• Optimere inddrivelsesprocessen i forhold til pengeinstitutterne. 
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• Forkorte rykkerforløb. 
• Styrke inddrivelsen gennem indregning af kommunale restancer i forskudsskatten og 

ved at justere tabeltrækket. 

 
Regeringen og KL er derudover enige om, at det i det videre arbejde drøftes, om der både 
kan forebygges og gives kommunerne bedre mulighed for at afdække sager om socialt 
snyd/bedrageri med offentlige ydelser. 
 
Endelig er regeringen og KL enige om, at der skal arbejdes videre med udviklingen af statistik 
til kommunerne om inddrivelsesindsatsen, og at der igangsættes et projekt vedrørende opti-
mering af den samlede lønindeholdelsesproces. 
 

Kommunalt ansatte med statslig tjenestemandspension  
Der har siden 1993 kunnet konstateres en højere udvikling i slutlønnen for de kommunalt an-
satte med statslig tjenestemandspension end for tilsvarende grupper i staten. I forlængelse af 
sidste års økonomiaftale er regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet finan-
sierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger 
(P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 
44 og 37 (statslig trin). Finansieringen vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages 
højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensio-
neres fra og med 1. juli 2013. 
 

Samarbejde om exit-programmer 
Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at der er et velfungerende samarbejde om 
personer, som indgår i exit-programmer. KL vil drøfte arbejdet med exit-programmer med en 
række kommuner og vil på den baggrund komme med forslag til håndteringen af den fremad-
rettede boliganvisning og fordeling af udgifter i tilfælde, hvor en deltager i et exit-program skal 
flyttes fra én kommune til en anden. Parterne er enige om årligt at drøfte, hvordan samarbej-
det forløber, herunder i forhold til de uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser for 
denne gruppe af personer.  
 

Etablering af et fælles færgesekretariat 
Som led i udligningsaftalen forhøjes tilskuddet til kommuner med mindre øer med 15 mio. kr. 
med virkning fra 2014. Regeringen og KL er enige om, at en del af tilskuddet til kommuner 
med mindre øer anvendes til etablering af et fælles færgesekretariat. Udgifterne hertil forven-
tes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. KL koordinerer etableringen af færgesekretariatet i 2014. 
Det fælles færgesekretariat kan efter fire år evalueres blandt de deltagende kommuner. 
 

Totaløkonomiske opgørelser 
Med vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger styrker regeringen fokus på ibrugtag-
ning af nye, effektive og omkostningsbesparende løsninger på sundheds- og velfærdsområ-
det. Regeringen vil i samarbejde med KL udvikle metoder for vurdering af totaløkonomiske 
opgørelser ved ibrugtagning af nye hjælpemidler og løsninger. 
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Væksthuse 
Der er indgået en særskilt national aftale om rammer og mål for væksthusenes indsats i 
2014. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2013 en aftale med 
regionens væksthus om indsatsen i 2014. Der er enighed om at fortsætte drøftelserne af den 
struktur, der skal sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for øget vækst i 
virksomhederne. 
 

Vindmøller  
Som en del af en aftale om kommunernes planlægning for vindmøller på land etableres en 
lånepulje på samlet 50 mio. kr. i 2014-15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på opfø-
relse af vindmøller. Puljen holdes inden for den samlede aftalte anlægsramme. 
 

Bredbånd og mobildækning 
Regeringen og KL er enige om, at der etableres en lånepulje på samlet 50 mio. kr. i 2014-15 
til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. 
 
 

Bilag: 
 
1. Styrket økonomistyring i kommunerne. 
2. Fuld kompetencedækning. 
3. Principper for kommunal-statsligt samarbejde. 
4. Digitalisering og digital velfærd.  
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Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 aftalt at styrke samarbejdet 
som led i Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor. God økonomistyring handler ikke 
kun om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at opnå indsigt i, hvad pen-
gene anvendes på og anvende den viden i den løbende budgetlægning, opfølgning og regn-
skabsaflæggelse. God økonomistyring skal således bidrage til at synliggøre og frigøre res-
sourcer til at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Som en del af dette 
arbejde har eksterne konsulenter i efteråret 2012 gennemført en kortlægning af økonomisty-
ringen i 10 kommuner.  

På baggrund af kortlægningen er der opstillet et langsigtet målbillede for god økonomistyring 
i kommunerne, jf. tabel 1. Målbilledet for god økonomistyring er blandt andet baseret på føl-
gende konklusioner: 

• Rammestyringen skal fortsat udgøre udgangspunktet for kommunernes økonomistyring
og understøttes af indsatser, der medvirker til at understøtte økonomifunktionens arbej-
de med at styrke indsigten i ressourceanvendelsen.

• Kommunernes arbejde med budgetlægning kan videreudvikles med henblik på at opnå
større viden om hvilke opgaver, der forventes gennemført, og hvad opgaverne koster.
Det kan blandt andet ske gennem fokus på budgetforudsætninger, de væsentligste ud-
giftsdrivere og brug af periodisering. Derudover kan kommunernes arbejde med fle-
rårsperspektiver videreudvikles gennem brug af økonomiske målsætninger.

• Kommunernes arbejde med den løbende budgetopfølgning kan videreudvikles med
henblik på at kvalificere de løbende prioriteringsdrøftelser. Det kan blandt andet ske
gennem en tidlig dialog med de decentrale enheder om økonomi og aktiviteter og for-
ventet regnskabsresultat. I tillæg hertil kan kommunernes arbejde med årsregnskabet
understøttes gennem hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registrerin-
gerne i økonomisystemet. Kommunernes fokus på og viden om enhedspriser kan styr-
kes og indarbejdes i den løbende styring.

• Kommunernes arbejde med benchmarking kan styrkes yderligere ved at anvende
benchmarking som redskab til at identificere effektiviseringspotentialer og effektive op-
gaveløsninger. I tillæg hertil kan kommunernes anvendelse af ledelsesinformation vide-
reudvikles yderligere gennem brug af relevante nøgletal, der målrettes de forskellige or-
ganisatoriske styringsniveauer internt i kommunen.

God økonomistyring i kommunerne 
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Indsatser 
Regeringen og KL er enige om, at målbilledet skal være retningsgivende for nogle fælles ind-
satser, som skal videreudvikle kommunernes økonomistyring. Målbilledet skal endvidere bi-
drage til, at den kommunale økonomistyring understøtter statens samlede udgiftspolitiske sty-
ring af den offentlige sektor. Der er enighed om, at følgende indsatser med virkning fra 2014 
skal understøtte arbejdet med at implementere målbilledet.  
 
• Langsigtede finansielle målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg 
 
• Levering af månedlige forbrugstal til Danmarks Statistik 
 
• Hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskaber 
 
Herudover er der en række temaer inden for økonomistyringen, hvor der i dag er forskellige 
erfaringer i forhold til udbredelse og anvendelse. Regeringen og KL er på den baggrund eni-
ge om i efteråret 2013 at påbegynde de første af flere pilotprojekter med henblik på opsam-
ling af nuværende erfaringer samt udvikling af ny viden. Erfaringerne fra pilotforløbene vil 
danne baggrund for de konkrete indsatser, der kan implementeres på længere sigt. Projek-
terne vil vedrøre:  
 
• Brug af periodiserede budgetter 
 
• Brug af afvigelsesforklaringer i budget og opfølgning samt i forhold til enhedspriser i 

regnskabet 
 
• Udarbejdelse og anvendelse af enhedspriser 
 
• Brug af koncernnøgletal, der understøtter kommunens tværgående styring. Koncernnøg-

letallene vil bl.a. blive en integreret del af FLIS.  
 
• Brug af overførselsadgang mellem årene 
 
• Anvendelse af demografi- og budgetmodeller 
 
Som opfølgning på målbilledet og ovenstående tiltag gennemføres en årlig status for økono-
mistyringen, der danner grundlag for en opfølgning i foråret 2014. På den baggrund identifi-
ceres eventuelle behov for nye indsatser i forhold til kommunernes økonomistyring.  
 
Det videre arbejde med implementering af målbillede og indsatser forankres i en arbejds-
gruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL. 
Desuden sker en inddragelse af Budget- og regnskabsudvalget under Økonomi- og Inden-
rigsministeriet i implementering af regelsæt samt opfølgning på erfaringer. 
 
Målbilledet for god økonomistyring i kommunerne er gengivet nedenfor jf. tabel 1. 
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Tabel 1 
Målbillede for god økonomistyring i kommunerne  

Styringsområde  God økonomistyring i kommunerne 

Økonomisk poli-
tik og målsæt-
ninger 

• Udvikling af kommunens økonomistyring sker inden for rammestyring.  

• Kommunen har en økonomisk politik med konkrete finansielle målsætninger for udviklin-

gen i kommunens økonomi. 

• Kommunens økonomistyringsprincipper understøtter mulighed for prioritering på tværs i 

kommunen. 

• Kommunen fastlægger konkrete mål for arbejdet med effektiviseringer. 

Budgettering 

• Kommunens budgetlægning har sammenhæng til politikker, strategier og mål. 

• Økonomifunktionen sikrer, at der sker løbende vidensudveksling med de decentrale en-

heder i budgetlægningen og sikrer, at de decentrale enheder hurtigt kender deres bud-

get efter budgetvedtagelsen.  

• Kommunen forholder sig til de faktisk realiserede udgifter og har viden om de væsentlig-

ste udgiftsdrivere i budgetteringen. 

• Kommunens budgetter indeholder klare og realistiske budgetforudsætninger inden for 

de definerede økonomiske rammer. 

• Med afsæt i områdernes styringsbehov periodiseres budgetterne med styringsrelevant 

frekvens og detaljeringsniveau. 

Opfølgning 

• Økonomifunktionen har processer for opfølgning og løbende prognosticering og forkla-

ringer af væsentlige afvigelser i forbrug. 

• Økonomifunktionens opfølgning indeholder viden om udvikling i økonomi og aktivitet, og 

giver grundlag for at opdage og reagere på mer- og mindreforbrug hurtigt. 

• Økonomifunktionen udarbejder løbende rapporteringer til økonomiudvalget, der under-

støtter kommunens samlede styringsbehov.  

• Kommunens regnskab godkendes hurtigt efter periodens lukning og inddrages aktivt i 

den løbende styring.  

• Kommunen følger i relevant omfang op på politikker, strategier og mål gennem integrati-

on af resultatmål og effekter i den løbende styring. 

Koncernsty-

ring/Ledelsesinfo

rmation 

• Økonomifunktionen inddrager relevante nøgletal til kvalificering af budgetlægning og op-

følgning. 

• Kommunen benytter blandt andet benchmarking til identificering af effektiviseringspoten-

tialer og effektive opgaveløsninger både internt i kommunen og på tværs af kommuner.    
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Et centralt element i folkeskolereformen er fuld kompetencedækning i undervisningen og 
bedre anvendelse af efteruddannelsesmidler. Der er enighed om følgende: 

Målsætning og afsatte midler 
• Der afsættes 1 mia. kr. til kompetenceudvikling i 2014-2020.
• Der udmøntes heraf 700 mio. kr. til kommunerne og 300 mio. kr. til statslige afledte ud-

gifter til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og taksameter.
• Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen i folkeskolen løbende øges. Målet er

et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneni-
veau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedæk-
ning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader.

• Kravet om fuld kompetencedækning gælder alle fag, alle klassetrin og på kommuneni-
veau og indskrives i folkeskoleloven.

• Der kan gives dispensation i forhold til helt særligt udfordrede kommuner, herunder ø-
kommuner.

Udmøntning 
• Den kommunale andel af midlerne udmøntes fra en pulje på § 20 Ministeriet for Børn og

Undervisning.
• Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskolebørn.
• Kommunerne gives mulighed for at opspare midler til fx senere store efteruddannelses-

satsninger. Beløbet efterreguleres i 2021 i forhold til, hvor stor en del af midlerne, der
samlet set vurderes at være anvendt til formålet.

• Der oprettes en særskilt konto i de kommunale regnskaber, hvor kommunerne skal
regnskabsføre deres udgifter til kompetenceudvikling.

• Det aftales i forbindelse med den konkrete udmøntning, hvilke udgifter der kan
regnskabsføres på den pågældende konto, idet det dog på kontoen ikke vil være muligt
at sondre mellem udgifter, kommunen under alle omstændigheder ville have afholdt og
udgifter til et løft.

• Kommunerne gøres ansvarlige for at dokumentere, at alle midlerne er anvendt til formå-
let og at dette indrapporteres til Ministeriet for Børn og Undervisning.

• Det påhviler kommunernes revision i forbindelse med den almindelige revision at sikre,
at de konterede udgifter er retvisende. Det fastlægges en fælles og på forhånd aftalt op-
gørelsesmetode.

Opfølgning 
• Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse inden for formålet og der fast-

lægges en fælles og på forhånd aftalt opgørelsesmetode herfor.
• Midlerne kan anvendes til en række prioriterede indsatsområder, jf. boks 1:

Fuld kompetencedækning 
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Boks 1 – Indsatsområder ift. efteruddannelse af lær ere og pædagoger i folkeskolen 
 

- Linjefagskompetence 

- Understøttelse af øget inklusion. 

- Klasseledelse. 

- Løbende faglige opdatering. 

- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog. 

- Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen. 

  
 
• Der etableres et centralt partsudvalg, som skal drøfte pejlemærker for anvendelsen 

nærmere. 
• Der følges løbende op på udviklingen i kompetencedækningen via UNI-C’s løbende op-

gørelser, der bygger på data fra skolernes digitale studieadministrative systemer, som 
indeholder stamdata for de ansatte læreres kompetencer, hvilke fag og klassetrin de un-
derviser mv. for samtlige folkeskoler i landet. 

• Kommunerne udarbejder en lokal kompetenceplan, herunder bl.a. for anvendelsen af 
midlerne inden for de prioriterede områder for lærerne og pædagogerne i folkeskolen. 

• Der vil være mulighed for at ændre udmøntningsmodellen, såfremt kommunerne ikke 
anvender midlerne som aftalt, eller hvis kompetenceniveauet ikke løbende forbedres i til-
strækkeligt omfang. 
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I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral 
styring, der tager afsæt i, at en stærk decentral offentlig sektor understøtter kvalitet for pen-
gene ved, at opgaveløsningen tilpasses lokale ønsker og behov. Med økonomiaftalen for 
2013 var regeringen og KL enige om, at dialogen mellem stat og kommuner bygger videre 
herpå. Det blev samtidig aftalt at igangsætte et eftersyn af de tidligere aftalte principper.  

Den økonomiske krise har medført skærpede udfordringer for den offentlige økonomi og 
nødvendiggjort gennemførelsen af reformer og omstillinger af den offentlige sektor. Kommu-
nerne har i den sammenhæng påtaget sig et stort ansvar i forhold til konsolideringen af de of-
fentlige finanser og omstillingen af offentlige serviceydelser bl.a. gennem strukturændringer. 

Siden kommunalreformen er der skabt nye samarbejdsrelationer mellem kommunerne. Fæl-
les udfordringer imødekommes i stigende grad gennem fælles løsninger – ikke mindst når 
standardisering af administrative rutiner kan give effektiviseringsgevinster. Etableringen af 
KOMBIT, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og fælles indkøb er alle eksempler på 
fælleskommunale og fællesoffentlige løsninger med sigte på effektivisering. I de kommende 
år vil denne udvikling forstærkes på de opgaveområder, hvor lokalpolitiske prioriteringer spil-
ler en mindre rolle, men hvor administrativ standardisering giver mulighed for effektivise-
ringsgevinster.  

Med afsæt i de skitserede udfordringer og muligheder er regeringen og KL enige om at opda-
tere og revitalisere de tidligere aftalte principper under følgende overskrifter:   

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning til lokale prioriteringer 
• Tydeligt opgave- og budgetansvar
• Styring på mål og resultater
• Politisk ansvar og decentralt ledelsesrum
• Enkeltsager løses konkret

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor 
• Samarbejde om nytænkning og effektivisering
• Viden er grundlaget
• Flere fælles løsninger

Et tættere og mere forpligtende samarbejde 
• Nye former for samarbejde
• Samspil om velfærden

Principper for kommunal-statsligt sam-

arbejde  
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Principperne sætter rammerne for et tæt og tillidsfuldt samarbejde om omstilling, nytænkning 
og effektivisering af den offentlige sektor, som er en fælles udfordring på tværs af myndighe-
der og niveauer i den offentlige sektor.  
 
Regeringen og KL er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor er en forudsætning for 
en serviceorienteret og effektiv offentlig sektor, hvor opgaveløsningen er tilpasset lokale bor-
gere og virksomheders behov. Det betyder også, at løsninger på de enkelte velfærdsområder 
inden for lovgivningens rammer kan være forskellige fra kommune til kommune. En stærk 
decentral sektor er ligeledes en forudsætning for en succesfuld implementering af nationale 
reformer.  
 
Regeringen og KL vil gensidigt støtte og arbejde for de aftalte principper. KL vil efterleve 
principperne i vejledningen af kommunerne. Regeringen vil efterleve principperne i samar-
bejdet med Folketinget. 
 

 
Principper for kommunal-statsligt samarbejde 
 

1. Tydeligt opgave- og budgetansvar 

 
Det politiske opgave- og budgetansvar skal være tydeligt. Folketinget og regeringen har ansvaret for at 

fastsætte de overordnede rammer, herunder lovgivning mv. samt den økonomiske politik. Kommunalbesty-

relsen har ansvaret for kommunens serviceniveau, den konkrete opgavevaretagelse og økonomien i den 

enkelte kommune.  

  
Der er en klar fordeling af offentlige opgaver mellem myndighederne, hvorved folkevalgte på 
nationalt og lokalt niveau hver for sig har et tydeligt ansvar over for vælgerne.  
 
Kommunalbestyrelserne har ansvaret for gennem prioriteringer og inden for rammerne af 
lovgivningen at fastlægge kommunernes serviceniveau, at sætte rammer og mål for de kom-
munale institutioner samt at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen og en effektiv styring af 
kommunens økonomi. Folketinget og regeringen har ansvaret for den statslige regulering af 
kommunernes opgavevaretagelse samt tilrettelæggelsen af den overordnede økonomiske 
politik under hensyntagen til konjunkturudviklingen og de langsigtede økonomiske udfordrin-
ger.  
 
De overordnede rammer for kommunernes økonomi aftales ved årlige forhandlinger mellem 
regeringen og KL inden for rammerne af budgetloven. 
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2. Styring på mål og resultater 

 
Resultatbaseret styring skal sikre fokus på den offentlige sektors kerneopgaver. Et styrket resultatfokus skal 

samtidig give et større lokalpolitisk råderum til at løse opgaverne med afsæt i lokale forhold og understøtte 

det politiske ansvar for at nå de ønskede mål.  

  
En statslig styring baseret på mål og resultater understreger kommunalbestyrelsernes ansvar 
for lokal prioritering og opgaveløsning. Med fokus på mål og en større gennemsigtighed om 
resultaterne skal kommunerne samtidig have et større råderum i den lokale tilrettelæggelse 
af opgaverne, så indsatsen fokuseres på resultater, kvalitet og effektivitet frem for efterlevel-
se af proceskrav og detailregulering. Når gevinsterne af nationale reformer skal realiseres, er 
det resultatet og ikke processen, der tæller.   
 
Styringsdialogen mellem stat og kommuner skal fokuseres på mål og resultater frem for pro-
cesser. Regler og krav, der ikke understøtter de politiske mål, skal fjernes, så der sikres en 
enkel og effektiv styring. Politisk aftalestyring bør i videst muligt omfang erstatte detailregule-
ring.  
 
 

3. Politisk ansvar og decentralt ledelsesrum 

 
Kommunalbestyrelsen fastlægger og prioriterer de kommunale mål, rammer og serviceniveau, herunder re-

sultatkrav på de enkelte velfærdsområder. Kommunalbestyrelsen understøtter en ansvarlig og professionel 

ledelse på institutionsniveau og tilrettelægger styringen således, at der sikres en klar rolle- og ansvarsforde-

ling med vægt på decentralt ledelsesrum. 

 

  
De politiske målsætninger sætter rammen for institutionernes opgavevaretagelse. Med ud-
gangspunkt heri bør der i institutionerne være rum til at tilrettelægge opgaveløsningen. Deri 
ligger også muligheden for at inddrage borgernes viden og kompetencer samt medarbejder-
nes faglighed og engagement i forhold til at udvikle og forbedre kvaliteten. 
 
Kommunalbestyrelsen har det endelige ansvar for velfærdsydelserne i kommunen. Det er 
derfor også kommunalbestyrelsens ansvar at følge op på indsatsen og sikre, at de decentrale 
institutioners resultater og indsats flugter med de politisk fastsatte mål. Inden for disse ram-
mer skal institutionerne så vidt muligt styres på resultater frem for processer.  
 
Vedholdende ledelsesfokus og systematisk opfølgning er afgørende i forbindelse med gen-
nemførelse og implementering af initiativer og reformer, så de ønskede effekter nås, og ge-
vinsterne realiseres. Det lokalpolitiske fokus på implementering er afgørende for, at indsatser 
og reformer får den ønskede effekt for borgerne og samfundet. 
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4. Enkeltsager løses konkret 

 
Enkeltsager, der ikke er repræsentative for den generelle opgavevaretagelse, bør ikke give anledning til ny 

regulering eller lovgivning generelt. Myndigheden med opgaveansvaret finder løsninger på de specifikke 

forhold.  

  
Kritiske enkeltsager bør ikke i sig selv give anledning til ny regulering. Lokalpolitikere skal på-
tage sig ansvaret for at løse den pågældende sag ud fra de konkrete vilkår. Landspolitisk bør 
man samtidig afholde sig fra at ophøje den enkelte sag til en generel problemstilling, hvis sa-
gen ikke er repræsentativ for den generelle opgaveløsning.  
 
Løsning af enkeltsager skal ske med respekt for det decentrale ledelsesansvar samt ved in-
volvering af medarbejdere og borgere. Det giver ofte de bedste løsninger at løse problemet, 
der hvor det er opstået.  
 
Initiativansvaret ligger hos den myndighed, der har driftsansvar for opgaven. Den ansvarlige 
minister har ansvar for, at de overordnede rammer for kommunernes opgaveløsninger er ind-
rettet hensigtsmæssigt. Men hyppig brug af muligheden for at afkræve redegørelser med af-
sæt i enkeltsager kan skabe uklarhed om ansvarsfordelingen. Lokalpolitikere tager et klart 
ansvar for den konkrete opgaveudførelse, når opgaveansvaret er placeret lokalt.  
 
 

5. Samarbejde om nytænkning og effektivisering 

 
Stat og kommuner samarbejder om nytænkning og effektivisering af den kommunale opgavevaretagelse. 

Kommunerne er ansvarlige for løbende at sætte fokus på en god og effektiv opgavevaretagelse, og rege-

ringen er ansvarlig for at sikre kommunerne det nødvendige lokalpolitiske råderum hertil. Det er et fælles 

ansvar at skabe rammer og muligheder for omstilling og bedre ressourceudnyttelse ikke mindst når den er 

afhængig af rammebetingelser på tværs af stat, regioner og kommuner. 

 

  
Regeringen og kommunerne har en ambitiøs, fælles målsætning for effektiviseringen af den 
kommunale opgaveløsning og er enige om i fællesskab at frigøre ressourcer i kommunerne, 
som kommunerne kan anvende til at forbedre den borgernære service. Nogle initiativer til 
omstilling, forenkling og effektivisering kræver regeringstiltag blandt andet for at sikre ram-
mebetingelser og handlemuligheder lokalt, mens andre kan gennemføres af kommunerne 
selv.  
 
Kommunerne har på mange områder stor frihed til at tilrettelægge en effektiv opgaveløsning. 
Det gælder i forhold til organisering, tilrettelæggelse af arbejdsgange og den tværgående ko-
ordination. Regeringen understøtter det lokale forenklings- og effektiviseringsarbejde ved at 
sikre de nødvendige rammer og enkel regulering samt ved at give frihed til, at kommunerne 
kan gennemføre forsøg med nye måder at gøre tingene på.   
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6. Viden er grundlaget 

 
En forudsætning for fornuftig anvendelse af de offentlige ressourcer er, at der eksisterer viden om, hvilke 

indsatser der virker, og at denne viden udbredes og anvendes. Kommunerne skal dokumentere resultater-

ne af deres indsatser og sammenligne sig med hinanden med henblik på læring. Meningsfuld dokumentati-

on og sammenligning skal således sikre læring, understøtte faglig udvikling og dermed medvirke til at øge 

kvaliteten i opgaveløsningen. 

 

  
Dokumentation med fokus på resultater muliggør systematisk opfølgning.  
Sammenligning af resultater og konkrete metoder kan medvirke til at synliggøre indsatser, 
der virker og skaber gode resultater. Regeringen og KL vil derfor samarbejde om en mere 
systematisk tilgang til benchmarking med fokus på generering af praksisrelevant viden.  
 
Dokumentationsindsatsen skal være meningsfuld for dem, der bidrager til indsamlingen og 
skal anvende dokumentationen. Den skal baseres på tillid frem for kontrol, og ressourcefor-
bruget skal stå mål med udbyttet. 
 
 

7. Flere fælles løsninger 

 
Fælles løsninger, fælles drift og standardisering i kommunerne og andre steder i den offentlige sektor kan 

være en vej til effektivisering. Fælles løsninger udbredes, hvor der er mulighed for at varetage opgaven 

bedre og mere effektivt, og hvor lokalpolitiske prioriteringer spiller en mindre rolle. Det skal frigøre ledelses-

ressourcer til de kommunale kerneopgaver, hvor lokalpolitiske prioriteringer og forankring er afgørende.  

 

  
Størstedelen af de kommunale opgaver forudsætter fastsættelse af et lokalt politisk service-
niveau og nærhed til de borgere, der modtager ydelserne. For disse opgaver skal kommu-
nerne have råderum til at tilrettelægge opgaverne i overensstemmelse med lokale forhold. 
Andre kommunale opgaver har imidlertid en karakter, hvor den lokale politiske forankring og 
nærheden til borgerne har mindre betydning, og hvor opgaven ikke er tæt forbundet med an-
dre opgaver, der forudsætter lokalpolitisk forankring.  
 
For sidstnævnte type opgaver er effektivitetshensynet det primære hensyn. For disse opga-
ver kan det være relevant at realisere effektiviseringsgevinster gennem flere fælles løsninger 
på tværs af kommunerne eller via nationale løsninger.  
 
Fælles kommunale løsninger, fælles opgaveløsning og standardisering skal således udbre-
des, hvor der er mulighed for at varetage opgaver bedre og mere effektivt i fællesskab, og 
hvor lokalpolitisk prioritering spiller en mindre rolle. Det kan fx være standardiserede digitale 
løsninger eller fælles udbud på tværs af kommuner. Det kan også være fælles aftaler, som 
det kendes fra de fælleskommunale indkøbsaftaler eller egentlig samdrift inden for en fælles 
organisatorisk ramme.  
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8. Nye former for samarbejde 

 
Partnerskaber på tværs af myndigheder er et redskab, der kan øge det lokale råderum og begrænse detail-

regulering.  

 

  
Partnerskabsaftaler, der bygger på dialog og samarbejde om en konkret indsats, kan øge det 
lokale ansvar og råderum og den gensidige inspiration om løsninger og resultater.  
 
Partnerskabsaftaler kan have forskellige formål og karakter. Der kan fx indgås aftale om at 
afdække mulige løsninger på et konkret område. Partnerskaber kan også anvendes til at af-
dække barrierer for en mere effektiv og hensigtsmæssig løsning. Endelig kan et partnerskab 
indebære, at kommunerne forpligter sig til at opfylde fælles politiske mål for indsatsen, mens 
staten på den anden side afholder sig fra detailregulering.  
 
Partnerskaber mellem staten og kommunerne skal understøtte et tæt samarbejde mellem re-
geringen og KL. Konkrete partnerskabsaftaler skal være forankret i en politisk aftale fx den 
årlige aftale om kommunernes økonomi.  
 
 

9. Samspil om velfærden 

 
Udviklingen af velfærden i Danmark er en fælles samfundsopgave, som borgere, virksomheder og det of-

fentlige samarbejder om.  Regeringen og KL vil skabe bedre rammer for dette samarbejde og for de mange 

frivillige indsatser.  

 

  
Danmark har et veludbygget velfærdssamfund, der er opbygget gennem generationer. Tilret-
telæggelsen, udførelsen og udviklingen af opgaverne skabes i samspil mellem borgere, virk-
somheder, civilsamfund og den offentlige sektor.  
 
Det offentlige skal være en samarbejdspartner, der giver borgeren og den enkelte virksom-
hed mulighed for at deltage aktivt i løsningen og udviklingen af samfundsopgaverne. Lovgiv-
ning, administration og arbejdsgange i den offentlige sektor skal derfor også tilrettelægges ud 
fra hensyn til borgere og virksomheder – og ikke omvendt. Øget samspil giver bedre kvalitet 
og en mere målrettet anvendelse af den offentlige sektors ressourcer. Til gavn for den enkel-
te og samfundet som helhed.  
 
Regeringen og KL vil samarbejde om at understøtte frivilligt arbejde.  
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Digital kommunikation 
Regeringen og KL er enige om at forberede overgangen til obligatorisk digital selvbetjening 
pr. 1. december 2014 på 10 nye områder i kommunerne i bølge 3, som vil frigøre ressourcer i 
kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. ved fuld indfasning fra 
2016. Udbetaling Danmarks gevinster som følge af bølge 3 afklares i forhandlingerne om 
kommunernes økonomi for 2015. For at sikre realiseringen af målsætningen om, at 80 pct. af 
den skriftlige kommunikation foregår digitalt i 2015, er regeringen og KL enige om at igang-
sætte en analyse af områder, som skal indgå i fjerde og sidste bølge. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal sikre en god og effektiv håndte-
ring af de borgere, som skal have råd, vejledning, hjælp og støtte i kontakten med det offent-
lige. Analysearbejde peger på, at der er et økonomisk potentiale ved at konsolidere telefoni-
ske henvendelser. Regeringen og KL er enige om at fortsætte analysearbejdet med henblik 
på at kvalificere modeller for eventuel etablering af tværgående kontaktcentre. Erfaringer fra 
kommunale forsøg med samarbejde om telefonbetjening inddrages i arbejdet, herunder med 
henblik på at belyse balancen mellem service og effektivitet. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der samlet set afsættes 34,1 mio. kr. til 
implementering af digital post i 2014-2017, hvoraf kommunerne finansierer 7,0 mio. kr. i 
2014, 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017. Herudover sender kom-
munerne, som forudsat, et brev til borgerne for at orientere om overgangen til digital post.  

Mobil NemID 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at NemID skal videreudvikles, så borgere 
og ansatte i den private og offentlige sektor fra 2014 kan anvende NemID fra mobile platfor-
me – herunder smartphones og tablets mv. Der er enighed om, at kommunerne finansierer 
40 pct. af de fællesoffentlige omkostninger til mobil NemID til borgere og medarbejdere med 
16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem. Regeringen, KL og 
Danske Regioner er endvidere enige om at arbejde hen mod, at de relevante selvbetjenings-
løsninger på borger.dk også kan tilgås fra mobile platforme.  

Grunddata 
I efteråret 2013 indgås aftale om etablering, finansiering og styring af en fællesoffentlig hy-
drologisk højdemodel som grunddata. Der er enighed om, at staten og kommunerne sikrer en 
tilstrækkelig opdatering og vedligeholdelse af deres respektive geografiske grunddata, samt 
at der indgås en nærmere aftale herom i efteråret 2013.  

Digitalisering og digital velfærd 
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Effektiv sagsbehandling og kontrol 
Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der gennemført analy-
ser, som viser et effektiviseringspotentiale ved en forstærket indsats for at reducere omfanget 
af snyd og fejludbetalte sociale ydelser. Analyserne peger bl.a. på behovet for en bedre og 
mere sammenhængende it-understøttelse, mere hensigtsmæssige kommunale arbejdsgange 
i forbindelse med underretninger om ændringer i borgerens forhold, øget samarbejde og me-
re smidig udveksling af oplysninger på tværs samt bedre muligheder for at samkøre data i of-
fentlige registre. 
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne og KL på baggrund af analysen umiddelbart 
går i gang med en målrettet indsats med henblik på at sikre en standardiseret opsætning og 
behandling af digitale underretninger i de eksisterende kommunale systemer baseret på bed-
ste praksis for løbende reguleringer af borgernes ydelser.  
  
Regeringen og KL fortsætter analysearbejdet frem mod forhandlingerne om kommunernes 
økonomi for 2015, for at kvalificere forudsætninger for optimering af den løbende sagsbe-
handling og undersøge muligheden for at konsolidere kontrolindsatsen med fælleskommuna-
le eller fællesoffentlige initiativer. Heri indgår også at arbejde for en øget adgang til at dele re-
levante data på tværs af myndigheder og mellem forvaltninger. 
  
Der er enighed om at fremme arbejdet med at understøtte mere korrekte udbetalinger og ef-
fektive sagsgange gennem øget digitalisering og automatisering fx via genbrug af data i e-
Indkomstregistret. Resultaterne heraf vil indgå i kommunernes og Udbetaling Danmarks for-
stærkede teknologiske indsats for at reducere fejludbetalinger gennem igangværende og 
planlagte udbud af nye selvbetjeningsløsninger og fagsystemer på ydelsesområderne. Der 
følges op på indsats og effekt, herunder realisering af det afledte økonomiske potentiale. In-
dikatorer herfor fastsættes i fællesskab. 

 
Udbud af digitale løsninger på ydelsesområderne 
Kommunerne og Udbetaling Danmark har påbegyndt udbud og konkurrenceudsættelse af it-
løsninger, der tidligere var bundet i løsninger fra én udbyder. Regeringen og KL er enige om, 
at der skal være en løbende dialog mellem KL og ministerierne, herunder vedr. relevant ny 
lovgivning, med henblik på at sikre en effektiv systemunderstøttelse af opgaver i kommuner 
og Udbetaling Danmark. Regeringen og KL vil endvidere undersøge, hvordan relevante of-
fentlige myndigheder kan tage højde for den fælleskommunale infrastruktur, således at nød-
vendige administrative oplysninger kan deles på tværs af myndighederne. 

 
Digitale vælgererklæringer 
Regeringen og KL er enige om at arbejde for en ny og enkel digital procedure, hvor en væl-
ger kan afgive sin vælgererklæring til støtte for et parti. Overgangen til en digital procedure 
kan medføre besparelser for kommunerne, som ikke længere skal attestere hver enkelt væl-
gererklæring og foretage den hermed forbundne kontrol af valgret mv. Gevinster og udgifter 
til indførsel af en digital procedure dokumenteres nærmere og drøftes i forlængelse heraf. 
 
 



 Digitalisering og digital velfærd

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014 · Juni 2013 3 

Digital udvikling på beskæftigelsesområdet 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at sikre et tættere samarbejde om den di-
gitale udvikling på beskæftigelsesområdet. Der nedsættes til det formål en fællesoffentlig dia-
loggruppe. Dialoggruppen skal med udgangspunkt i den eksisterende ansvarsfordeling for de 
digitale løsninger understøtte og afstemme den videre digitale udvikling på beskæftigelses-
området, fx i forhold til digitale selvbetjeningsløsninger, fælles standarder, dataudveksling og 
snitflader med udgangspunkt i et fælles forretningsarkitekturoverblik. 
 

Strategi for digital velfærd 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om de udfordringer og muligheder, som en ny 
ambitiøs fællesoffentlig strategi for digital velfærd skal adressere, jf. det fælles debatoplæg.  
 
Strategien for digital velfærd skal frem mod 2020 med klare målsætninger og konkrete initia-
tiver sætte en ambitiøs retning for det fællesoffentlige arbejde med udbredelse og anvendel-
se af digitale og velfærdsteknologiske løsninger på de tre store velfærdsområder - socialom-
rådet, sundhedsområdet og undervisningsområdet.  
 
Parterne er enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og til 
at frigøre et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med 
økonomiaftalerne for 2015.  
 
Regeringen og KL er enige om at iværksætte en samlet indsats for udbredelse af viden om 
anvendelse og implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger. I første omgang på 
områder, der skal øge borgernes selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgangene. Regerin-
gen og KL er således enige om at understøtte en national implementering af hjælp til løft, 
bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter. Indsatsen iværksættes inden for 
rammerne af et fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi. Den nationale 
udbredelse på de fire områder vurderes samlet set at kunne frigøre nettogevinster for mindst 
½ mia. kr. i kommunerne ved fuld indfasning i 2017.  
 

Ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet 2013-2017 
Digitalisering er et centralt redskab i de kommende års store omlægninger af sundhedsvæ-
senet, hvor behandlingen samles på færre, mere specialiserede sygehuse, og flere opgaver 
skal varetages tættere på – eller i – borgerens eget hjem.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 
for sundhedsområdet 2013-2017, som skal bidrage til fortsat udvikling af et borgervendt, 
sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Strategien skal sætte en ambitiøs, fælles og 
forpligtende kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet. Blandt de 
centrale mål på kort sigt er: 
 
• Fuld udbredelse og anvendelse af konsoliderede it-arbejdspladser i regionerne inden 

udgangen af 2014 baseret på ni indikatorer samt mål for it-understøttelsen af centrale 
arbejdsgange i kommunerne inden udgangen af 2014 baseret på klare indikatorer. 

• Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort i alle regioner i 2013 og fuld ud-
bredelse i alle kommuner i 2014 med henblik på fuld anvendelse medio 2015.  
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• Understøttelse af fuld digital kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennem 
fuld anvendelse af MedCom-beskeder inden udgangen af 2014. 

• Fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i samlet nationalt program 
 
Strategien skal bidrage til at frigøre et betydeligt potentiale bl.a. gennem effektive arbejds-
gange, øget involvering af borgerne og yderligere fokus på at realisere stordriftsfordele, her-
under på tværs af kommuner og på tværs af regioner.  
 
Parterne er enige om at fastlægge yderligere mål for sundhedsvæsenets digitaliseringsind-
sats frem mod 2017, herunder at afledte potentialer ved strategiens realisering aftales i for-
bindelse med økonomiaftalerne for 2015. Udgangspunktet for fastlæggelsen af mål er bl.a. 
en afdækning af sundhedsvæsenets fremadrettede behov for at understøtte processer og de-
le data på en fleksibel og standardiseret måde på tværs af sektorer. Afdækningen skal ses i 
sammenhæng med et fortsat behov for yderligere konsolidering og stordrift samt konvergens 
mod fælles løsninger på alle relevante områder. For at skabe synlighed om fremdrift og resul-
tater anvendes klare indikatorer og mål for fuld anvendelse og effekt af den kliniske it-
arbejdsplads i regionerne og it-understøttelsen i kommunerne.  
 
Opfølgning på strategien forankres i Den Nationale Bestyrelse for sundheds-it. Udgifter til 
realisering af aftalte initiativer i strategien afholdes inden for eksisterende rammer. 
 
Der er endvidere enighed om, at Den nationale bestyrelse for sundheds-it skal etablere et 
samlet overblik over de projekter og initiativer, som er væsentlige for at realisere strategien. 
Bestyrelsen nedsætter en porteføljestyregruppe med regionalt formandskab, der skal sikre 
fremdrift, koordination og leverancestabilitet i gennemførelsen af større fællesoffentlige pro-
jekter med kritiske afhængigheder, ligesom sundhedsaftalerne skal bruges til at styrke im-
plementeringsindsatsen lokalt.  
 
Med henblik på at understøtte en koordineret implementeringsindsats i kommuner og skabe 
tydelighed om fremdrift og resultater for den kommunale udbredelse og ibrugtagning af Fæl-
les Medicinkort er parterne enige om, at kommunerne inden for eksisterende økonomiske 
rammer igangsætter en styrkelse af den tekniske implementering af Fælles Medicinkort, bl.a. 
i regi af MedCom. 
 
Parterne er enige om, at omkostninger til udvikling og drift af sundheds-it løsninger finansie-
res af de parter, der opnår gevinsterne. På den baggrund er parterne enige om, at finansie-
rings- og styringsmodellen for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet i 2014 om-
fatter it-infrastrukturprojektet National Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Den samlede 
ramme i 2014 udgør 38,4 mio. kr., der finansieres med 12,3 mio. kr. fra kommunerne, 18,4 
mio. kr. fra regionerne og 7,7 mio. kr. fra staten.  



 

Notat  
 
 
 

Lånepulje til mobildækning 

 

 

 
Indledning 

På forespørgsel fra Arne Ebsen, Tværsocialistisk Liste gives supplerende 
oplysninger til budgetmappen vedr. ”lånepulje på 50 mio. kr. til 
udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder”. 
 
Resume 
 
Lånepuljen kan søges af kommuner, og fristen for ansøgning er 14. 
januar 2014 med forbehold for forlængelse, hvis ikke hele puljen bliver 
fordelt. 
  
Vejledning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Efterstående er gengivet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets 
vejledning. Det er markeret med fed kursiv, hvad der i udgangspunktet 
kan kvalificere en ansøgning. 
  
Citat start: 

 
Regeringen og KL er enige om, at der etableres en lånepulje for 2014 og 
2015 på samlet 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning 
i udkantsområder.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil med inddragelse af Erhvervs- og 
Vækstministeriet fordele låneadgangen til kommunerne til udbredelse af 
bredbånd og/eller mobildækning i udkantsområder på baggrund af en 
vurdering af kommunens samlede økonomiske situation og det konkrete 
udbredelsesprojekt.  
  
I medfør af lov om erhvervsfremme kan kommunerne i 
forbindelse med indkøb af bredbånd og mobildækning til egne 
institutioner eller medarbejdere under en række forudsætninger 
stille krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, 
også skal tilbyde bredbånds- og mobildækning i områder af 
kommunen, hvor dækningen er mindre god. 
  
Puljen målrettes meranlægsudgifter som følge af denne type 
dækningskrav til etablering af infrastruktur til bredbånd og 
mobildækning. 
  

Økonomi og Indkøb 
Rådhuset 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
 
16. september 2013 
 
  
Sagsid. 13/11225 
Afdeling: Økonomi og 
Indkøb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag  9.00-15.00 
Torsdag            10.00-16.30 
Fredag               9.00-14.00 
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Ved ansøgning om lånedispensation via www.indtast.dk skal indtastes 
følgende oplysninger:  
  

• Udbredelsesprojektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte 
bredbånds-og/eller mobildækningsprojekt(er), herunder om de 
enkeltvise meranlægsudgifter til udbredelsen i 2014 og 2015 i 
hele 1.000 kr. som følge af kommunale dækningskrav.  

• Kortfattet beskrivelse af den nuværende dækning i 
projektområdet.  

• De forventede anlægsudgifter til den samlede udbredelse i 2014 
og 2015 i hele 1.000 kr.  

• De samlede meranlægsudgifter som følge af kommunale 
dækningskrav i 2014 og 2015 i hele 1.000 kr.  

• Kommunens ansøgte lånebeløb for 2014 og 2015 til 
meranlægsudgifter, såfremt kommunen ønsker at søge et mindre 
lånebeløb end de samlede meranlægsudgifter til udbredelsen i 
2014 og 2015 i hele 1.000 kr.  

• Evt. bemærkninger til ansøgningen.  
• Aktuel likviditet i hele 1.000 kr. opgjort efter kassekreditreglen 

ved udgangen af 2. kvartal 2013.  
•  Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e).  

  
Citat slut 
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Notat vedr. forventet indtægtsudvikling for 2014-2017 



Notat 

Budget 2014 - indtægtsudviklingen 

Indledning 

Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2014 - 
2017. 

Konsekvenserne af kommuneaftalen - mellem KL og regeringen om 
kommunernes økonomi i 2014 - er indarbejdet med de statsgaranterede 
forudsætninger for de områder garantien vedrører, nemlig indkomstskat, 
tilskud og udligning. 

Der udarbejdes løbende og helt op til budgetvedtagelsen analyser, som 
lægges til grund for Byrådets endelige beslutning om valget mellem 
statsgaranti eller selvbudgettering.  

Overslagsårene 2015 til 2017 er baseret på befolkningsprognosen i 
sammenhæng med den tilskudsmodel fra juli 2013, som KL tilbyder 
kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på 
konsekvenserne af kommende aftaler.  

Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i 
overslagsårene må forventes at indeholde den rette sammenhæng mellem 
udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal, og udviklingen i 
indtægter fra udligning og bloktilskud. Denne metode kan dog ikke tage 
højde for evt. byrdefordelingsmæssige forskydninger kommunerne imellem i 
overslagsårene, som er en følge af kommende opdateringer af 
datagrundlaget i udligningen.   

I alle år forudsættes det, at Svendborg Kommune vil modtage særtilskud på 
i alt 19,8 mio. kr.   

Svar på kommunens ansøgninger til 2 forskellige særtilskudspuljer forventes 
ved udgangen af august 2013.  

Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret på uændret 
udskrivningsprocent og grundskyldspromille. 

Økonomi 
Økonomi og Indkøb 

15. august 2013

Sagsid. 13/11224 

Åbningstider 
Mandag-onsdag  9.00-15.00 
Torsdag  10.00-16.30 
Fredag  9.00-14.00 
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Samlet oversigt 

I hovedtal ser budgetudkastet for indtægterne nu således ud i løbende 
priser: 

mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Indkomstskat -2.223,3 -2.286,2 -2.330,7 -2.370,7 

Tilskud og udligning -1.158,2 -1.087,9 -1.094,5 -1.100,3 

Ejendomsskatter -172,4 -180,8 -188,4 -195,2 

Øvrige skatter -19,6 -21,4 -22,0 -22,4 

Indtægter i alt -3.573,5 -3.576,3 -3.635,7 -3.688,6 

Oversigten viser, at de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning 
forventes at stige fra 3,57 mia. kr. i 2014 til knap 3,69 mia. kr. i 2017. 

Indkomstskat 

Diagrammet viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg 
Kommune (indeholder Gudme og Egebjerg før 2007) sammenholdt med 
udviklingen på landsplan. Der kan over hele perioden 2004 til 2011 
konstateres en svag positiv tendens sammenholdt med landsudviklingen, 
ligesom den aktuelle tendens fra 2010 til 2011 også er positiv. Med et 
udligningsniveau på 90 pct. af den sidste skattekrone er nettovirkningen af 
ændringer dog beskeden. 

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i 2014 – 2017 
budgetlagt til uændret 26,8. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for år 2014 er det konstaterede 
udskrivningsgrundlag for 2011 tillagt den aftalte landsgennemsnitlige vækst 
for årene 2012, 2013 og 2014 på samlet 11,4 pct. (garantiprocenten).     
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I garantiprocenten er korrigeret for ændringerne i skattereglerne efter 2011, 
så væksten fremstilles på et sammenligneligt grundlag.  

Tilskud og udligning  

Indtægterne fra tilskud og udligning kan specificeres således:  

mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Kommunal udligning -765,1 -753,1 -751,9 -766,4 

Udlændinge udligning 12,6 12,6 12,7 12,7 

Statstilskud -186,7 -120,8 -125,1 -116,1 

Tilskud til Ø-kommuner -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 

Ældretilskud -19,3 -19,7 -20,0 -20,3 

Tilskud til dagtilbud -4,8 -4,8 -4,9 -5,0 

Tilskud til omstilling af folkeskolen -3,1 -6,2 -6,1 -3,1 

Grundbidrag til region 7,2 7,4 7,5 7,6 

Beskæftigelsestilskud -157,8 -160,6 -163,5 -166,5 

Udligning af selskabsskat -15,5 -16,9 -17,3 -17,5 

Huslemoms m.v. 0,7 0,7 0,7 0,7 

Særtilskudspulje -19,8 -19,8 -19,8 -19,8 

Indtægter i alt -1.158,2 -1.087,9 -1.094,5 -1.100,3 

 

Kommunal udligning: Indtægter fra kommunal udligning udgør en meget 
væsentlig post i kommunens budget. Ved udligningen anvendes en såkaldt 
"nettoudligningsmetode", hvor der udlignes 58 pct. af forskellene på 
indtægterne og et beregnet udgiftsbehov, også kaldet ”strukturelt 
underskud eller overskud”. Hertil kommer ekstra 32 pct. udligning, hvis en 
kommune har et ”strukturelt underskud", som defineres ved, at 
underskuddet overstiger det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. 
indbygger på landsplan. I 2014 er denne beløbsgrænse fastsat til 14.726 kr. 
pr. indbygger. Af de 765,1 mio. kr. fra kommunal udligning i 2014 kommer 
95,9 mio. kr. fra denne ekstra udligning til "kommuner med højt strukturelt 
underskud".  

Udlændinge udligning: Til udlændinge udligning vil kommunen have en 
nettoudgift på 12,6 mio. kr. i 2014 med henvisning til, at den økonomiske 
belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere ligger under 
gennemsnittet på landsplan. 

Statstilskud: Af det samlede statstilskud på 71,5 mia. kr. i 2014 bliver 18,1 
mia. kr. fordelt efter kommunernes indbyggertal. Kommunens andel heraf 
er 186,7 mio. kr. Resten af statstilskuddet, altså 53,4 mia. kr., går til at 
finansiere udligningsordninger og forskellige tilskud. En del af statstilskuddet 
er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de aftalte 
serviceudgifter for 2014. Af det samlede statstilskud til Svendborg 
Kommune er 30,9 mio. kr. gjort betinget. 

Tilskud til Ø-kommuner: I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev 
statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til 
kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud 
kaldet ”tilskud til Ø-kommuner”. Ordningen er med virkning fra 2014 
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justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets 
Finansieringsudvalg. Svendborg kommune får herefter et årligt tilskud fra 
ordningen på ca. 6,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr.  

Ældretilskud på 19,3 mio. kr. i 2014 består af ”det gamle ældretilskud” fra 
2002-aftalen på 8,2 mio. kr. og ”det særlige ældretilskud” på 11,1 mio. kr. 
fra 2007-aftalen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk nøgle.  

Tilskud til dagtilbud: Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft 
på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i dagtilbud. Svendborg 
Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 4,8 mio. 
kr. i 2014 

Tilskud til omstilling af folkeskolen: Aftalen om folkeskolereformen 
forudsætter, at kommunerne modtager et særligt tilskud til styrkelse af 
likviditeten på 0,3 mia. kr. i 2014, 0,6 mia. kr. i 2015 og 2016 og 0,3 mia. 
kr. i 2017. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel - baseret på 
kriterier, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet - forventes at 
udgøre 3,1 mio. kr. i 2014. 

Grundbidrag til region: Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes 
udviklingsaktiviteter på 125 kr. pr. indbygger i 2014, hvilket medfører en 
udgift på 7,2 mio. kr.   

Beskæftigelsestilskud: Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget 
kommunalt beskæftigelsessystem indebærer, at kommunerne fra 2010 
overtog finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Til 
finansieringen af disse udgifter modtager kommunen i 2014 et 
beskæftigelsestilskud på 157,8 mio. kr.  

Udligning af selskabsskat giver en indtægt på 15,5 mio. kr. i 2014, da 
forskellen til et landsgennemsnit bliver udlignet med 50 pct. 

Huslejemoms mv. Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til moms, 
bortset fra et par undtagelser som moms på husleje og udstykning, hvilket 
vurderes, at give en udgift i 2014 på 0,7 mio. kr. 

Særtilskud: Der er en budgetteret forventning om ”særtilskud efter 
ansøgning” på i alt 19,8 mio. kr. Den traditionelle pulje til fordeling udgør 
400 mio. kr. i 2014. I 2013 blev oprettet en ”social særtilskudspulje”, der i 
2014 udgør 406 mio. kr.  

Svendborg Kommune har søgt begge puljer. Svar på ansøgningerne 
forventes ultimo august 2013.  
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Grundskyld og dækningsafgift 

Oversigten nedenfor viser de forventede indtægter fra kommunale 
ejendomsskatter:  

mio. kr 2014 2015 2016 2017 

Grundskyld -169,1 -177,5 -185,1 -191,9 

Dækningsafgift -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

Indtægter i alt -172,4 -180,8 -188,4 -195,2 

Grundskyldspromillen er i alle år sat til 23,32 promille. Promillen på 
produktionsjord er 7,2 jf. bestemmelserne i lovgivningen. De skattemæssige 
grundværdier pr. 1/10 2011, som er beregningsgrundlaget for indtægterne i 
2014, er reguleret op med 6,3 pct. jf. kommuneaftalen.  

Skattestoppet indebærer, at grundskylden årligt må stige svarende til 
væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 pct., dog maksimalt 7 pct. De 
skattepligtige værdier ligger aktuelt på 70 pct. af niveauet for de faktiske 
værdier, dog med en stor variation for de enkelte ejendomme.  

I overslagsårene er der plads til årlige stigningsrater jf. principperne i 
skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de ejendomme, hvor 
skattegrundlaget allerede har indhentet den faktiske ejendomsværdi.  

Dækningsafgift på offentlige bygninger, kommunale undtaget, opkræves 
med 11,66 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. 

Øvrige skatter 

Oversigten nedenfor viser de forventede indtægter fra øvrige kommunale 
skatter: 

mio. kr 2014 2015 2016 2017 

Selskabsskat -19,3 -21,1 -21,7 -22,1 

Dødsboskat -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Indtægter i alt -19,6 -21,4 -22,0 -22,4 

Selskabsskat: 13,41 pct. af selskabernes skat afregnes til kommunerne med 
tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for regnskabsåret 2011, 
som bliver udbetalt til kommunerne i 2014. 

Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, 
hvorfor prognosen for overslagsårene 2015 til 2017 må anses for meget 
usikker. 

Dødsboskat: Indtægter fra dødsboer vedrører alene de sager, der ikke 
behandles maskinelt af skattemyndigheden. På grund af ændrede regler og 
øget automatisering forventes fremover indtægter fra dødsboskat i et meget 
begrænset omfang. Indtægten i 2014 på 0,2 mio. kr. beror på oplysninger 
fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale 
indkomstskat. 
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13/9994 

TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2014-17 

(til budgetmappen) 

Dette notat er første udkast til en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med 
henblik på, at der primo august foreligger et færdig opgørelse med tilhørende bemærkninger. Det 
endelige notat indgår i budgetmappen 2014. 

Primo april 2013 kan det allerede konstateres, at fagudvalgene har drøftet flere sager, hvor udval-
get har besluttet at henvise sagen til budgetforhandlingerne. Det er ikke endeligt afklaret, hvordan 
disse sager skal håndteres, hvorfor de indgår i nærværende opgørelse. 

Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling 

og udgifter afledt af den demografiske udvikling 

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses merudgifter eller hvor 
der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2013 og overslagsårene heri.  

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

Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske 
årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. 

Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal 
m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. 

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udvik-
lingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. 



Side 2 af 8

TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

2014-priser

Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017

Uomgængelige finansieringsbehov 8.388 8.713 8.713 8.713

UBU Befordring almindelig skolekørsel 2.000 2.000 2.000 2.000

SOC
Udviklingen af elevsammensætningen på 
Sosuområdet 813 813 813 813

SOC Øgede udgifter til beklædning 975 1.300 1.300 1.300
UBU Statsrefusion dyre enkeltsager 4.600 4.600 4.600 4.600

Drift i alt 8.388 8.713 8.713 8.713
Konto 7 og 8 0 0 0 0

Merudgifter i kraft af mængdeudvikling 0 800 9.400 14.900

UBU Fra barn til voksen - handicappede 0 0 0 0
SU Fra barn til voksen - handicap og psykiatri 0 800 9.400 14.900

Befolkningsudvikling - demografi -1.496 -4.289 -6.364 -8.006

Demografi - skoleområdet (foreløbig) -1.500 -3.400 -4.200 -5.900
Demografi privatskoler ændr.af sidste års regul.-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Demografi - dagtilbudsområdet -645 -1.277 -2.436 -2.436
Demografi - Ældreområdet 1.544 1.360 1.300 1.408
Demografi - Hjælpemiddelområdet 105 28 -28 -78

Overførselsindkomster -10.185 -13.549 -12.488 -12.656

Overførselsindkomster Arbejdsmar.udv. -26.487 -29.531 -29.531 -29.531
Overførselsindkomster Økonomiudvalget 16.302 15.982 17.043 16.875

Drift i alt -3.293 -8.325 -739 2.951
Anlæg i alt 0 0 0 0
Konto 7 og 8 0 0 0 0
Samlet ændring -3.293 -8.325 -739 2.951

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for 
mer- eller mindreudgiften. 

Uomgængelige finansieringsbehov: 

Udvalget for Børn og Unge 

Skoleområdet; Befordring: Af budgetopfølgning pr. 31.3.2013 for Børn og Unge fremgår det, at der 
forventes merforbrug på ca. 2 mio.kr. på den almindelige skolekørsel i 2013, men også fremadret-
tet. Dette skyldes primært aflevering af årligt budget på 3,5 mio.kr. til Kultur og Plan til dækning af 
merudgifter til ny åben trafikplan. Selvom en del elever er overgået fra lukket til åben kørsel efter 
indførelsen af den ny åbne trafikplan, ses der ikke en tilsvarende reduktion af udgifterne til den 
lukkede kørsel. Udgiften skal ses i sammenhæng med den gennemførte befordringsanalyse, samt  
effektiviseringstiltag  jf. kommuneaftalen.  

Børn og unge med særlige behov: 
Fra 1. september 2012 er der nye gældende regler for opgørelse af statsrefusion i særligt dyre 
enkeltsager. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 873 af 29.09.2012, og konkret betyder 
det bl.a., at bundgrænserne for børn og ungesagerne er sænket, og at der gives refusion på 
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samlesager, hvor 4 eller flere børn fra samme husstand er anbragt. 
 
I den forbindelse er lov- og cirkulæremidler for Svendborg Kommune beregnet til 5,8 mio. kr.,  
hvilket på landsplan burde være lig med den forventede merindtægt. Virkeligheden er blot en an-
den, idet Familieafdelingen har nedbragt antallet af dyre anbringelser, hvorfor der skønsmæssigt 
vil mangle indtægter i årene 2013 og frem. I 2013 er den manglende indtægt lavere end 2014-
2017, idet der er indregnet en forventet statsrefusion på sager fra lukningen af Kastaniely med 0,7 
mio. kr.  
 

 
Socialudvalget 
Stigende antal SOSU-elever tager uddannelsen som voksenelever, hvilket har økonomiske konse-
kvenser for budgettet til SOSU-eleverne. Dimensioneringen på SOSU-uddannelsen er således, at vi 
i Svendborg Kommune hvert år skal tage 94 SOSU-hjælper elever og 18 SOSU-assistent elever. 
Ansøgere til SOSU-uddannelsen der er over 25 år og har 1 års relevant erhvervserfaring har ret til 
at tage SOSU-uddannelsen som voksenelever til voksenelevløn.  
Da voksenelevlønnen er cirka dobbelt så høj som almindelig elevløn, har det økonomiske konse-
kvenser. Herudover er succesraten for gennemførelse af uddannelsen steget, hvilket betyder løn-
udgifter i flere måneder. 
 
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejeområ-
det, som foreskriver, at medarbejdere skal kunne foretage daglige skift af alle beklædningsdele for 
at leve op til de hygiejniske krav. 
 
I forbindelse med et nyt udbud på beklædning indenfor ældreområdet, skal medarbejderne derfor 
kunne foretage daglige skift af alle beklædningsdele og det er derfor nødvendigt med flere beklæd-
ningsdele pr. medarbejder. Samtidig er bomuldspriserne steget og beklædningen forventes derfor 
at være steget i pris. Der forventes en stigning i udgiften på 1,3 mio kr. årligt. 
 
 
Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:  
 
Udvalget for Børn og Unge 
Handicappede unge vil ved det fyldte 18. år overgå til voksen handicap. For et nærmere overblik, 
er der udarbejdet en oversigt over de handicappede unge, der ved det fyldte 18. år forventes at 
overgå til voksen handicap. På børneområdet vurderes det, at tilgangen af nye handicapsager stort 
set har samme omfang, som de sager, der afsluttes eller overføres til voksenområdet. Familieafde-
lingens aktive handicapsager har gennem de seneste 3 år ligget på godt 300 sager løbende – hvil-
ket de fortsat gør. 
 
 
Socialudvalget 
Den økonomiske konsekvens for voksen handicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete 
sager, oplyst af børn og unge. I forhold til forventningen ved budget 2013 er der en stor stigning i 
antal personer født i 1997. Derudover er opgørelsen tilføjet en ny årgang – personer født i 1998, 
hvor der ventes en udgift på ca. 14,9 mio. kr. i 2016 og 2017. 
 
Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal 
sager, som ophører i voksen handicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som til-
gang af øvrige nye sager. Personer født i 1999 indgår ikke i opgørelsen. 
 
Direktionen anbefaler, at der foretages en analyse af baggrunden for de senere års stigning i udgif-
terne på området, afledt at tilvæksten fra Børn og Unge. 
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Udgifter afledt af den demografiske udvikling 
 
Udvalget for Børn og Unge 
Skoleområdet, ny demografiberegning (foreløbig): Demografimodellen opererer med en foreløbig 
demografiregulering ifm. teknisk budget på baggrund af ny elevtalsprognose udarbejdet i 2013.  
Der foretages endelig demografiregulering af budgetåret (efterregulering) i forbindelse med 2. be-
handlingen af budgettet på baggrund af faktiske elevtal/indskrivningstal i skoleåret (5. september-
tal). Overslagsår efterreguleres ikke. 
Den nye elevtalsprognose udarbejdet i 2013 ligger generelt noget lavere end sidste års prognose 
for så vidt angår folkeskolerne og efterskolerne, men noget højere for så vidt angår privatskolerne. 
Netto er der samlet set tale om en nedgang på 49 elever i forhold til sidste års prognose i 2014. 
 
Skoleområdet, regulering af sidste års demografiregulering af privatskoler: Ved demografiregule-
ringen af budgetterne på skoleområdet i 2013 indgik udover folkeskolerne også både privatskoler 
og frie grundskoler samt efterskoler (og desuden SFO). Bidraget til staten for elever i privatskoler 
og frie grundskoler viste sig at stige mindre end fremskrivningen af budgetterne på området, hvil-
ket har betydet et overskud på ca. 1 mio.kr. på kontoen i både 2013 og fremadrettet. 
 
Dagtilbudsområdet 
Prognoserne på dagtilbudsområdet leveres af Dynasoft. Prognoserne indeholder forudsætninger fra 
Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose og aktuelle dækningsgrader opdelt på alders-
grupper beregnet ud fra ind- og udslusningsmønster, udskudt skolegang mm. 
 
Prognosen, som er udarbejdet i april 2013, viser, at der forventes et fald i forventet efterspørsel 
efter pladser, særligt for de 3 – 5 årige: 
 
 
Forventet be-
hov for pladser 

2013 2014 2015 2016 2017 

0 – 2 års plad-
ser 

1145 1097 1092 1096 1090 

3 – 5 års plad-
ser 

1989 1947 1886 1824 1786 

 
Ændringen i forventet efterspørgsel efter pladser: 
 
 
Ændring i forven-
tet efterspørgsel 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

0 – 2 års pladser -48 -5 +4 -6 
3 – 5 års pladser -42 -61 -62 -38 
 
Budgetvirkningenen affødt af den aktuelle prognose holdes op mod tidligere budgetlagt demografi-
udvikling. Den afledte effekt på forældrebetaling, mellemkommunale betalinger, udgifter til sø-
skendetilskud og fripladstilskud er skønnet ud fra det aktuelle niveau (regnskab 2012). 
 
 
 
Efterregulering ved demografiudsving 
Budgetrammen på dagtilbudsområdet bliver reguleret forud for budgetåret i forhold til antal børn, 
som forventes at efterspørge en plads i dagtilbud. Når regnskabet foreligger og antallet af børn i 
dagtilbud i året er gjort op, sker der ikke en efterregulering af budgetrammen. 
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 Det betyder, at hvis der har været større efterspørgsel efter pladser end forventet i demografire-
guleringen, så bærer området udgiften som et merforbrug., som overføres til efterfølgende bud-
getår jf. overførselsreglerne. Omvendt hvis området har færre børn i pladserne end forventet. Ene-
ste måde at håndtere overførslen på er at skrue på serviceniveauet i det/de efterfølgende år, og 
det strider i mod de politisk besluttede principper for ressourcetildeling. 

I regnskab 2011 var der 58 flere 0–2 årige og 50 færre 3-5 årige end forudsat i budgetrammen, 
dvs netto var der 8 børn flere indskrevet. Men de 0-2 årige medfører næsten dobbelt så høje udgif-
ter end de 3-5 årige, hvilket resulterede i et underskud på demografipuljen på 2,3 mio. kr., som 
blev finansieret indenfor udvalgets ramme. I regnskab 2012 var der ligeledes en merindskrivning i 
forhold rammens forudsætninger på 22 flere 0–2 årige og 49 færre 3-5 årige svarende til et under-
skud på demografipuljen på 0,9 mio. kr. som ligeledes blev finansieret indenfor udvalgets samlede 
overførsler. 

Socialudvalget 

På Socialudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklin-
gens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområ-
det og hjælpemiddelområdet. 

Ældreområdet: 
På ældreområdet er der beregnet en enhedspris pr. ældre. Enhedsprisen ganges på den forventede 
udviklingen i af ældre, som er fordelt på 3 alderskategorier. Det fremgår af nedenstående oversigt 
at der forventes et større antal ældre end tidligere, hvilket giver et finansieringsbehov på mellem 
1,3 og 1,5 mio. kr. årligt. 

Udviklingen i borgertallet mellem demografimodellen i 2012 og 2013. 

Forskellen 2013 2014 2015 2016 2017 

65-74 år -1 5 -4 -4 0 

75-84 år 19 21 35 39 32 

85+ år 36 37 28 25 30 

 I alt 54 63 59 60 62 

Behovet for tilførsel af midler ift. ændringer i demografien: 

 Total 2014 2015 2016 2017 

65-74 år  14.853  -11.882  -11.882  - 

75-84 år  233.448  389.080  433.547 355.731 

85+ år  1.277.035  966.405  862.862  1.035.434 

 I alt  1.525.337  1.343.603  1.284.526  1.391.165 

Hjælpemiddelområdet: 

På hjælpemiddelområdet er der beregnet en enhedspris pr. borger. Enhedsprisen ganges på den 
forventede udviklingen i af borgertallet, som er fordelt på 5 alderskategorier. Det fremgår af ne-
denstående oversigt, at der forventes et faldende borgertal. Da enhedsprisen er højest på de ældre 
borgere, er det kombinationen mellem de enkelte aldersgupper der er afgørende for om der er et 
større finansieringsbehov. Resultatet er en ændring i finansieringsbehovet fra +0,1 mio. kr. til -0,1 
mio. kr. 
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Udviklingen i borgertallet mellem demografimodellen i 2012 og 2013. 

Prognose 2012 

if.t. 2013  2013 2014 2015 2016 2017 

0-18 -110 -180 -258 -296 -349 
19-64 -53 -101 -204 -323 -430 
65-74 år -1 4 -4 -4 -0 
75-84 år 19 20 35 38 32 
85+ år 36 37 28 26 30 

 I alt -110 -219 -404 -559 -718 

 Behovet for tilførsel af midler ift. ændringer i demografien: 

 Total 2014 2015 2016 2017 

0-18 -50.547 -72.468 -83.134 -98.087 

19-64 -39.735 -80.096 -127.160 -169.289 

65-74 år 5.458 -5.552 -5.223 -173 

75-84 år 47.873 81.317 90.431 75.806 

85+ år 141.511 105.294 97.066 113.443 

 I alt 104.560 28.494 -28.020 -78.300 

Overførselsindkomster 

Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på 
området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. 

Ved budgettering af budgetåret 2014 tages udgangspunkt i kommuneaftalens forudsætninger for 
udviklingen på respektive ordninger og ydelser vurderet i sammenhæng med lokale forhold og ind-
satser. 

For overslagsårene 2015 - 2017 tages udgangspunkt i KL`s skøn i tilskudsmodellen for udviklingen 
på landsplan, således at kommunens reale vækstrater for nettoudgifter til overførselsindkomster 
afspejler landstendensen.     

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 
Aktuelt skøn Arbejdsmarkedsudvalget 502,5 499,5 499,5 499,5 
Aktuelt skøn Økonomiudvalget 361,9 360,4 360,1 359,9 
I alt 864,4 859,9 859,6 859,4 

Eksisterende budgetramme 874,6 873,4 872,0 872,1 
Difference* -10,2 -13,5 -12,4 -12,7 

*Mindreforbruget modsvares dog af mindreindtægt på finansieringssiden (generelle tilskud) som
følge af et mindre beskæftigelsestilskud på 18,9 mio. kr. 

Arbejdsmarkedsudvalget: 
På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes i 2014 en mindreudgift på 26,5 mio. kr. som kan 
specificeres på følgende områder: 
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Beskæftigelsesindsats, merudgift på 0,2 mio. kr. Skyldes blandt andet lidt færre udgifter til ak-
tiveringsindsats, der dog opvejes af flere udgifter til brug af mentorer til aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere. 

Sociale ydelser, merudgift på 12,1 mio. kr. Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere medfører 
merudgifter på 17,4 mio. kr. – der budgetteres med 180 flere kontanthjælpsmodtagere end i bud-
get 2013. Uddannelsesordning for ledige, der har mistet retten til dagpenge er en ny ydelse, der 
ikke tidligere er budgetlagt. Ordningen forlænges til 2014, hvor der er afsat 3,0 mio. kr. til ydel-
sen. På revalideringsområdet forventes mindreudgifter på 5,9 mio. kr. som følge af færre personer 
på ydelsen. Området fleksjob og ledighedsydelse kan reduceres med 10,0 mio. kr. Fleksjobrefor-
men giver mulighed for fleksjob på helt ned til to timer pr. uge. Dermed er der mulighed for at fin-
de fleksjob til flere ledighedsydelsesmodtagere. Antallet af disse er derfor budgetteret lavere, mens 
der samtidig forventes flere i fleksjob. 
Den nye ydelse ressourceforløb blev indført i forbindelse med fleksjob- og førtidspensionsreformen, 
og er budgetteret til 7,6 mio. kr. 

Sygedagpenge, mindreudgift på 19,3 mio. kr. Antallet af sygedagpengesager er faldet betydeligt 
siden efteråret 2012. Budgettet er derfor reduceret for alle varighedstyper. Det faldende antal sa-
ger er et resultat af ændret organisering og struktur i indsatsen på området, herunder høj priorite-
ring af tidlig indsats i sagerne, øget kontakt til arbejdsgiverne m.v. Alt sammen medfører hurtigere 
tilbagevenden til og fastholdelse af jobbet. 

Forsikrede ledige, mindreudgift på 19,4 mio. kr. Svendborg Kommune modtager i 2014 et be-
skæftigelsestilskud på 157,8 mio. kr. Der budgetteres med udgifter svarende til tilskuddet, som 
indgår på finansieringssiden under generelle tilskud på Økonomiudvalgets område. Udgiftsnivauet i 
budgetrammen afspejler således sidste års beskæftigelsestilskud. Mindreudgiften er derfor udtryk 
for tilpasning af budgettet til det udmeldte tilskud for 2014. 

Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2014 og efterreguleres i 2015, når kommunernes fak-
tiske udgifter samt ledigheden for 2014 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i 
regnskab 2014 fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles 
tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af 
ledigheden i 2012. Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2014) i forhold til 
året to år før tilskudsåret (2012) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine udgif-
ter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at 
have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området. 

Økonomiudvalget: 
På Økonomiudvalgets område forventes i 2014 en merudgift på 16,3 mio. kr. som kan specificeres 
på følgende områder: 

Førtidspension, merudgift på 0,7 mio. kr.  Skyldes mindre afgang end tildligere forventet. Blandt 
andet pga. af ændring af pensionsalderen. 

Boligydelse, mindreudgift på 0,8 mio. kr.  Antallet af modtagere af boligydelse er faldet. Tenden-
sen fortsætter efter overgangen til Udbetaling Danmark. 

Boligsikring, merudgift på 1,0 mio. kr.  Antallet har løbende været stigende pga. finanskrisen. 
Der har været en stigning frem til marts 2013, men efter at området er overgået til Udbetaling 
Danmark har antallet været faldende. Der er taget højde for denne udvikling. 

Seniorjob, merudgift på 15,4 mio. kr. Skyldes en stor stigning i ansøgere til seniorjobs. Flere mi-
ster retten til dagpenge og er berettiget til et seniorjob. 
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Budgettet er tilpasset det forventede antal af ansøgere. Kommunen er forpligtet til at betale et 
kompensationsbeløb, svarende til dagpenge, hvis der ikke kan skaffes et seniorjob. 



Budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017 

Drift 

Temaer og analyser 

Indholdsfortegnelse 

Samlet oversigt over temaer og involverede udvalg 

Udvalget for Børn og Unge

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Miljø og Teknik  

Udvalget for Kultur og Planlægning 

Socialudvalget 

Fælles Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

Fælles Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudv 

Befordring - Analyserapport 



Foreløbig oversigt over temaer og emner med involverede udvalg. Til budgetnotat

Note Temaer 

udvalg - 

tovhold

er Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

UMT AU EU UKP BU SFU SU NÆR ØK

Drift

BU X 0 0 0 0

Forstærket tværgående ungeindsats.  Der henvises til 

anlægsskema under afsnit 7.

Folkeskolereformen  BU X

Tema om kontakten til kommunens erhvervsvirksomheder AU X 0 0 0 0

Parkering - Balanceordningen (BY 18.09.2012) UMT X 1.019 1.027 1.035 0

Klima- og Energipolitik UMT X 800 800 800 800

Baggårdsteatret UKP X 1.457 2.915 2.915 2.915

Alt. 1

Visitation af plejecenterborgere/demensborgere til 

aktivitetscentre. Forslag med 3 niveauer. SU X 904 904 904 904

Alt. 2

Visitation af plejecenterborgere/demensborgere til 

aktivitetscentre. Forslag med 3 niveauer. SU X 1.808 1.808 1.808 1.808

Alt. 3

Visitation af plejecenterborgere/demensborgere til 

aktivitetscentre. Forslag med 3 niveauer. SU X 2.723 2.723 2.723 2.723

Videreførsel af tilgængelighedspuljen SU X 300 300 300 300

Bostøtteprojekt - Forsorgscenter Sydfyn SU X 475 475 475 475

Note

Indsatser for den ældremedicinske patient og den særlig 

svækkede ældre medicinske patient SU/SFU x x 0 0 0 0

Forebyggelse af indlæggelser for den geriatriske patient SU/SFU x x 0 0 0 0

Rehabilitering også for " de nye ældre" SU/SFU x x 0 0 0 0

Note Analyser på sundhedsområdet og sundhedsøkonomi SU/SFU x x 500 500 500 500

Socialrådgiverpraktikanter SU 820 820 820 820

Drift ialt Inkl. Alt. 2. vedr. visitation af plejecenter-/demensborgere 7.179 8.645 8.653 7.618

Behandles i fagudvalg

Acadre 13-10859
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Folkeskolereform - økonomi og finansiering. Opdateret efter Økonomiudvalgets møde d. 10.9.2013 28.8.2013, m. rettelse 17.9.2013

med udgangspunkt i, at skolernes nuværende tildeling ligger på minimumstimetal + helhedsskole- og idrætsskoletildeling samt at idrætsskole er udrullet til 0.-6. årgang i 2015/16 13/18804

2014 2015 2016 2017

Ekstraudgift reform 0.-9 klasse almen + spec/modt. på folkeskoler:

Udgift reform timetal (forudsat 2 ekstra klokketimers fagopdelt undervisn.) 2.400.000 5.540.000 5.230.000 5.230.000 Se specifikation. 

Udgift undervisningstillæg 880.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000

Udgift udvidelse SFO åbningstid (ekstra 2 t m.50% belægning i 14/15 og 15/16) 450.000 1.060.000 620.000 0

I alt ekstraudgift reform * 3.730.000 8.690.000 7.940.000 7.320.000

Finansieringsmuligheder

Bloktilskud løft folkeskole 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Bloktilskud, omstilling folkeskole 840.000 840.000 0 0 Tilføjet efter ØK's møde d. 10.9.2013

SFO-takst/forældrebetaling (månedlig stigning på 200 kr.) 840.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Mulig start allerede 1. januar 2014

Juniorklubber reduktion åbningstid (budgetreduktion ca. 15%) 420.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Fællestid (1 time pr. klasse 0.-3. omlægges til understøttende uv.) 550.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

I alt foreslåede finansieringsmuligheder 4.650.000 9.140.000 8.300.000 8.300.000

FORSKEL 920.000 450.000 360.000 980.000 (+: overskud / -: underskud)

Øvrige mulige finansieringer: 2014 2015 2016 2017

Lærernes undervisningstid øges med yderligere 0,5 klokketime/uge, ca. 2.090.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mellemkommunal konto forventet overskud 833.333 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Rettelse 17.9.13: Mellemkomm.konto kun m. 5/12 i 2014.

Midtvejs mellem minimum og vejledende timetal 1.000.000 2.390.000 2.390.000 2.390.000

I alt øvrige mulige finansieringer 3.923.333 9.390.000 9.390.000 9.390.000

Særskilt finansiering: 2014 2015 2016 2017

Udgift løntillæg (afskaffelse af 60 års regel) 970.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 Incl. takstfinansierede tilbud

Finansiering bloktilskud 60 års-regels udfasning 970.000 Det forventes, at KL forhandler resten af årene på plads

Forskel 0 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 (+: overskud / -: underskud)

*) Der er ikke taget højde for vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling og heller ikke eventuelt forøgede udgifter til undervisningsmidler og forbrugsafgifter m.v.

Desuden er udgifter til inventar og anlæg i forbindelse med krav om arbejdspladser til lærerne ikke kendt på nuværende tidspunkt.
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Budget 2014 Temaforslag drift 

Arbejdsmarkedsudvalget 

Acadre sagsnr. 13-10859 

Virksomhedskontakt 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Drift 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

Resume: 
Jobcentret skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder om 
beskæftigelsesindsatsen. 

Sagsfremstilling: 
For, at jobcentret kan hjælpe ledige i job er det en forudsætning, at der er en tæt 
kontakt og dialog med erhvervslivet og et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. 

Jobcentrets skal kende virksomhedernes behov for arbejdskraft, deres jobåbninger og 
jobmulighederne, så den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen, kan målrettes. 

Jobcentret skal levere en professionel service til virksomhederne, så de oplever, at det er 
nemt og ukompliceret at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og 
hjælp. 

Jobcenter Svendborg vil have en klar og synlig profil og synlig ift. kommunens 
virksomheder. Jobcentret skal være proaktivt og opsøgende, men skal også afholde 
informationsmøder, hvor virksomhederne kommer til jobcentret.  

Jobcenter Svendborg vil formidle arbejdskraft til virksomhederne og ønsker at være 
kommunens foretrukne rekrutteringsfirma. I den forbindelse vil jobcentret påtage sig en 
del af den opgave, som virksomhederne i dag varetager. 

Påvirkning på andre områder:  
Temaet vedrører udover Arbejdsmarkedsudvalget også Erhvervsudvalget. 

Økonomi/Afledt drift: 



Budget 2014 Temaforslag drift 

Udvalget for Miljø og Teknik

Acadre sagsnr. 13-22195 

Parkering, balanceordningen 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Drift 1.019 1.027 1.035 0
Anlæg
Finansiering

I alt 1.019 1.027 1.035 0

+ = udgift, - = indtægt 

Parkering Balanceordningen: 

Resume:  
I 2012 og 2013 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en 
balanceordning, hvor indtægterne er blevet brugt til drift og vedligeholdelse af 
betalingsparkeringspladserne. Valg af balanceordningen har siden 2012 givet en årlig 
økonomisk udfordring. Denne udfordring svarer til det overskud kommunen havde ved 
loftordningen, hvor der var budgetlagt en større indtægt end de reelle udgifter. 

Sagsfremstilling:  
I 2011 blev kommunens betalingsparkering drevet i en loftordning, hvor indtægterne der 
oversteg 3,5 mio. kr. skulle betales tilbage til staten. 
Ved loftordningen var der et budgetoverskud på ca. 2,0 mio. kr., som var indarbejdet i 
kommunens budget. 

For at undgå at skulle betale ca. 2,2 og 2,7 mio. kr. tilbage i henholdsvis 2012 og 2013, 
blev det besluttet at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2012, 
hvor indtægter og udgifter skulle balancere. Balanceordningen er blevet videreført i 
2013. 

Ved at vælge balanceordningen skulle der i 2012 findes ca.1,5 mio. kr. og i 2013 ca. 1,0 
mio. kr. til udligning af budgetoverskuddet ved at drive betalingsparkeringen i en 
loftordning. 
I både 2012 og 2013 er beløbene finansieret internt i Miljø og Teknik, Drift og Anlæg via 
anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. og det resterende beløb 
fra driftsbudgettet. 

På byrådsmødet den 18. september 2012, blev det besluttet at genindføre 
betalingsparkering på den lille p-plads i Voldgade, så den kan sættes i stand over årene 
2013 og 2014 via balanceordningen. 
For at kunne drive betalingsparkeringen i en balanceordning i 2014 og fremadrettet, 
kræver det en finansiering på ca. 1,0 mio. kr. svarende til budgetoverskuddet fra 
loftordningen. Miljø og Teknik kan fremadrettet ikke pege på en intern mulighed for at 
finansiere de ca. 1,0 mio. kr., da blandt andet signalanlæg er meget nedslidte, og 
renoveringen af dem ikke bør udsættes yderligere. 

Ved at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning vil alle indtægterne 
kunne bruges til istandsættelse og drift af pladser med betalingsparkering. Det betyder, 
at der med de nuværende indtægter og udgifter, vil kunne anvendes ca. 2,8 mio. kr. til 
variable udgifter, hvilket i 2012 og 2013 er brugt til blandt andet istandsættelse af p-
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pladserne i Voldgade. Ved balanceordningen er der også muligt at indføre betaling på 
flere af kommunens p-pladser, så de kan istandsættes over balanceordningen. 
I 2014 vil de ca. 2,8 mio. kr. anvendes til færdiggørelse af den lille p-plads i Voldgade 
samt istandsættelse af p-søgesystemet. 
I 2015 og 2016 vil p-pladserne ved Naturama og Stenpladsen kunne sættes i stand 
sammen med p-søgesystemet for pladserne. Det er dog betinget af, at der vedtages 
betalingsparkering på pladserne. 
 
Alternativt kan det vælges, at drive betalingsparkeringen i en loftordning frem for 
balanceordningen, dog vil det så være nødvendigt at gøre flere p-pladser betalingsfrie, 
nedsætte taksterne markant, eller kun have betaling en del af året. Dette vil dog være i 
strid med kommunens parkeringsstrategi. Samtidigt vil der ikke længere være mulighed 
for at istandsætte betalingspladserne, med mindre der findes anlægsmidler i budgettet til 
dette.  
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Klima og ernergipolitik 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Drift 800 800 800 800
Anlæg 
Finansiering
I alt 800 800 800 800

+ = udgift, - = indtægt 

Klima og Energipolitik: 

Resume: 

Udvalget for Miljø og Teknik har i forbindelse med revideringen af Svendborg Kommunes 
Klimapolitik fra 2008 tilsluttede sig 3 overordnede mål samtidig med har Svendborg 
Kommune i 2010 også underskrevet Borgmesterpagten. For at nå disse mål samt 
Borgmesterpagten er der igangsat flere handlinger.  

I takt med at klimaopgaverne vokser, kræves der en øget indsats på området. Det 
indstilles derfor, at der ansættes en klima- og energikoordinator. 

Klima- og energikoordinatoren skal sikre, at klima- og energipolitikken udmøntes i hele 
organisationen. Der er flere medarbejdere i organisationen, som arbejder med projekter 
og opgaver, som skal afspejle kommunens klima- og energipolitik, så det er vigtigt, at 
der foregår en koordinering. Derudover skal klima- og energikoordinatoren sikre, at de 
igangsatte aktiviteter på klimaområdet følges op og at nye opgaver afdækkes og 
eventuelt igangsættes afhængig af økonomien.  

Centrale opgaver for klimakoordinatoren vil derfor være at: 
• Fungere som formand for "Koordinationsforum for arbejdet med klima og energi".
• Følge op på diverse aftaler, som kommunen har indgået vedr. klimamål (inklusiv
afrapportering): eks. borgmesteraftalen, DN klimakommune, CO2-regnskab.

• Varetage kontakten til eksterne parter, som udfører klimaprojekter, som
modtager midler fra kommunen: eks. Husets Web, Energirenoveringshjulet,
Energilandsby 5762, GO2Green og Energitjenesten.

• Formidling af klimainitiativer til borgerne.
• Opfølgning på klimatilpasningsplan.
• Følge med i udviklingen på klimaområdet og formidle det videre i organisationen.
• Deltage i erfa-grupper og netværk lokalt og på landsplan.
• Årlig afrapportering om målopfyldelse til politikere og ledere.

Sagsfremstilling:  

I løbet af processen med at revidere Svendborg Kommunes Klimapolitik fra 2008 har 
Udvalget for Miljø og Teknik tilkendegivet, at de tilslutter sig følgende overordnede mål: 

1. Svendborg Kommune skal vise det gode eksempel ved at sætte konkrete
klimamål for egne aktiviteter med henblik på at forebygge og tilpasse sig
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klimaændringerne. Det er Svendborg Kommunes mål, at 30% af kommunens 
egne aktiviteter er dækket af vedvarende energikilder i 2020 og at 100% er 
dækket af vedvarende energikilder i 2040.  

2. Svendborg Kommune vil understøtte borger- og virksomhedsinitiativer, der kan
medvirke til at nedbringe borgeres og virksomheders klimapåvirkning. Det er 
Svendborg Kommunes mål, at 20% af borgeres og virksomheders energiforbrug 
er dækket af vedvarende energikilder i 2020, og at 100% er dækket af 
vedvarende energikilder i 2050 (i overensstemmelse de statslige målsætninger). 

3. Klimapolitikken skal løbende tilpasses ny viden og erfaringer, hvorved
beslutningsgrundlaget for klimatilpasning i de kommende år forventes at blive 
stedse bedre.   

Svendborg Kommune har i 2010 underskrevet Borgmesterpagten, som understøtter 
ovenstående mål, da den forpligter os til at opfylde og gå længere end EU"s mål om at 
reducere CO2-udledningen med 20% inden 2020. 

Følgende handlinger er igangsat for at understøtte ovenstående tre mål samt 
Borgmesterpagten:     

• Svendborg Kommune har købt abonnement til Energiberegneren hos Husets Web.
• Svendborg Kommune er ved at indgå aftale med Energilandsby 5762 om
energirenovering af 100 private huse i hele kommunen i 2013.

• Svendborg Kommune er ved at indgå aftale med GO2Green om energioptimering
af 10 små og mellemstore virksomheder i hele kommunen i 2013.

• Svendborg Kommune har reserveret én ”For enden af vejen” pakke hos
Energitjenesten med 4 arrangementer for grundejerforeninger i sensommeren
2013. 

• Svendborg Kommune er sammen med Esbjerg og Sønderborg Kommune ved at
lancere en hjemmeside med et dialogforum om klimatiltag for borgere. 

• Svendborg Kommune afholder workshop den 8. maj for at skabe flere grønne
arbejdspladser sammen med erhvervslivet. 

• Svendborg Kommune deltog for 4. gang i Earth Hour kampagnen i 2013.
• Svendborg Kommune udarbejder årligt et CO2-regnskab for hele kommunen.

Der ud over er det planen, at kommunen skal rette henvendelse til Danmarks 
Naturfredningforening i 2013 med henblik på at blive Klimakommune, hvilket forpligter 
os til at reducere CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2% om året (74 
kommuner er allerede klimakommuner). 

Alle ovenstående aktiviteter varetages i øjeblikket af to medarbejdere, som tilsammen 
har allokeret 0,5 årsværk. Heri er også indregnet tid, som anvendes til at varetage 
klimatilpasningsopgaverne, herunder udarbejdelse af en klimatilpasningsplan i 2013 
(kommuneplantillæg). I den forbindelse arbejder Svendborg Kommune aktivt sammen 
med Svendborg Vand og Affald A/S om at forebygge skader som følge af skybrud. 

Endvidere skal der allokeres ca. 0,5 årsværk til udarbejdelse af en Strategisk Energiplan, 
som kommunen skal i gang med at udarbejde i samarbejde med øvrige fynske 
kommuner og Region Syddanmark. 

I forbindelse med Fynsprojektet er der peget på, at de fynske kommuner skal 
samarbejde om en fælles fynsk strategisk energiplan. På embedsmandsniveau foregår 
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derfor undersøgelser og tætte drøftelser om samarbejdet og om forberedelsen af den 
strategiske energiplan, og herunder en fastlæggelse af den fornødne kortlægning af 
blandt andet det aktuelle energiforbrug på Fyn. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat ressourcer til udarbejdelse af en strategisk 
energiplan. Hvis der ikke afsættes ressourcer til opgaven, vil andre opgaver skulle 
skubbes, hvilket blandt andet vil kunne påvirke sagsbehandlingstiderne på andre 
sagsområder. 

Herudover deltager Svendborg Kommune i et ”Transformerprojekt” i Region Syddanmark 
med fokus på mikro-virksomheder og eksport af grønne løsninger. Det er planen, at 
GO2Green involveres i de aktiviteter, som projektet medfører. 

Sidst men ikke mindst har kommunen igangsat det store ”Innovative 
energispareprojekt”, som skal energioptimere kommunens egen bygningsmasse over de 
næste 6 år. Dette projekt udføres i samarbejde med GO2Green. 

Klimaopgaverne vokser hele tiden, og der er større og større behov for at koordinere de 
enkelte aktiviteter samt udnytte synergien mellem dem. Der er derfor et voksende behov 
for at ansætte en fuldtids klima- og energikoordinator, som kan koordinere aktiviteterne 
samt varetage en større del af opgaverne. Det vil være en forudsætning for at 
kommunens klimapolitik kan implementeres i fuldt omfang samt sikre, at vi når målene. 

Jobbeskrivelse for klima- og energikoordinatoren: 

Klima- og energikoordinatoren skal sikre, at klima- og energipolitikken udmøntes i hele 
organisationen. Der er flere medarbejdere i organisationen, som arbejder med projekter 
og opgaver, som skal afspejle kommunens klima- og energipolitik, så det er vigtigt, at 
der foregår en koordinering. Derudover skal klima- og energikoordinatoren sikre, at de 
igangsatte aktiviteter på klimaområdet følges op og at nye opgaver afdækkes og 
eventuelt igangsættes afhængig af økonomien.  

Centrale opgaver for klimakoordinatoren vil derfor være at: 
• Fungere som formand for "Koordinationsforum for arbejdet med klima og energi".
• Følge op på diverse aftaler, som kommunen har indgået vedr. klimamål (inklusiv
afrapportering): eks. borgmesteraftalen, DN klimakommune, CO2-regnskab.

• Varetage kontakten til eksterne parter, som udfører klimaprojekter, som
modtager midler fra kommunen: eks. Husets Web, Energirenoveringshjulet,
Energilandsby 5762, GO2Green og Energitjenesten.

• Formidling af klimainitiativer til borgerne.
• Opfølgning på klimatilpasningsplan.
• Følge med i udviklingen på klimaområdet og formidle det videre i organisationen.
• Deltage i erfa-grupper og netværk lokalt og på landsplan.

Årlig afrapportering om målopfyldelse til politikere og ledere 



Budget 2014 Temaforslag drift 

Udvalget for Miljø og Teknik

Acadre sagsnr. 13-22195 

Økonomi (1.000 kr.): 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Klimakonsulent 500 500 500 500
Rådighedsbeløb 300 300 300 300

I alt 800 800 800 800

+ = udgift, - = indtægt 

Ansættelse af en klimakonsulent koster ca. 500.000 kr./år. 

Klima- og energikoordinatoren vil have brug for et rådighedsbeløb til diverse aktiviteter, 
både borgerrettede og i form af konsulentydelser mm. Administrationen vurderer, at et 
rådighedsbeløb på 300.000 kr./år vil kunne dække dette. 

De nævnte beløb er ikke en del af Miljø og Tekniks nuværende budget. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der ansættes 1 årsværk til varetagelse af opgaven. 
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Baggårdsteatret, driftstilskud: 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Drift 1.457 2.915 2.915 2.915
Anlæg 
Finansiering

I alt 1.457 2.915 2.915 2.915

+ = udgift, - = indtægt 

Baggårdsteatret 

Resume: 

Beslutning om forlængelse af egnsteateraftalen mellem BaggårdTeatret og Svendborg 
Kommune for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2018. 

Sagsfremstilling: 

Den nuværende egnsteateraftale mellem BaggårdTeatret og Svendborg Kommune trådte 
i kraft den 1. juli 2010 og udløber den 30. juni 2014. I henhold til bekendtgørelsen om 
egnsteatre, skal udkast til forlængelse af egnsteateraftalen indsendes til Kulturstyrelsen 
til godkendelse senest 1. april 2013, hvilket er gjort med afsæt i beslutning af 12. marts 
2013. Efterfølgende skal den underskrevne aftale fremsendes til Kulturstyrelsen til 
orientering senest den 31. december 2013. 

Der er ikke i Svendborg Kommunes tekniske budget afsat midler til videreførelse af 
egnsteateraftalen fra 1. juli 2014. 

Udkastet til egnsteateraftalen skal fastlægge det samlede kommunale driftstilskud til 
teatret i hele aftaleperioden, idet tilskuddet skal være angivet i det enkelte års 
prisniveau. Det angivne samlede kommunale tilskud kan ikke ændres i den endelige 
aftale. 

Det betyder, at der efterfølgende ikke kan ændres i fremskrivningsprocenten. 

I henhold til lov om scenekunst yder Kulturministeriet refusion af kommunernes 
driftstilskud til egnsteatre indenfor en beløbsramme fastlagt på finansloven. 
Refusionsprocenten beregnes årligt som forholdet mellem statens bevilling og de 
samlede, refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatrene.   

I maj udmelder Kulturstyrelsen en minimumsrefusionsprocent for det kommende år, 
baseret på budgetoverslaget i indeværende års finanslov, og dermed med forbehold for 
den faktiske bevilling. Den endelige refusionsprocent offentliggøres i januar måned. 
Refusionen kan maksimalt udgøre 50 % af det kommunale driftstilskud. 

I 2012 var refusionen på 41 %, medens den for 2013 er fastlagt til 41,5 %. 
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Den nuværende egnsteateraftale har fastlagt et kommunalt driftstilskud brutto på 4,4 
mio. kr. i sæson 2010/11, der med de årlige fremskrivninger udgør 4,8 mio. kr. i sæson 
2013/14. 

Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede på mødet, at aftalen kan reguleres med 
Svendborg Kommunes pris- og lønfremskrivningstakst. 

Da den nuværende aftale løber frem til 30. juni 2014, og en ny aftale løber i 4 år, vil der 
være tale om, at der skal afsættes midler frem til 30. juni 2018. Beløbet i 2018 udgør kr. 
2,4 mio. 

Refusionssatsen er i udvidelsesforslaget forudsat at være 40% 
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Visitering af plejecenter- og demensborgere til aktivitetscentre 

Model 1: 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Drift 904  904  904  904  
Anlæg
Finansiering

I alt 904  904  904  904  

Model 2: 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Drift 1.808  1.808  1.808  1.808  
Anlæg
Finansiering

I alt 1.808  1.808  1.808  1.808  

Model 3: 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Drift 2.723  2.723  2.723  2.723  
Anlæg
Finansiering

I alt 2.723  2.723  2.723  2.723  

Resume: 
Som følge af lukning af aktivitetscentre i 2011, kan borgere fra pleje- og demensboliger 
ikke længere visiteres til aktivitetscentre. Nogle af disse borgere har imidlertid særlige 
behov og ønsker om at visiteres til dagcentre.  

Afhængig af visitations model koster det enten 904.000 kr./året, 1.808.000 kr./året eller 
2.723.000 kr./året. 

Sagsfremstilling: 
Pr. 1. januar 2011 lukkede aktivitetscentre på Frøavlen, Sygekassens Hjem, Ollerup og 
Gudme. Lukningen betød, at de daværende daggæster fra ældreboliger og 
fritvalgsområdet blev tilbudt at komme i de resterende 8 aktivitetscentre. Beboere i 
pleje- og demensboliger kan ikke længere visiteres til dagcentre. 

Aktivitetscentrene fik samtidig harmoniseret deres serviceniveau således at normeringen 
blev reduceret og harmoniseret i de tilbageblevne centre.  

Der er på alle plejecentre lavet forskellige tiltag, der i videst mulig omfang tilgodeser 
beboernes behov for og ønsker om aktivitet. Nogle beboere på pleje- og demensboliger 
har imidlertid særlige behov for og ønsker om at kunne visiteres til aktivitetscentre.  
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Da de nuværende aktivitetscentre fysisk har kapacitet til at rumme flere daggæster, vil 
det være muligt at imødekomme disse ønsker. Det er mulighed for at visitere borgerne 
efter  

a) deres ønske, dvs. til de antal dage og de aktivitetscenter de ønsker eller
b) kapacitet, dvs. borgerne kommer ikke automatisk i det aktivitetscenter de ønsker eller
i det antal dage 

Borgere fra pleje- og demensboliger har ofte øget behov for hjælp til hverdagsfunktioner 
såsom forflytninger, toiletbesøg, spisning og almindelig samvær med andre. 

Det vurderes, at 50 borgere vil benytte sig af kørsel såfremt de har adgang til at blive 
visiteret til aktivitetscenter.  

En visitering af borgere fra pleje- og demensboliger vil således kræve ekstra personale 
og kørselsressourcer.  Hvor meget afhænger af valget af visiteringsmodel. 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi/Afledt drift:  
Model 1: Visitering efter kapacitet (lavere serviceniveau):  
Der antages, at de 50 borgere vil benytte sig af kørsel i gennemsnit 1 dag om ugen, 
hvilket svarer til ekstra kørselsressourcer på til 154.000 kr./året. 

Der vil være behov for ekstra 10 timer/ugen pr. aktivitetscenter, svarende til 750.000 
kr./året. 

Det vurderes ikke at kræve ekstra driftsudgifter. 

I alt 904.000 kr./året. 

Model 2: Visitering efter kapacitet (lavere serviceniveau): 

Der antages, at de 50 borgere vil benytte sig af kørsel i gennemsnit 2 dage om ugen, 
hvilket svarer til ekstra kørselsressourcer på til 308.000 kr./året. 

Der vil være behov for ekstra 20 timer/ugen pr. aktivitetscenter, svarende til 1.500.000 
kr./året. 

Det vurderes ikke at kræve ekstra driftsudgifter. 

I alt 1.808.000 kr./året. 

Model 3: Visitering efter ønske:  

Der antages, at de 50 borgere vil benytte sig af kørsel i gennemsnit 3 dage om ugen, 
hvilket svarer til ekstra kørselsressourcer på til 463.000 kr./året. 

Der vil være behov for 1 ekstra aktivitetsmedarbejder på 30 timer/ugen pr. 
aktivitetscenter, svarende til 2.260.000 kr./året. 
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Det vurderes ikke at kræve ekstra driftsudgifter. 

I alt 2.723.000 kr./året. 
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Videreførelse af tilgængelighedspulje. 

 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Drift 300 300 300 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 300 300 300  
 
 
Resume: 
Videreførelse af tilgængelighedspuljen, der understøtter fysisk og digital tilgængelighed. 
Der foreslås afsat 300.000 kr. i lighed med tidligere år. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget 2011 blev Tilgængelighedspuljen etableret som en 
midlertidig ordning i et samarbejde mellem Socialudvalget, Udvalget for Børn og Unge, 
Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning. Puljen blev 
finansieret ligeligt mellem udvalgene. 
Puljen løber p.t. over 2012 og 2013, og der er 300.000 kr. til fordeling hvert år. 
Puljen har til formål at tilgodese kommunale initiativer, der kan lette handicappede 
borgeres adgang til kommunal service og arealer. 
 
I 2012 blev der bevilget midler til og gennemført følgende projekter: 
• forbedring af den fysiske tilgængelighed og registrering i www.godadgang.dk  på 

Svendborg Bibliotek 
• opsætning af kørerampe foran hoveddør på Issøskolen 
• etablering af BC-lift til kantine og faglokaler i kælderen på Vestermarkskolen 
• opsætning af 4 ældre- og handicapvenlige PC’er i Borgerservice 
• opsætning af automatiske skydedøre i indgangspartiet i Jobservice 
• montering af elektronisk dørautomatik på 3 døre i Hjemmepleje Øst 
• etablering af rampe til kørestolsbruger på Svendborg Musikskole. 

Administrationen anbefaler, at Tilgængelighedspuljen gøres permanent, idet der fortsat 
er behov for at forbedre den fysiske og digitale tilgængelighed til kommunal service og 
arealer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi/Afledt drift:  
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 Bostøtteprojektet – Individuel Case Management på Forsorgscenter Sydfyn. 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017
Drift 475  475  475  475  
Anlæg
Finansiering

I alt 475  475  475  475  

Resume: 
Videreførelse af bostøtteprojekt til hjemløse borgere. 

Sagsfremstilling: 

Som del af Socialministeriets udmøntning af Hjemløsestrategien blev Svendborg 
Kommune i perioden 1. januar 2011-31. december 2012 bevilget 1.502.200 kr. fra 
Socialministeriet til at afprøve metoden Individuel Case Management (ICM) i forbindelse 
med bostøtte til socialt udsatte borgere.   

Målgruppen var både egentligt hjemløse og personer i egen bolig med risiko for at miste 
boligen, som har komplekse problemstillinger og behov for mangeartede indsatser. 
Målgruppen blev primært rekrutteret fra Forsorgscenter Sydfyn.  

Formålet med indsatsen var at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig ved 
at styrke sociale kompetencer, netværk, ressourcer og integration i lokalsamfundet.    

Der har været 12 borgere tilknyttet projektet i projektperioden. Borgerne der har været 
kendetegnet ved massive og sammensatte problemer.    

Projektet har været en succes. I projektperioden er det lykkedes, at finde egnede boliger 
til deltagerne og fastholde dem i egen bolig. Det er desuden erfaringen, at 
bostøttemedarbejderens koordinerende funktion i forhold til at klarlægge rollefordelingen 
blandt samarbejdsparter var af væsentlig betydning. Der er skabt øget gensidig 
forståelse og opnået en konfliktdæmpende effekt i kontakten mellem borger og offentlige 
myndigheder. 

Projektets succes tilskrives især det særlige faglige fokus og den indsats, som 
pujefinansieringen har muliggjort. Det anbefales, at projektet permanentgøres. 

En permanentgørelse af projektet beløber sig til 475.000 kr. årligt. Herved bliver det 
muligt at ansætte én medarbejder der kan servicere 8-10 hjemløse borgere, typisk med 
psykiatriske- og misbrugsproblemer.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Økonomi/Afledt drift:  
Permanentgørelse af projektet kræver en budgetudvidelse på 475.000 kr. 
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Politikområde 1:

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Indsatser for den ældre 
medicinske patient og den særlig 
svækkede ældre medicinske 
patient 0 0 0

Forebyggelse af indlæggelser for 
den geriatriske patient 0

Rehabilitering - også for ”de nye 
ældre”. 0 0 0 0
Analyser på sundhedsområdet og 
sundhedsøkonomi 500 500 500 500
I alt kr. 500 500 500 500

+ = udgift, - = indtægt 

1: Forløbskoordination for den særlig svækkede ældre medicinske patient

Resume:  
I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den særlig svækkede ældre 
medicinske patient fremgår det, at der afsættes 97,4 mio. kr. til fælles regionale og 
kommunale forløbskoordinatorfunktioner. Initiativet skal sikre, at den særligt svækkede 
ældre medicinske patients forløb koordineres mest hensigtsmæssigt, ved overgang fra 
sygehus til hjemkomst i egen bolig. 

Midlerne fra den nationale handlingsplan fordeles med 30 % til regionerne og 70 % til 
kommunerne over 3 år. For Svendborg drejer det sig om kr. 237.000 pr. år, i de 3 år. 

Sagsfremstilling:  
Ifølge den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient skal initiativet med 
forløbskoordinatorfunktioner sikre, at den særligt svækkede ældre medicinske patients 
forløb koordineres mest hensigtsmæssigt ved overgang fra sygehus til hjemkomst i egen 
bolig.  

Formålet med initiativet er at sikre, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får 
intensiveret, personligt tilpasset støtte til et sammenhængende og trygt forløb på tværs 
af primær- og sekundær sektor. Regeringen anbefaler særlig fokus på de opfølgende 
hjemmebesøg efter udskrivelse fra en hospitalsindlæggelse. I Svendborg Kommune er 
der etableret et samarbejde mellem hjemmeplejen og almen praksis om opfølgende 
hjemmebesøg. Disse anvendes kun i mindre omfang.  

Der er i dag en høj grad af koordination mellem sektorerne i regi af SamBo-aftalerne, 
hvor der allerede i forbindelse med en indlæggelse, sendes elektroniske beskeder mellem 
Region og Kommune, i forhold til at sikre samarbejdet omkring en god udskrivelse. I 
Svendborg Kommune varetager visitatorerne i myndighedsafdelingen og 
sygeplejerskerne i hjemmeplejen og på plejecentrene forløbskoordinationen 

I Svendborg Kommune vil vi arbejde med at sikre en bedre forløbskoordination ved: 
• At få iværksat et klarlægnings og evalueringsarbejde med henblik på at afdække

hvor vi skal blive bedre. 
• Ud fra klarlægningen, udvikle en model for det optimale fremtidige samarbejde og

koordinering for den særlig svækkede ældre medicinske patient. Det kan være 



Budget 2014 Temaforslag drift 

Socialudvalget/SFU

Acadre sagsnr. 13-5984 

opfølgning i form af nye samarbejdsaftaler, undervisning, brug af 
velfærdsteknologi, og hvad der ellers viser sig at være behov for. 

• At der iværksættes en særlig systematisk indsats for at øge antallet af opfølgende
hjemmebesøg hos den særlig svækkede ældre medicinske patient, eksempelvis 
med udvidet samarbejde med de praktiserende læger, ved ibrugtagning af 
velfærdsteknologi o.l. 

En del af arbejdet med ovenstående indsatsområde forventes at blive organiseret i SOFF 
regi, da det vedrører det generelle samarbejde mellem kommunerne i Region 
Syddanmark og Regionen, men det er hensigtsmæssigt at Svendborg Kommune sætter 
fokus på, hvorledes det nuværende arbejde lokalt er organiseret samt udarbejder 
rammer for, hvorledes det lokale arbejde kan evalueres og forbedres.  

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi/Afledt drift:  
Indsatsen finansieres med de 237.000 som udmøntes via lov og cirkulæreprogrammet 
2013 til 2015. 

2: Forebyggelse af indlæggelser for den geriatriske patient 

Resume:  
Deltagelse i tværsektorielt samarbejds- og forskningsprojekt der har til formål at belyse 
tværsektorielle udfordringer i forhold til at undgå indlæggelser for den geriatriske 
patient/borger.  

Sagsfremstilling: 

OUH Svendborg igangsætter et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, 
beskrive og forstå borgerne og de sektorsnitflader hvor velfærdsløsninger kan medvirke 
til at undgå indlæggelser.  

Projektet vil afsøge muligheder for at implementere velfærdsteknologiske løsninger i 
hjemmeplejen, det kunne være i form af telemonitorering (som set med KOL kufferten), 
telekommunikation, elektroniske hjælpemidler i monitoreringen af borgeren. 

Projektet anvender bl.a. interviews af medarbejdere og audits af sager, hvor den ældre 
borger indlægges akut. Svendborg Kommune ønsker at deltage i dette projekt. 

Undersøgelsesarbejdet danner baggrund for det videre arbejde med bl.a. velfærds-
teknologi som redskab til at forebygge indlæggelser. 

Projektet udføres af OUH med Svendborg Kommune og almen praksis som 
samarbejdspartnere. 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi/Afledt drift:  
Svendborg Kommunes deltagelse i projektet kr. 50.000 i 2014 forslås finansieret af 
puljen til sundhedsfremme under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midler anvendes 
til audit og interviews. 
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3: Rehabilitering - også for ”de nye ældre”. 

Resume:  
I Svendborg Kommune ser vi det som en vigtig rolle at støtte og hjælpe den 
enkelte borger til at kunne mest muligt selv. Vi vil derfor gerne undervise ”de nye ældre” 
borgere i, hvordan de klarer sig bedst med forskellige funktionsnedsættelser ved hjælp af 
træning, hjælpemidler, velfærdsteknologi, samt præsentere borgerne for de kommunale 
tilbud.  

Sagsfremstilling: 

Andelen af borgere over 65 år i Svendborg kommune er stigende og gennemsnitsalderen 
for befolkningen stiger. Samtidig begrænses den offentlige økonomi mere og mere. 

Vi har i Svendborg Kommune fra ”projekt Nye Veje” erfaring i, at mange borgere 
efterlyser viden om, hvordan de bedst muligt kan klare sig selv, længst muligt. 

Undervisningen opbygges, som et lille kursus, hvor borgeren undervises i, hvorfor det er 
vigtigt at være aktiv og holde sig i gang. Vi præsenterer borgerne for forskellige 
hjælpemidler, velfærdsteknologi, og stiller fagpersoner til rådighed for vejledning af 
borgerne. Samtidig præsenteres borgeren for de tilbud kommunen har. 

Vi starter med et pilotkursus for at finde ud af, hvad behovet er, og tilpasser 
efterfølgende tilbuddet til efterspørgslen 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi/Afledt drift:  
Tiltaget der vil koste kr. 50.000 årligt, afholdes indenfor eksisterende budget, som en del 
af ”projekt nye veje til aktivt liv” 

4: Styrkelse af styrings- og analysekapaciteten indenfor sundhedsområdet 

Resume:  
Udgifterne på den kommunale medfinansiering har de sidste år været stigende. I 
Svendborg Kommune var udgiften i 2012 på ca. 210. mio. kr. Udgifterne afhænger 
direkte af praksis i regionerne og kommunerne har kun lidt styring med denne udvikling. 
KL ønsker at styrke kommunernes styringsmuligheder.  

Sagsfremstilling: 

Kommunernes udgifter til medfinansiering af de regionale udgifter har været stigende de 
sidste mange år. Kommunerne har ingen direkte indflydelse og styring med denne 
udvikling. Derfor anbefaler KL i Det nære sundhedsvæsen en række tiltag, som skal 
styrke kommunernes styring med medfinansieringen.  

Mange af disse tiltag handler om finansieringsmodeller, lovgivning og dataadgang. 
Områder, som kommunerne ikke har direkte adgang til at påvirke. KL anbefaler 
kommunerne at udarbejde styringsanalyser og incitamenter på tværs af 
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velfærdsområder. Det betyder, at kommunerne skal styrke deres indsats på to områder, 
nemlig: 

1. Kommunerne styrer kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.

2. Kommunerne styrker deres kapacitet til at anvende og analysere data fra
eSundhed.

1) Kommunerne kan styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen ved at arbejde mere
systematisk med at dokumentere og evaluere effekterne af de kommunale indsatser på 
sundhedsområdet.  

Kommunerne er gode til at dokumentere. Gennem de seneste år er kommunerne blevet 
bedre til at dokumentere effekter, men denne praksis kan systematiseres væsentligt 
samtidig med at kommunens kapacitet til at analysere de data der fremkommer ved 
effektevaluering også styrkes.  

Med det øgede fokus på sundhedsaktiviteter i kommunen og det øgede fokus på de 
knappe ressourcer er der kommet et større behov for at kommunerne dels vurderer om 
det de gør, er omkostningseffektivt og dels medvirker til, at der skabes mere viden om 
hvilke indsatser der er effektive.  

Der er derfor et behov for at kommunen styrker kapaciteten til at analysere på indsatser 
indenfor sundhedsområdet.  

Analyser på sundhedsområdet kan øge ledelsens mulighed for at styre mere effektivt, 
bl.a. ved at etablere en stærk evaluerings- og dokumentationspraksis i fx 
rehabiliteringsindsatser som Mit liv og Nye veje. Konkrete styringsredskaber kunne være 
redskaber, som Cost-utility analyser, som ud over at inddrage økonomi, også inddrager 
effekten af en indsats på antal gode leveår.  

At styrke kapaciteten på det sundhedsanalytiske område vil kunne bidrage positivt med 
ledelsesinformation til primært social og sundhedsområdet, men også på tværs af 
direktørområder.  

2) At kommunerne styrker kapaciteten til at anvende og analysere data fra eSundhed
handler om at arbejde mere systematisk med de informationer der kan hentes om fx de 
kommunale udgifter til medfinansiering.  

At styrke dette område har til formål at øge kommunens styringsanalyser og 
incitamenter. Samtidig styrkes kommunens mulighed for at påvirke udviklingen nationalt, 
idet det klæder kommunen på til at vurdere de regninger regionen sender til kommunen. 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi/Afledt drift:  
I rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014, 
fremgår det, at der ved de økonomiske forhandlinger i juni 2013, skal ske en drøftelse af 
den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med henblik på en 
styrket indsats. Det forventes derfor, at kommunerne tildeles ekstra ressourcer der kan 
finansiere udgifter på 0,5 mio. kr. til analysering af data fra eSundhed. 
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Navn på tema: Forøgelse af antallet af socialrådgiverpraktikanter. 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Drift 820 820 820 820
Anlæg
Finansiering

I alt 820 820 820 820

Resume: 
Tilførelse af ekstra socialrådgiverressourcer, svarende til 2 fuldtidsstillinger, i forbindelse 
med forøgelse af antallet af socialrådgiverpraktikanter. 

Sagsfremstilling: 

Baggrund: 
På baggrund af Univercity College Lillebælt ønsker om ny samarbejdsaftale, har 
Svendborg Kommune afholdt møde med UCL. UCL ønsker en ny samarbejdsaftale med 
Svendborg Kommune med forøgelse af antallet af praktikpladser fra 6 til 13 - gældende 
fra februar 2014. Baggrunden for UCL’s ønske er, at der etableres en 
socialrådgiveruddannelse i Vejle, hvilket forventes, at medfører et øget behov for 
praktikpladser på Fyn. 

Nærværende temaforslag er udarbejdet efter borgmesterens ønske. 

Praktikvejlederopgaven i dag: 
Svendborg Kommune modtager i dag 6 socialrådgiverpraktikanter 2 gange om året 
fordelt med 2 praktikanter i henholdsvis Familieafdelingen, Jobcentret og 
Socialafdelingen. 

De involverede afdelinger prioriterer ansvaret for at uddanne og kvalificere kommende 
socialrådgivere således, at der tilbydes en ordentlig og lærerig praktikperiode. 

I takt med, at praktikperioden i dag kun er 4 måneder, er den periode, hvor praktikanten 
kan arbejde delvist selvstændigt, selvsagt væsentligt forkortet, hvilket selvfølgelig 
reducerer den ressource, der kan ligge i at have en (erfaren)praktikant tilknyttet. 

Indtil nu har det været muligt at overholde den aftalte praktikantkvote. Det kan dog 
være en udfordring for afdelingerne – og socialrådgiverne - at modtage praktikanter flere 
gange om året i en travl hverdag med tiltagende knaphed på ressourcer. Den tid der 
anvendes til praktikantvejledningen fragår tiden til sagsbehandling og borgerkontakt.  

Forøgelse af antallet af praktikanter: 
Det er vurderingen, at vejlederopgaven løftes fornuftigt og fagligt forsvarligt i dag, men 
at det ikke umiddelbart er muligt, inden for de nuværende økonomiske rammer, at hæve 
antallet af praktikanter væsentligt.  
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Anbefaling. 
Det skal derfor anbefales, at såfremt antallet af socialrådgiverpraktikanter ønskes 
fordoblet, skal der tilføres ekstra socialrådgiverressourcer til de tre afdelinger, svarende 
til samlet set 2 fuldtidsstillinger omsat til sagsreduktion for praktikvejlederne. 
Det vurderes ikke, at opormeringen kan rummes inden for de eksisterende økonomiske 
rammer.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi/Afledt drift:  
 
Forslaget kræver en budgetudvidelse på 820.000 kr. 
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1. Indledning

Direktionen besluttede på deres møde den 14. februar 2013 at nedsætte en projektgruppe med 

henblik på at foretage en samlet tværgående analyse af befordring vedr. borgerkørsel.  

I kommissoriet står blandt andet, 

På baggrund af forventningerne til den kommende kommuneaftale samt erfaring med de indgåe-

de/implementerede kørselskontrakter anbefales, at der nedsættes en tværgående projektgruppe 

med deltagelse af de relevante afdelinger for at vurdere om der er mulighed for yderligere optime-

ring af kommunens befordring, herunder serviceniveau og budget. 

Projektgruppen skal: 

• foretage en samlet kortlægning af kommunens befordring for borgere vedr.

o organisering,

o serviceniveau og visitering,

o planlægning, koordinering og konkurrenceudsættelse samt

o styring

• belyse forskellige modeller mv., der som udgangspunkt bør indeholde ”decentral organise-

ring”, ”samarbejde om udvalgte opgaver” og ”kørselskontor” (”Vardemodellen”)

• belyse mulige tiltag jf. KL’s effektiviseringskatalog (Kommunal befordring)

• fastlægge tids- og handleplan for evt. implementering.

Projektgruppen skal give direktionen endelig rapportering primo juni 2013. 

Analysen vil herefter indgå som ”budgettema” i de politiske drøftelser for budgettet for 2014. 

2. Metode

Analysen tager udgangspunkt i KL`s effektiviseringskatalog fra januar 2013 og input fra temadag 

om befordring i Vejle den 25. februar 2013. 

Effektiviseringskataloget peger på 46 forskellige tiltag, der overordnet handler om 

• Tiltag, der sikrer et godt forløb med ledelsesmæssigt fokus og dialog med politikere og bor-

gere.

• Tiltag omkring tilpasning af serviceniveau og visitation, der blandt andet peger på effektivi-

sering, ved i højere grad at afstemme tilbud i forhold til borgerens funktionsniveau og reale

behov.

• Tiltag i forhold til overordnet tværgående planlægning af kørsler og effektiv konkurrenceud-

sættelse.

• Tiltag omkring styring og organisering af opgaverne.

Analysen løser opgaven på den måde, at der først etableret et samlet overblik over kørselsordnin-

ger, økonomi, kontrakter og leverandører. Herefter vurderes de tiltag, der kan overvejes isoleret 

indenfor rammerne af den aktuelle organisering. Tiltag der bedst giver mening i sammenhæng med 

overvejelser om ændret organisering overvejes i den sammenhæng.  



3 
 

3. Samlet overblik over ordninger og tilbud 
 
Ordning Udvalg Tilbud 
Almen skolekørsel 

Befordring til og fra skole og i forbindelse med 

undervisning. 

Udvalget for 

Børn og Unge 

Åben buskørsel - Kollektiv trafik 

Lukket vognmandskørsel 

Tilskud til egen transport - pr. kilometer 

Lukket vognmandskørsel af klasser i skoletiden 

Handicappede børn 

Befordring til og fra specialiserede undervis-

ningstilbud og SFO. 

Udvalget for 

Børn og Unge 

Lukket vognmandskørsel  

Specialundervisning for voksne 

Befordring til og fra specialiserede undervis-

ningstilbud for personer over 18 år. 

Udvalget for 

Børn og Unge 

Lukket vognmandskørsel 

Befordring til læge og speciallæge 

Befordring af syge pensionister til læge og 

borgere med lang afstand til speciallæge. 

Erhvervsudval-

get 

Lukket vognmandskørsel 

Kollektiv trafik 

Befordring der er åben for alle borgere. 

Udvalget for 

Kultur og Plan-

lægning 

Åbne busruter efter køreplan 

Åbne lokalruter i landdistrikterne - skolebusser  

Åbne lokalruter i byen i vinterhalvåret - skolebusser 

Teletaxa 

Befordring til genoptræning 

Befordring af borgere visiteret til genoptræ-

ning i Svendborg eller andre kommuner. 

 

Sundheds- og 

forebyggelses-

udvalget 

Tilskud til egen transport - pr. kilometer 

Lukket vognmandskørsel – samkørsel med andre, der skal til 

genoptræning/dagcenter 

Lukket vognmandskørsel – kun for hjerneskadede 

 

Dagcenterkørsel 

Befordring til og fra kommunens dagcentertil-

bud og træningstilbud. 

Socialudvalget Lukket vognmandskørsel.  

Befordring af handicappede voksne 

Befordring af borgere med nedsat fysisk eller 

fysisk funktionsevne i beskyttet beskæftigelse 

og klub. 

Socialudvalget Lukket vognmandskørsel 

Åben buskørsel - Kollektiv trafik 

Egen mandskabsvogn  

Tilskud til egen transport - pr. kilometer 

 

Individuel handicapkørsel 

Befordring af svært bevægelseshæmmede. 

Socialudvalget Lukket vognmandskørsel 

Beskæftigelse og aktivering 

Befordring af personer efter lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats 

Arbejdsmar-

kedsudvalget 

Tilskud til egen transport - pr. kilometer 

Lukket vognmandskørsel 

Åben buskørsel - Kollektiv trafik 

Egen mandskabsvogn 

Tilskud til egen transport - pr. kilometer 
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4. Overblik over økonomi 
 

Oversigten viser effektiviseringer, der er besluttet gennemført tidligere. For ”Kollektiv Trafik” er der 

dog jf. note tale om en sag under aktuel politisk behandling.   
 

Ordning  
1.000 kr. 

Regnskab    
2012 

Effektivisering 
2012 

Effektivisering 
2013 

Effektivisering 
2014 

Almen skolekørsel (1) 

 

9.767 0 -1.800 -1.800 

Handicappede børn 

 

6.247 -100 -600 -600 

Specialundervisning for voksne (2) 

 

1.531 -38 -155 -155 

Befordring til læge og speciallæge 

 

1.814 0 0 0 

Kollektiv trafik (3) 

 

27.213 -375 -1.565 -3.025 

Befordring til genoptræning (2) 

 

1.646 0 0 0 

Dagcenterkørsel 

 

2.092  -32 -130 -130 

Befordring af handicappede voksne 

 

2.219 -65 -265 -265 

Individuel handicapkørsel 

 

2.394 0 0 0 

Beskæftigelse og aktivering 

 

1.003 0 0 0 

I alt 55.926 -610 -4.515   -5.975 

 
(1) Det forventes, at besparelser i budgettet for 2013, på samlet 3,8 mio. kr., ikke vil kunne ud-
møntes fuldt ud. Undersøgelse vedr. tilpasning af ruter indenfor aftaleramme for den åbne buskør-
sel under ”Kollektiv Trafik” vil kunne optimere den samlede kørselsopgave på skoleområdet. Notat 
herom vedlægges som bilag.   

(2) Der er forventning om besparelse/yderligere besparelse, der først kan beregnes i andet halvår 
2013. 

(3) Den nævnte besparelse under Kollektiv Trafik er sammensat af 525 t.kr. (375 t.kr. allerede hø-
stet i 2012) ved udbud af kollektiv trafik i 2012, mens restbesparelsen kan henføres til udvalgsbe-
handlingen i Kultur og Plan den 7. maj 2013 af punktet ”Forslag til justeringer af den kollektive tra-
fik i Svendborg kommune”. I notatet, der er vedlagt indstillingen, beskrives de forslag der peges på 
efter ca. 1. års erfaring med kommunens kollektive trafikplan. I hovedtræk ligger besparelsen i, at 
skoleruternes ”kl. 12 afgange” fjernes i konsekvens af heldagsskolen, samt at rute 212 og 216 ned-
lægges, da de benyttes meget beskeden. 

Nedlæggelsen af 2 ruter og en del afgange medfører, at udsvingsbåndet i kontrakten overskrides, 
og der skal derfor forhandles med entreprenøren herom inden den endelige besparelse kendes. 

Justeringerne er behandlet og godkendt, med hensyntagen til afledte konsekvenser, på fællesmøde 
mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning den 25. juni 2013. Dags-
ordenspunktet vedlægges som bilag 1. 
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5. Overblik over leverandører og kontrakter 
 

Oversigten viser hvilke leverandører kommunen anvender til forskellige ordninger, hvorledes kon-

traktperioderne løber og hvilket betalingsprincip der gælder.  
 

Ordning Leverandør Kontrakt           
indgået 

Kontrakt          
udløber 

Betalingsprincip 

Almen skolekørsel 

(Lukket kørsel) 

V. Skerninge Bilerne 01-10-2012 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Handicappede børn 

(Specialinstitutioner) 

V. Skerninge Bilerne 01-10-2012 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Specialundervisning for 

voksne 

(Specialinstitutioner) 

V. Skerninge Bilerne 01-10-2012 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Befordring til læge og 

speciallæge 

 

Fynbus 01-03-2013 28-02-2014 Timetakst efter beregnet 

tid – FynBus laver be-

regning af tid 

Kollektiv trafik 

(Bybus-kørsel) 

(Lokal-trafik) 

(Tele-taxa) 

Bybus – Arriva 

Lokal – V. Skerninge 

Bilerne 

Flextrafik 

Bybus: 12-08-2012 

Lokal: 12-08-2012 

 

Tele-taxa 01-03-2013 

Sommer 2020 

Sommer 2018 + 2x12 

 

28-02-2014 

Pr. udført afregningstime 

og pr. indsat kontraktbus 

 

Opstartsgebyr og time-

pris afhængig af flere 

forhold 

Befordring til genoptræ-

ning 

 

John Bergholdt 01-03-2013 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Dagcenterkørsel 

 

V. Skerninge Bilerne 01-10-2012 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Befordring af handicap-

pede voksne 

(Grønnemose) 

V. Skerninge Bilerne 01-10-2012 31-07-2015 Timetakst efter minutter 

Individuel handicapkør-

sel (SBH) 

Fynbus 01-03-2013 28-02-2014 Opstartsgebyr og time-

pris afhængig af flere 

forhold 

Beskæftigelse og akti-

vering 

 

Ikke kontraktbelagt    

 
Kommunen kan konkurrenceudsætte opgaverne bortset fra ”Kollektiv trafik i fast rutekørsel” - hvor 
Vester Skerninge Bilerne/Arriva er underleverandør til Fynbus - og ”Individuel handicapkørsel”, hvor 
leverandøren er lovbestemt.  

Kontrakter, der er indgået med virkning fra den 1. oktober 2012 har været i samlet udbud.  

I de nuværende kontrakter for lukket kørsel ligger kørselsplanlægningen ved leverandørerne. Mu-
lighederne for effektivisering af disse kørsler ligger først og fremmest i, at kommunen inden en 
kommende udbudsrunde etablerer et tværgående overblik over alle kørsler, således at kommunen 
selv planlægger kørslerne på en måde, der sikrer vognmændene effektiv driftsøkonomi i vognpar-
ken på de ordninger, hvor kommunen kan konkurrenceudsætte.  
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Erfaringerne fra Varde Kommune peger på, at der skal investeres ressourcer i etablering af en cen-
tral planlægningsfunktion, der således kan optimere yderligere på vilkår og betingelser i udbudsma-
terialet, baseret på ”tværgående effektivisering af kørslerne”. I den sammenhæng kan kørslerne 
optimeres yderligere ved politisk beslutning om, at planlægge mødetider på skoler, dagcentre m.v., 
så det samlede kørselsbehov kan dækkes med en mindre vognpark (kædekørsel). Dertil kommer, 
at erfaringer fra de hidtil gennemførte udbud vil bidrage med yderligere (begrænsede) effektivise-
ringsmuligheder. Alt i alt vurderes det, at der vil kunne effektiviseres yderligere 10 til 20 pct. af-
hængig af graden af optimering af mødetider.  

Kontraktfornyelse af ”befordring til læge og speciallæge” og ”teletaxa” kan overvejes gennemført i 
eget udbud med virkning fra budget 2014. 

Indenfor værende kontrakter kan der foretages: 

• tilpasning af ruter indenfor aftaleramme for den åbne buskørsel under Kollektiv Trafik, hvil-
ket med fordel vil kunne optimere den samlede kørselsopgave, herunder på skoleområdet.   

• forhandling med leverandør af lukket skolebuskørsel uden at afvente ændring af organise-
ring. 
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6. Tiltag indenfor den værende organisering 
 
Afsnittet tager stilling til de tiltag fra KL`s effektiviseringskatalog, der bedst kan overvejes isoleret 

indenfor den værende organisering. 
 
Ordning Tiltag i 

KL`effektiviserings-
katalog  

Status i kommunen  

Almen skolekørsel 

 

• Kvalitetsstandarder 

• Dialog med borgere 

• Skriftlige retningslinjer 

• Revisitering 

• Standardiseret tilbud 

• Forældrekørsel 

• Sikring og kategorisering 

af trafikfarlig vej 

 

Kvalitetsstandarder: Lovgivningen med afvigelse i forhold til frie grundskoler. 

Dispensation i forbindelse med visitation til specialtilbud o.l. – bygger på faglig 

vurdering og ikke en politisk beslutning. 

Dialog med borgere: I forhold til specialtilbud, hvor der er dispenseret, søges 

egenbefordring fremmet gennem dialog. 

Skriftlige retningslinjer: Der er stor grad af skriftlige retningslinjer pt. De kan 

dog med fordel gennemgås og optimeres. Der er ikke retningslinjer for hvordan 

og på hvilke områder egenbefordring skal fremmes gennem dialog. 

Revisitering: Minimum 1 gang årligt. Enkelte bevillinger gives tidsbegrænset. 

Standardiseret tilbud: Langt overvejende standardiseret i forhold til folkeskole-

lovens bestemmelser. 

Forældrekørsel: I forhold til daglig skolebuskørsel vurderes forældrekørsel 

generelt til at være dyrere end de øvrige visiterede tilbud. 

Sikring og kategorisering af trafikfarlig vej: I dag sender skolen en anmodning 

om vurdering af trafikfarlig vej til Skole og Dagtilbud, der efterfølgende sender 

den videre til vejmyndighederne og politiet til vurdering. Vejmyndighedernes og 

politiets vurdering/anbefaling vægter højt i forhold til den politiske beslutning 

om vejen skal vurderes som værende trafikfarlig. 

Handicappede børn 

 

• Kvalitetsstandarder 

• Dialog med borgere 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

• Træn til egen transport 

Kvalitetsstandarder: Folkeskolelovens § 26. De enkelte undervisningstilbud 

visiterer ud fra egne procedurer. 

Dialog med borgere: Egenbefordring søges fremmet gennem dialog. 

Skriftlige retningslinjer: Der er decentralt udarbejdet skriftlige retningslinier. 

Revisitering: Der revisiteres en gang årligt. 

Træn til egentransport: Ud fra individuel vurdering opfordres forældre/børn til 

træning til egentransport. 

Specialundervisning 

for voksne 

 

• Kvalitetsstandarder 

• Dialog med borgere 

• Træn til egen transport 

 

 

Kvalitetsstandarder: Jf. Lov om specialundervisning for voksne § 9 (VSU) samt 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 10 (STU). 

Dialog med borgere: På Voksen specialundervisningen for voksne (VSU) er vi 

løbende i dialog med borgeren i forhold til at være selvtransporterende. 

Træn til egen transport: Hvis det på STU forløbet skønnes muligt at gøre den 

unge selvtransporterende vil dette indgå som en del af uddannelsesplanen.  

Befordring til læge 

og speciallæge 

 

• Kvalitetsstandarder 

 

• Dialog med borgere 

 

• Skriftlige retningslinier 

 

 

 

• Revisitering 

 

Kvalitetsstandarden er fastlagt ifm. udbud via Fynbus. Niveauet kan reguleres 

ved det årlige udbud. 

Såfremt der påtænkes ændringer af det eksisterende serviceniveu, anbefales 

det at der sker dialog med pensionisterne, forinden der træffes beslutning. 

Det anses for hensigtsmæssigt, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for 

visitationen. Pt. foretages visitationen ved, at Borgerservice via telefonsamtale 

vurderer om pensionistens tilstand nødvendigør behov for taxa frem for brug af 

offentlig transport.  

Revisitering kan anbefales for at vurdere om pensionistens tilstand stadig 

nødvendiggøre behov for taxa. Dette vil dog øge administrationsomkostnin-
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• Standardiseret tilbud 

 

 

• Kørselsgodtgørelse 

 

 

 

• Flextur 

gerne.   

Pt. er der et standardiseret tilbud til pensionister, som har behov for taxa til og 

fra læge og speciallæge. Det kan overvejes, at gøre tilbuddet mere individuelt, 

hvilket dog vil øge administrationsomkostningerne. 

Det kan overvejes at yde godtgørelse i stedet for leveret kørsel. Dette vil for-

mentlig sænke udgifterne. Øget administrationsomkostninger vil dog skulle 

modregnes. Pt. anvendes der samlet ca. 20 min. om dagen til opgaven, hvilket 

vil stige væsentligt, såfremt leveret kørsel erstattes med godtgørelse.  

Svendborg Kommune er flextur, hvilket kaldes telekørsel. I denne ordning kan 

alle borgere kører med taxa indenfor sit teleområde for 20 kr. og til et tilstø-

dende teleområde for 40 kr., mens kommunen betaler resten af udgiften (gns. 

75 kr. som kommunal andel). Kommunen er opdelt i 5 teleområder (landdistrik-

ter), mens Svendborg Bymidte ikke er omfattet af ordningen. Det kan overve-

jes, at ændre den nuværende praksis, således at der ikke tilbydes leveret 

kørsel til pensionister, som kan anvende telekørsel. Dette forudsætter, at 

pensionisten selv kan gå ud til vejen fra egen bolig og fra lægen og at lægeti-

den er indenfor kl. 9-13. En sådan ændret praksis vil sænke udgiften i borger-

service, men vil forøge udgiften vedrørende telekørsel.  

Befordring til genop-

træning 

 

• Kvalitetsstandarter 

• Dialog med borgere 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

• Standardiseret tilbud 

• Kørselsgodtgørelse 

• Flextur 

Der er kvalitetsstandarder på træningsområdet, men ikke særskilt i forhold til 

befordring.  

Såfremt adgangsmulighederne for befordring ønskes ændret, vil det kræve en 

tæt dialog med borgerne.  

Der er i dag ingen skriftlige retningslinjer, idet bevillingen af befordring altid 

sker på baggrund af en individuel faglig vurdering af borgerens behov. Bevil-

lingen til befordring sker løbende, således at terapeuten løbende vurderer, 

hvorvidt behovet stadig er gældende. Kompetencen til at befordre sig selv kan 

ligeledes være en del af træningsindsatsen.  

Der er tale om et standardiseret tilbud.  

Kommunen tilbyder leveret kørsel, men kun til de borgere, som ikke selv kan 

tage bussen og/eller køre egen bil eller blive kørt af pårørende. 

Borgere, der kan benytte sig af offentlig transport, herunder flextur henvises til 

dette.  

Dagcenterkørsel 

 

• Kvalitetsstandarter 

• Dialog med borgere 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

• Standardiseret tilbud 

• Serviceniveau – ”kan 

ordning” 

Kvalitetsstandarder: Der er ikke særskilte kvalitetsstandarder for befordring.  

Dialog med borgere: Evt. ændringer i f.eks. brugerbetaling bør tages med de 

relevante brugerfora.  

Skriftlige retningslinjer: Der er ikke særskilte skriftlige retningslinjer for tilbuddet 

om befordring til dagcentre.  

Revisitering: I udgangspunktet foretages der ikke revisiteringer i forhold til 

befordringstilbuddet.  

Standardiseret tilbud: Der benyttes udelukkende standardiserede ordninger, 

indeholdende samkørsel.  

Serviceniveau – ”kan ordning”: Det nuværende niveau for brugerbetaling er 

politisk bestemt.  

Befordring af handi-

cappede voksne 

 

• Kvalitetsstandarter 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

• Standardiseret tilbud 

Kvalitetsstandarder: Der tages udelukkende udgangspunkt i vejledningen til 

serviceloven §§ 103 og 104.  

Retningslinjer: Der eksisterer allerede skriftlige retningslinjer for administratio-

nen af ordningen.  

Revisitering: dette sker løbende i forhold til borgerens funktionsniveau og 

herunder borgerens evne til at benytte offentlig transport.  
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 Standardiseret tilbud: Der er udelukkende standardiseret tilbud til Grønnemo-

seværkstedet for de borgere, som ikke kan transportere sig selv.  

Individuel handicap-

kørsel 

 

• Kvalitetsstandarter 

• Dialog med borgere 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

Kvalitetsstandarder: befordringen er også underlagt ovenstående lovgivning. 

Der er ikke deciderede kvalitetsstandarder.  

Dialog med borgere: En del af den generelle og løbende vurdering af borge-

rens funktionsniveau, herunder også i forhold til borgerens evne til at transpor-

tere sig selv.  

Skriftlige retningslinjer: Fynbus har udarbejdet et ansøgningsskema, som 

gælder for alle borgere. I vores egen administration har medarbejderne udar-

bejdet et spørgeskema, hvorigennem den første screening sker. Der er tale om 

en administrativ vurdering og ikke en terapeutisk vurdering af bogeren.   

Revisitering: Sker løbende, også i forhold til evne til at tage offentlige trans-

portordninger. Fynbus tager desuden kontakt, hvis borgeren i øvrigt benytter 

sig af buskort.  

 

 

Beskæftigelse og 

aktivering 

 

• Kvalitetsstandarter 

• Skriftlige retningslinier 

• Revisitering 

• Standardiseret tilbud 

• Serviceniveau – ”kan 

ordning” 

Vedr. §82 udgøres kvalitetsstandarden/retningslinierne af lovgivningen, da 

ydelsen er klart beskrevet heri. 

 

Vedr. §83 er standard/serviceniveau/retningslinie fastlagt i Arbejdsmarkedsud-

valgets beslutning af 9. maj 2012. Tilbud er standardiseret. 
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Overblik over muligheder 
 
I oversigten vises mulighederne indenfor den værende organisering:  
 
Ordning Effektivisering af tilbud Reduceret service  

Almen skolekørsel 

 

Fokus på forældredialog med henblik på at fremme 
egen befordring. 
 
Tæt dialog med leverandør med henblik på driftsop-
timering. 
 
Sikring af skoleveje, så bevillinger på baggrund af 
trafikfarlig skolevej nedbringes. 
 
Fokus på visiteringspraksis ved trafikfarlig skolevej 
med henblik på reduktion i antallet af bevillinger. 
 
Optimering af rutenet for åben buskørsel, så lukket 
kørsel minimeres. 
 
Opstramning af procedure i forbindelse med dispen-
sationer. 

Bortfald af fri befordring for frie grundskoler: Ca. 0,3 
mio. kr. 
 
Re-kategorisering af trafikfarlige skoleveje med henblik 
på reduktion i antallet af kategoriserede strækninger. 

Handicappede børn 

 

 Fokus på forældredialog med henblik på yderligere 
fremme af egenbefordring. 

  
 Tæt dialog med leverandør med henblik på 

yderligere driftsoptimering. 
  
 Ophævelse af solidaritetsordning i forbindelse med 

andre kommuners betaling. (Kan have negativ afledt 
effekt på den samlede drift af undervisningstilbud-
dene). 

 

Specialundervisning 

for voksne 

Øget på fokus på dialog med henblik på fremme af 

egen befordring. 

 

Befordring til læge 

og speciallæge 

Revisitering og brug af telekørsel bør overvejes. 

 

Det bør undersøges om telekørsel kan anvendes i 

nogle situationer som alternativ til leveret kørsel. 

 

Befordring til genop-

træning 

Øget fokus på revisitering.  

Dagcenterkørsel 

 

 Bortfald eller øget brugerbetaling: 2,1 mio. kr. 

Befordring af handi-

cappede voksne 

  

Individuel handicap-

kørsel 

Så få borgere får dette tilbud, at der ikke er et særligt 

stort økonomisk potentiale.  

 

Beskæftigelse og 

aktivering 

Det skønnes ikke, at ændring af værende praksis 

indeholder effektiviseringspotentiale, når ressourcer 

til implementering og administration medregnes. 

Standard og retningslinier for §83 er fastlagt af Arbejds-

markedsudvalget ud fra princip om enkel administration 

og understøttelse af beskæftigelsesstrategien. Nettoud-

giften til ordningen er 0,5 mio. kr. 
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7. Tiltag i forbindelse med organisatoriske ændringer 
 

KL`s effektiviseringskatalog forklarer forskellige hovedmodeller for organisering af befordringsopga-

ven i kommunerne. Fælles for de tre modeller er typisk, at budget- og visitationsansvar fastholdes i 

forvaltningerne. 

 

1. Decentral organisering: 
 
I denne model varetages befordringsopgaven helt og holdent af de forvaltninger og enheder, der 
også varetager kerneydelsen, der befordres til. Modellen kræver ingen ledelsesindsats for at koordi-
nere befordringsarbejdet. Til gengæld vil en kommune heller ikke kunne høste synergi ved koordi-
nering af aktivitetstider og samkørsel, fælles udbud eller en samlet styring. 
 

Opsamling på decentral organisering 
 
Styrker/Muligheder � Stor frihed og selvbestemmelse for det enkelte fagudvalg. 

� Indflydelse fra de enkelte afdelinger og institutioner. 

� Fagpersoner har ejerskab for opgaven. 

� Stort kendskab til de enkelte gruppers specifikke behov. 

� Tæt på brugerne. 

Svagheder/Trusler � Stordriftsfordele er begrænset af fagudvalgets område. 

� De faglige kompetencer er spredt ud på afdelinger og institutioner, der ikke har befordring 

som primæropgaven.  

� Befordring er ikke kerneopgave og derfor er der en risiko for, at løsning af denne opgave prio-

riteres ned. 

 
 
2. Kørselskontor: 
 
Et kørselskontor kan defineres på mange måder, men den gængse opfattelse er en samlet admini-
strativ enhed, der varetager følgende kerneopgaver: 
 
- Forberedelse og eventuelt gennemførelse af udbud 
- Visitation af borgere til de simple ordninger (ordninger præget af objektive kriterier og ikke en 
kompleks sundhedsfaglig vurdering) 
- Turbestilling/turbookning samt ændringer fra borgere og institutioner  
- Koordineret opfølgning på økonomi og kvalitet  
 
I takt med at kørselskontorerne opbygger kompetence, bliver de også sparringspartnere fra bestil-
lerforvaltningerne med hensyn til visitationspraksis og serviceniveauer. I de danske kommuner, der 
har oprettet kørselskontorer, varierer opgaverne en del. I ovennævnte liste kan især visitationen 
stadig være placeret i fagforvaltningerne.  
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I den rene form med alle opgaver samlet i et kørselskontor: 
 

Opsamling på Kørselskontor 

 

Styrker/Muligheder � Overskuelighed og styring 

� Stordriftsfordele 

� Sikrer sandsynligvis laveste omkostninger, da mængden er størst mulig og der er sikkerhed 

for et volumen, der gør det muligt at rationalisere og effektivisere. 

� Samling af faglige kompetencer om alle dele opgaven. 

� Modellen harmonerer med og ligger ”i forlængelse af” tanken om, at driftsafdelingerne skal fo-

kusere på kerneopgaver. 

Svagheder/Trusler � Kan betyde mindre frihed for fagudvalg, den enkelte afdeling og institution 

� Serviceharmonisering kan medføre, at nogle vil opleve et fald i standarden. 

� Manglende faglighed i vurderingen af borgere med specielle behov. 

 
 
3. Samarbejde om udvalgte opgaver: 
 
Her ligger den primære administration stadig decentralt, men kommunen har udvalgt en række 
opgaver, hvor der samarbejdes på tværs af enheder. Det vil typisk dreje sig om: 
 
- Fælles udbud 
- Fælles turbestilling (ofte borgerservice) 
- Koordineret opfølgning på økonomi og kvalitet. Det fælles arbejde koordineres ofte af en kørsels-
koordinator. 
 
Styrker/muligheder og svagheder/trusler vil ligge et sted mellem de andre 2 modeller. 
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8. Nuværende organisering 
 

Den aktuelle organisering i kommunen kan helt overordnet beskrives således: 

 

Opgaver Nuværende organisering 

Fastlæggelse af serviceniveau Decentral organisering, hvor det generelle princip er, at fagområderne og fagudvalg beskriver og 

fastlægger niveau.  

Visitation Decentral organisering, hvor det generelle princip er, at visitation sker indenfor relevant fagområ-

de. Befordring til læge og speciallæge afviger fra det generelle princip ved at være placeret i Bor-

gerservice. 

Turbestilling Decentral organisering 

Budgetansvar Decentral organisering, hvor budgetansvar og visitation hænger sammen på udvalgsniveau. 

Opfølgning og budgetkontrol Decentral organisering med de ulemper der følger med i forhold til effektiv opfølgning på leveran-

cer. 

Planlægning af kørsler En kombination af decentral organisering og samarbejde om udvalgte opgaver. De fleste kørsels-

ordninger betragtes dog enkeltstående, hvor planlægningsopgaven varetages af leverandøren. 

Forberedelse af udbud Opgaven afspejler ”planlægning af kørsler” med de ulemper der følger med i forhold til at gå glip af 

synergier. 

Udbudsproces Samarbejde om udvalgte opgaver, da konsulentopgaven ligger centralt i Økonomi og Indkøb 

 

Overvejelser i forhold til ændringer 
 
De oplistede betragtninger vurderes at have relevans i forbindelse med evt. overvejelser om æn-

dringer i kommunens organisering af opgaver: 
 
Opgaver Forslag til ændringer 

Fastlæggelse af serviceniveau Placering i en central enhed kan sikre et mere ensartet serviceniveau i de forskellige ordninger. 

Decentral organisering vil fastholde den eksisterende kompetence i respektive fagudvalg. 

Visitation Samling af alle visitationsopgaver i en central enhed kan sikre en mere ensartet visitationspraksis i 

de forskellige ordninger. 

Decentral organisering vil fastholde tilstedeværelsen af specialiserede sundhedsfaglige kompe-

tencer i de ordninger, hvor det er nyttigt. 

Budgetansvar Samling af budgetansvar i en central enhed, sammen med fastlæggelse af retningslinjer for ser-

viceniveau og visitation, vil forenkle styringen på området og lette ændringer med tværgående 

konsekvens. 

Turbestilling Samling af turbestilling i en central enhed kan medvirke til at give opgavetyngde. 

Opfølgning og budgetkontrol Placering i en central enhed sikrer tilstedeværelse af specialiserede kompetencer med indblik i 

kontraktforhold.  

Planlægning af kørsler Placering i en central enhed letter mulighederne for tværgående optimering. 

Forberedelse af udbud Etablering af en planlægningsfunktion i en central enhed er en afgørende forudsætning for gen-

nemførelse af mere effektive udbud fremadrettet. 

Udbudsproces Fastholdelse af aktuel organisering i en central enhed sikrer tilstedeværelsen af nødvendig eks-

pertise.  
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9. Tidsplan 
 
Den videre proces foreslås således 

 

1. Nærværende notat behandles i direktion og Økonomiudvalg i juni 2013 og indgår i budget-

seminarmappen til brug for budgettet for 2014 (og dermed høring i hovedmed). Når kom-

muneaftalen for 2014 foreligger vurderes evt. konsekvenser i forhold til nærværende notat. 

2. Evt. ændring af organisering koordineres med politisk og administrativ organisering fra 

2014, herunder med beslutning om Facility Management-enhed. 

3. Planlægning og effektivisering foretages på kortere sigt ved via politisk tiltrædelse af de 2 

vedlagte bilag og på længere sigt i sammenhæng med kontraktudløb og politisk beslutning 

om mødetider på skoler m.v. 

10. Anbefalinger 
 
Kortlægningen og de belyste mulige tiltag viser, at der er effektiviseringsmuligheder skønnet i stør-

relsesordenen 10-20% på de ordninger, der kan konkurrenceudsættes. De største muligheder vur-

deres at være indenfor kørselsplanlægning/-koordinering, bl.a. afhængig af mulighederne for etab-

lering af kædekørsel. Hertil kommer de høstede erfaringer fra udbud af de nuværende kontrakter, 

mens der også vurderes muligheder via fokus på visitering og servicestandarder/-niveau.  

 

Effektiviseringsmulighederne kan i en vis udstrækning indhøstes indenfor den nuværende primært 

decentrale (samarbejdende) organisering. En organisering med et kørselskontor vurderes at øge 

mulighederne for optimering af kørselsplanlægning/-koordinering og styring, med fokus på udfor-

dring om kommunikation og afstand til decentrale enheder. 

 

Det anbefales, at nærværende analyse indgår i den videre budgetproces for 2014 med henblik på 

politisk behandling.  

11. Behandling i direktionen den 6. juni og 15. august 2013 
 
Beslutning i direktionen 6. juni 2013 

Direktionen anbefaler en samlet, overordnet koordination af kørsel via et ”Kørselskontor” med hen-

blik på at have øje for mulige synergi og effektiviseringer af den borgerrelaterede kørsel. Der kan 

dog være elementer i den borgerrelaterede kørsel, som bedst håndteres i de enkelte direktørområ-

der. Sagen fremsendes i høring med henblik på en kvalificering af beslutningsgrundlaget – dette 

analogt den verserende proces om det fælles ejendomskontor. Økonomiudvalget orienteres herom 

på møde den 18. juni 2013. 

 

Høring 

I forbindelse med høringsrunden indkom 9 høringssvar, hvor der sammenfattende kan siges være 

at være generel tilslutning til direktionens anbefaling, dog med en række forbehold og konkrete 

forslag. 

 

Der tages blandt andet forbehold for, at effektivisering ikke må forringe kvalitet og serviceniveau 

generelt, ligesom specielle hensyn til grupper med særlige behov for støtte fortsat bør oprethol-

des/udvikles.  
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Der opfordres endvidere til, at brugerbetaling ikke bliver øget, ligesom fastsættelse af betaling fra 

andre kommuner skal inddrage hensynet til fortsat benyttelse af tilbud.    

 

I forbindelse med organisering bemærkes det, at borgerne skal betjenes effektivt ved, at der er 

færre indgange til kommunen, dog således at grupper med særlige behov for støtte ikke oplever 

forringelser.  

 

Det bemærkes, at ændret organisering kan have personalemæssige konsekvenser decentralt, hvor-

for der vil ligge en udfordring i tilpasning til en ændret opgaveportefølje de steder, hvor kørselsop-

gaven er en delmængde af flere opgaver.      

 

I et høringssvar peges på muligheden for ansættelse af chauffører i kommunalt regi.  

 

Høringssvarerne vedlægges som bilag 5. 

 

Beslutning i direktionen 15. august 2013 

Direktionen indstiller, at analysen videresendes til seminarmappen med oprindelig anbefaling af 6. 

juni 2013, idet 3 mio. kr. af effektiviseringspotentialet indgår som medfinansiering i direktionens 

budgetforslag for 2014. Direktionen bemærker, at besparelsen umiddelbart ikke kan ske uden, at 

det berører borgerne.  
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Bilag 1 - Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune 
 

10/32846 

Beslutningstema: 
ANB 
Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune.  

 

Sagsfremstilling: 
På baggrund af udvalgsbehandlingen d. 6. november 2012 af punktet ”Forventet merforbrug i regn-
skab 2012 og budget 2013 vedrørende den Kollektive Trafik, besluttede udvalget, at ”kl. 12 afgan-
gen” i landdistrikterne på lokalruterne skulle undersøges med henblik på fjernelse og forelægges for 
udvalget som finansieringsmulighed til et forventet merforbrug til budget 2013.   

FynBus har derfor udarbejdet et samlet notat, hvor både lokalruterne og bybusruterne er gennem-
gået efter ca. 1 års erfaring med kommunens kollektive trafikplan. Der er i notatet udpeget mulige 
justeringer både på lokalruterne og bybusruterne inkl. fjernelse af ”kl. 12 afgangen på lokalruter-
ne”. Der er således mulighed for, at det rettidigt kan indarbejdes i køreplan til august 2013. 
  
De foreslåede ændringer på lokalruterne er udpeget på baggrund af de registreringer, der er foreta-
get i FynBus´s billetsystem. Desuden er der foretaget en registrering af de udstedte skolekort for 
de enkelte skoler/afdelinger i hvert distrikt. De foreslåede ændringer, der er udpeget på bybusru-
terne, er sket på baggrund af de input, der er modtaget fra borgere og chauffører efter seneste 
justering i oktober 2012.  
  
Ændringerne er beskrevet i notatet ”Notatforslag til justeringer, ruter og køreplaner kollektiv trafik i 
Svendborg Kommune”. De indsamlede data og notatet er kvalitetssikret i samarbejde med chauffør-
repræsentanter på de pågældende ruter og i et tæt samarbejde med skolerne, for at sikre at bille-
det er retvisende. Endvidere har Børn og Unge været hørt. 
  
Foreslåede væsentligste ændringer af skoleruter i landdistrikterne som notatet foreskriver:  

• Som konsekvens af heldagsskole fjernes ”kl. 12 afgange” eller den afgang, der i samarbejde 
med skolerne er udpeget i de resterende tre landdistrikter (Skårup, Tåsinge og Issø-skolens 
distrikter) samt på rute 281 i midtbyen så alle distrikter fremadrettet har fire busafgange pr. 
lokalrute. Dette er drøftet med Børn og Unge og der kan forekomme ekstra lukket kørsel 
ved ændringen som beskrives her: 

·     For Issø-skolens distrikt fjernes to morgenafgange, som ikke har været benyttet og 
har været en ekstra service om at komme tidligt i skole. Dette påfører ikke lukket 
kørsel en merudgift. 

·     For Tåsingeskolens distrikt fjernes kl. 12 afgangen og skolen er opmærksom på, at 
skemalægge herefter. Hvis dette ikke lykkes ville de elever, der er kørselsberettiget 
skulle tilbydes lukket kørsel.  

·     For Skårupskolens distrikt fjernes den sidste eftermiddagsafgang, hvilket er en af-
gang, der ligger senere end skoledagen slutter. Kommunen er kun forpligtet til at 
sende elever hjem fra skole og ikke fra SFO, så umiddelbart skulle det ikke give luk-
ket kørsel nogen merudgift. Dog har en del forældre fravalgt lukket kørsel som Børn 
og Unge har visiteret dem til, grundet farlig trafikvej og benytter i stedet de åbne 
busruter, for at få den fleksibilitet det giver med den sene busafgang. Det er usikkert 
hvorvidt disse elever fortsat vil forblive i de åbne busruter eller kræve at få den luk-
kede kørsel igen. 



17 
 

·     De fire busafgange på hver lokalrute tilpasses næste års skemalægning efter hvert 
distrikts ønske jf. de møder FynBus og kommunen har afholdt med skolerne. 

·     Lokalrute 212 i Vestermarkskolens distrikt og lokalrute 216 i Issø-skolens distrikt 
nedlægges, da de stort set ikke benyttes. 

Nedlæggelsen af to ruter og en del afgange medfører, at udsvingsbåndet i Vester Skerninge Biler-
nes kontrakt overskrides. Uden forhandling må der maksimalt reduceres 7,5 % af kørslen pr. år og 
20 % samlet i kontraktperioden. Den foreslåede reduktion er på 23,9 % i forhold til kontraktud-
gangspunktet. Så ændringerne medfører, at FynBus går i forhandling med Vester Skerninge Biler-
ne.  

Foreslåede væsentligste ændringer af bybusruterne i midtbyen som notatet foreskriver: 
  

• Rute 230 foreslås vendt omkring Grønnemosevej af hensyn til trafiksikkerheden og korre-
spondancen med de øvrige bybusser på Svendborg trafikterminal samt at minuttallet byttes 
om for henholdsvis Tankefuld og Industrikvarteret for at tilgodese betjeningen af Grønne-
moseværkstederne og Teknisk Skole. 

• Rute 240, 241 omlægges fra Strandvejen til at betjene Skt. Jørgens Vej således at borgerne 
kommer tættere på byen og Svendborg Sygehus betjenes på alle afgange. 

• Rute 242 nedlægges så der kun er to variationer af kørsel på Thurø. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Umiddelbart vil ændringerne give en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. med helårsvirkning. Bespa-
relsens størrelse er dog afhængig af forhandlingerne med entreprenøren jf. kontrakten. Endvidere 
vil der i midtbyen være en udgift forbundet med at få skilte og læskærme flyttet, så de passer til de 
nye ruter. Denne udgift er endnu ukendt. 
  
Uden at tage højde for forhandling og udgiften til skilte/læskærme ser besparelsen således ud. 
  
Lokalruter: 
  
Fjernelse af ”kl. 12 afgangen” samt mindre tilpasninger vil give en samlet besparelse på 753 t.kr. 
med helårsvirkning, hvilket vil være ca. 313 t.kr. i 2013. 
  
Nedlæggelse af lokalrute 212 og 216 vil give kommunen en besparelse på ca. 1,48 mio.kr., hvilket 
vil være ca. 616 t.kr. i 2013. 
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Lokal rute Kroner i 2013 Kroner i 2014 forskel 
200 655.257 655.925 668 
201 622.359 523.417 -98.942 
210 759.436 760.826 1.390 
211 633.325 556.544 -76.781 
212 657.999 - -657.999 
215 1.154.221 827.080 -327.141 
216 822.492 - -822.492 
220 742.986 747.023 4.037 
221 556.560 564.826 8.266 
222 644.291 647.643 3.352 
223 559.301 573.107 13.806 
225 726.538 611.755 -114.783 
226 721.055 606.234 -114.821 
280 306.738 298.373 -8.365 
281 299.718 255.784 -43.934 
Justeringer 
Nedlæggelse 
  
Totalt  

  
  
  

9.862.275 
  

  
  
  

7.628.538 

-753.248 
-1.480.491 

  
-2.136.872 

  
  
   
Bybusruter: 
  
Justeringerne af bybusruterne uden at tage højde for de ændringer, der sker på de fælles 
kommunale ruter, giver det kommunen inkl. sidste køreplanændringer, der blev foretaget i 
oktober 2012 en samlet besparelse på 365 t.kr., som fremgår af tabellen nedenfor.  
  
FynBus vurderer, at ændringerne denne gang udgør ca. halvdelen af den samlede besparelse 
og derfor giver kommunen en besparelse på ca. 180 t.kr., hvilket vil sige ca. 75 t.kr. i 2013 
baseret på et skøn, da der er regnet ud fra de budgetlagte 2013 tal. 
  
  
Bybusrute Kroner i 2013 Kroner i 2014 Forskel 
230-231 4.614.716 4.508.971 -105.745 
240-242 7.962.153 7.720.705 -241.448 
250 6.540.114 6.523.109 -17.005 
121S 305.724 301.938 -3.786 
161-162 2.210.672 2.338.378 17.706 
Bybusjusteringer 
Fællesruter 
  
Totalt 

  
  
  

21.633.380 
  

  
  
  

21.283.100 

-364.198 
13.920 

  
-350.287 
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Indstilling: 
Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Plan drøfter de foreslåede ændringer og beslut-
ter, at  
  

• ændringerne i notatet godkendes, hvor FynBus går i forhandling med Vester Skerninge Bilerne 
for nedlæggelse af lokalrute 212 og 216 og de afgange, der er udpeget 

• de resterende afgange på lokalruterne tilpasses næstes års skema efter hvert skoledistrikt øn-
ske 

• bybusruterne ændres 

• besparelsen reserveres og afventer tværgående befordringsanalyse 

  

Bilag: 

Åben - Kravspecifikation kollektiv trafik i Svendborg Kommune_290413.pdf 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 07-05-2013: 
Indstillingen er tiltrådt. 
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013: 
Ikke behandlet jf. punkt 1 i den ordinære dagsorden.  
  
Mette Kristensen (V) var fraværende. 
 
Beslutning i Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og  Unge og 
Udvalget for Kultur og Planlægning den 25-06-2013: 
Indstillingen godkendt med tilføjelse af,  
 
- at besparelsen (2,5 mio.kr. på helårsniveau afhængig af forhandling) reserveres og afventer 
den tværgående befordringsanalyse. Det reserverede beløb skal således ses i sammenhæng 
med kommunens samlede befordringsudgifter, herunder den uomgængelige merudgift på ca. 2 
mio.kr., der har vist sig på den lukkede skolekørsel under Børn og Ungeområdet efter flytning 
af budget til Kultur og Plan, de eventuelt yderligere udgifter til den lukkede skolekørsel, som 
vil være afledt af nedlæggelsen af de pågældende busruter, samt det i kommuneaftalen for 
2014 fremkomne effektiviseringskrav på 1 mio.kr. i 2014 stigende til ca. 4,3 mio.kr. i 2017. 
 
- at den uomgængelige merudgift til skolekørsel under Børn og Unge indarbejdes i teknisk 
budget i budget 2014, hvor finansieringen forlods skal dækkes via effektivisering af den sam-
lede befordring i kommunen. 
 
Masoum Moradi (B) var fraværende. 
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Bilag 2 – Notat vedr. kørselsopgaven på skoleområdet 
 
 
31.5.2013  Acadre 12/10986 
 
Resumé af notat om baggrunden for overførsel  af 60  % af budgettet til lukket skolebuskørsel under 
Børn og Unge til den nye kollektive trafikplan unde r Kultur, Erhverv 
og Udvikling. 
 
Et af formålene med den nye kollektive trafikplan i landdistrikterne er at sikre hvert skoledistrikt et åbent ru-
tenet for de kørselsberettigede børn, således at flest mulige kan benytte åben kørsel i stedet for den dyrere 
lukkede vognmandskørsel. Budgetudvidelsen hertil er sket ved overførsel fra Børn og Unges budget. 
 
Til brug for beregningen af budgetoverførslen blev der i foråret 2011 foretaget en afdækning af i hvilket om-
fang, det var muligt at placere det åbne rutenet mere hensigtsmæssigt så flest mulige børn kunne benytte 
åben kørsel frem for lukket kørsel.1 
 
Afdækningen blev foretaget med udgangspunkt i de børn, der på daværende tidspunkt fik bevilget lukket 
kørsel. På baggrund af afdækningen blev det anslået, at 60 % af børnene kunne flyttes fra lukket til åben 
kørsel, og 60 % af budgettet blev derfor overflyttet. 
 
Det har efterfølgende vist sig, at den faktisk reducerede udgift i Børn og Unge ikke modsvarer det overførte 
budget til Kultur og Plan på 3,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på skoleområdets befordringskonto i 
2013 og frem i størrelsesordenen 2,0 mio.kr. 
 
Der er flere mulige forklaringer på denne forskel: 
 

• På baggrund af afdækningen blev det anslået, at 60 % af børnene kunne flyttes fra lukket til åben 
kørsel. Det faktiske fald i lukket kørsel målt i 2012 blev dog kun på 38 %, hvilket skyldes: 

o Usikkerhed i fht. at afdækningen blev foretaget i den tidligere skolestruktur2. 
o Færre børn end forventet har kunnet overflyttes til åben kørsel på grund af trafikfarlig skole-

vej, idet kommunens befordringsforpligtelse gælder helt til hjemmet/skolen, såfremt vejen 
omkring hjemmet /skolen er klassificeret som trafikfarlig. 

o Visitationen til lukket kørsel foretages decentralt på den enkelte skole, og er derfor ikke nød-
vendigvis i overensstemmelse med afdækningens vurdering, om det enkelte barn kan benyt-
te åben eller lukket kørsel. 

• Det faktisk realiserede fald i antal børn i lukket kørsel på 38 % har ikke medført et tilsvarende fald i 
udgifterne, men kun et fald på 13 %. Forklaringen herpå er at, udgiften til lukket kørsel ikke er lige-
frem proportional med antallet af befordrede børn, da der afregnes med en timepris og ikke en pris 
pr. barn. Dette i modsætning til den åbne buskørsel, hvor der afregnes en fast pris pr. barn.  

Fremadrettet skal det åbne rutenet fortsat optimeres med henblik på at øge andelen af børn, der benytter 
åben kørsel. 

                                                
1 Rutenettet er planlagt i henhold til anbefalingerne i KL’s effektiviseringskatalog vedrørende kommunal befordring, janu-
ar 2013. 
2 Afdækningen i foråret 2011 blev foretaget i den tidligere skolestruktur, hvor søgemønstrene til skolebuskørsel i den nye 

skolestruktur var ukendte. Endvidere medgik børnehaveklassebørn i skoleåret 2011/12 ikke i afdækningen, da deres 

befordringsbehov var ukendt på daværende tidspunkt. I stedet blev der taget udgangspunkt i de kendte børnehaveklas-

sebørn for skoleåret 2010/11. 
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Børn og Unge vil i efteråret 2013 tage initiativ til en revurdering af de strækninger, der pt. er klassificerede 
som værende trafikfarlige, således at der ved vurderingen tages hensyn til de trafiksikkerhedsfremmende 
foranstaltninger, der allerede er effektuerede. Dette forventes at medføre et fald i udgifterne til befordring, 
der bevilges grundet trafikfarlig skolevej. 
 
Det skal endvidere afdækkes i hvilket omfang en option i kontrakten på den åbne buskørsel, som giver 
chaufføren muligheden for at følge børnene over vejen ved trafikfarlig skolevej, kan udnyttes uden negative 
konsekvenser for køreplanen. Dette vil også nedbringe antallet af bevillinger grundet trafikfarlig skolevej. 
Endelig indgår ændringer i visitationspraksis som et element i den tværgående befordringsanalyse som på-
går pt. 
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Bilag 3 – Fælles notat dagtilbud og skole – befordring i yderområderne 
 
Baggrund for notatet: 
Beslutning i udvalget for Børn og Unge den 6. marts 2013: 
Der undersøges i forbindelse med den verserende befordringsanalyse, 
hvorvidt yderområderne i kommunen kan blive tilgodeset, herunder i 
forhold til udfordringen vedrørende dagtilbudsområdets anvendelse af 
teletaxiordningen. 
 
Vi tolker yderområderne som dagtilbud og skoler i landdistrikterne, der ikke har mulighed for at 
benytte bybussystemet, herunder: 
 
Skoledistrikt  Dagtilbudsområde  

Vestermarkskolen Egebjerg 
Issøskolen Egebjerg 
Stokkebækskolen Østerdalen 
Skårup Skole Østerdalen 
Tåsingeskolen Sundet 
 
For disse gælder dog, at flere har mulighed for at benytte togforbindelse og regionale busruter mod 
betaling. 
 
Der vil derfor kun være følgende børnehuse/skoler der ikke har mulighed for benytte kollektiv trafik: 
 
Skoledistrikt  Skoleafd.  Forslag  Dagtilbuds-

område  
Børnehuse  Forslag  

Vestermarkskolen - 2,3,4 Egebjerg Filippahuset 1,2,3,4 
Issøskolen Afd. Kirkeby 2,3,4 Egebjerg Kirkeby Børnehus 1,2,3,4 
Stokkebækskolen Afd. Gudme 

Afd. Gudbjerg 
Afd. Hesselager 

2,3,4 Østerdalen Gudme Børnehave 
Eventyrhuset 
Hesselager Børnehus 

1,2,3,4 

 
Hertil kommer, at dagplejen i alle landdistrikter har et transportproblem, hvorfor nedenstående for-
slag også bør omfatte dagplejen. 
Krav ift. autostole m.v. skal afdækkes. 
 
Dagtilbuddenes behov for transport omfatter blandt andet: 
Deltagelse i arrangementer på f.eks. Naturama, mulighed for udflugter til skov og strand, zoo, bør-
nefødselsdage, fællesarrangementer med øvrige børnehuse samt transport mellem børnehuse i de 
enkelte områder. 
Skolernes behov for transport omfatter blandt andet: Deltagelse i kulturelle arrangementer, under-
visningsarrangementer og fællesarrangementer med skolernes øvrige afdelinger. 
 
 
For at tilgodese dagtilbuddenes og skolernes behov for transport foreslås fire muligheder: 
 

1. Tilgodeser kun dagtilbud: Leasing af en minibus til hvert dagtilbudsområde, i alt 8 minibus-
ser, samt indkøb af 32 ladcykler med motor. 
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Budgetoverslag: 1. år: 707.000 kr., i overslagsårene 221.000 kr. årligt. Forudsat at delvis fi-
nansiering sker via driftsbudgetter fra Kilen og Vejstrup Børnehuse i.f.m. salg af disse.  

  
 

2. Genindførsel af telebusordningen, så et større antal børn kan komme af sted samtidig (er 
ikke muligt ved nuværende teletaxiordning). Daværende telebusordning omfattede kun kør-
sel indenfor distriktet. 
Budgetoverslag: Ordningen kostede i 2012 i alt 4,6 mio. kr. og omfattede telebus i landdi-
strikterne: (2 i Gudme, 2 i Ollerup og 1 på Tåsinge). Ved genindførsel må det forventes at 
buskørsel skal i nyt udbud, da der er tale om en forøgelse af eksisterende kontrakt på ca. 
60 %. 

 
3. Etablering af stor fælles bus for dagtilbud og skoler, med et fælles bookingsystem, og evt. 

en mindre egenbetaling. 
Budgetoverslag: 500.000-825.000 kr. årligt, afhængig af leasingperiode. Hertil kommer løn 
til chauffør, anslået 1225 kr. pr. dag. 
 

4. Udvidelse af eksisterende kontrakt af lukket skolebuskørsel. Rummer i forvejen kørsel til 
ekstern kørsel, f.eks. svømning. 
Udvidelsen sker i tidsrummet kl. 8 – 15 med 7 timer pr. dag. 
Timeprisen er pr. august 2013 392 kr. for lille bus og 604 kr. for stor bus. Kapaciteten i en 
lille bus er 19 personer og i en stor bus 51 personer. 
Der forudsættes ligelig fordeling mellem stor og lille bus, så den gennemsnitlige timepris vil 
være ca. 500 kr. 
Udgiften pr. dag pr. år (46 uger) er 7 x 46 x 500 kr. = ca. 161.000 kr. 
Dette forslag forudsætter, at der ledig kapacitet hos leverandøren. 
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Bilag 4 - Projektgruppen  
 
I den indledende kortlægning deltog: 

 

Børn og Unge: Steen Tryde og Tina Blæsbjerg 

Kultur, Plan og Erhverv: Allan Krogh Filtenborg og Rene Ottosen 

Social og Sundhed: Dina Moos Riggelsen, Camille Larsson og Mette Hviid Boris 

Miljø og Teknik: Anette Bergmann 

Økonomi og Indkøb: Jens Otto Kromann (formand), Martin Svane (tovholder), Peter Nansen, Jesper 

Kremmer og Dodee Gram 
 
I det afsluttende arbejde med analysefase og udarbejdelse af analyserapport deltog: 

 

Steen Tryde, Allan Krogh Filtenborg, Dina Moos Riggelsen, Anette Bergmann, Jens Otto Kromann, 

Peter Nansen og Martin Svane. 
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Bilag 5 - Høringssvar  
 
 
Fra: Allan Krogh Filtenborg 
Sendt: 12. juli 2013 09:19 
Til: Martin Svane 
Cc: Marianne Wedderkopp; Mette Haugaard Frederiksen; Karina Lindholm 

Jensen; René Ottosen; Jens Otto Kromann 
Emne: Høringssvar vedrørende befordringsanalyse i Svendborg Kommune 
 
Kære Martin 
 
Vi tilslutter os direktionens anbefaling af et fælles kørselskontor i Svendborg Kommune, idet vi vur-
derer, at det vil være til fordel for både organisationen og brugerne/borgerne af de forskellige ord-
ninger, at kompetencerne og overblikket over de forskellige kørselsordninger samles i en funktion.  
 
I forlængelse af etableringen af Kørselskontoret anbefaler vi, at Borgerservice (Kontaktcentret) får 
kompetence til at straksafklare på de oftest stillede, ”lige-til”-spørgsmål til Kørselskontoret.  
 
Kontaktcentrets personale er vant til at løse formidlingsopgaver, er trænede i at løse nye opgaver 
og har en professionel tilgang til telefonbetjening. Disse kompetencer gør, at der på kort tid kan 
etableres et godt telefonisk tilbud til brugerne af kørselsordningerne.  
 
Et sådant samarbejde mellem Kørselskontoret og Borgerservice (Kontaktcentret) vil være til glæde 
for borgerne som ikke skal omstilles i organisationen, og til fordel for medarbejderne på Kørsels-
kontoret som vil undgå unødige afbrydelser med baggrund i enkle forespørgsler og henvendelser. 
 
Etablering af et samarbejde mellem Kørselskontoret og Borgerservice (Kontaktcentret) vil endvide-
re være en mulighed for at opfylde direktionens mål om en udvidelse af Kontaktcentret. 
 

Venlig hilsen  
 
Allan Krogh Filtenborg 
Afdelingsleder 
Erhverv og Borgerservice 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg  
 
Tlf: 62233680 
Mobil: 30175110 
Email: allan.filtenborg@svendborg.dk 
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Høringssvar fra Grønnemoseværkstederne (GVS) vedr. administrative 
opgaver i forbindelse med befordring af borgere til og fra GVS og Ho-
vedværket (På Hjørnet) 
 
 

Grønnemoseværkstederne 

Grønnemosevej 7 

5700  Svendborg 

 

Tlf.: 6223 6565 

 

gronnemose@svendborg.dk 

www.gronnemose.com 

  

Opgaver vedr. befordring på GVS 
 
Der befordres ca. 100 borgere til og fra GVS med Vester Skerninge bilerne 
(VS Bilerne) 
14 borgere har periodekort til offentlige transportmidler. Ordningen admini-
streres fra GVS. 
 
Ca. 40 borgere befordres til og fra Hovedværket (På Hjørnet) 
 
Begge typer befordring administreres fra GVS. 
 
Administration af befordring til og fra GVS, er særlig, fordi det er vigtigt hele tiden at have fuld styr 
på hvem der kørere med og hvor langt de kører med. 
Med det formål: 
At kunne sende de korrekte regninger til henholdsvis SVB og andre kommuner der har borgere der 
er visiteret til GVS. 
At kunne kræve korrekt egenbetaling af borgere, efter reglerne i rammeaftalen.  
 
Der er udarbejdet kørselslister som koordinatorerne ajourfører i slutningen af hver måned. 
Koordinatorerne melder til VS Bilerne hvis der er ændringer. 
VS Bilerne sender ny kørselsliste til adm. på GVS, så adm. har den rigtige liste som udgangspunkt 
for at kunne tjekke om den månedlige regning fra VS Bilerne er ok og for at kunne opkræve egen-
betaling fra borgere. 
 
Opkrævning af egenbetaling fordrer at den enkeltes løn tjekkes, da egenbetalingen er afhængig af 
lønnens størrelse. 
 
Der er løbende ændringer i kørselslisten/ vedr. den enkelte borgers befordring pga. aflastningsop-
hold, besøg hos familie/ ferie mv. 
 
Adm. på GVS løser følgende opgaver.: 
 

• Tjekker borgernes/medarbejdernes løn m.h.t. egenbetaling (rammeaftale) 
 

• Evt. ændring af egenbetaling skal skriftligt sendes til HR 
 

• Modtagelse af evt. ændring/ud-/indskrivning fra koordinator 
(for at tjekke op at Bosted og Hans Juul Larsens skema passer overens) 

9. juli 2012 
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• Ændringer/udskrivininger/indskrivninger fra andre kommuner gives besked til Anette Nørre-

gård 
 

• Gennemgår Hans Juul Larsens regneark 
 

• Er der ikke overensstemmelse hvad vi ved og Hans Juul Larsens regneark, kontaktes ko-
ordinator, leder, sagsbehandler eller Anette Nørregård. 
 

• Tjekker regning vedr. rutelister, aflastningsruter og særkørsler fra VS-bilerne  
 

• Div. ændringer indtastet i regneark for værkstedsbussen og periodekort. 
(et regneark som er blevet godkendt af økonomikonsulent) 
 

• Borgernes/medarbejdernes egenbetaling fratrækkes i udregning 
 

• Regninger laves i ØS 
 
 

• Bestilling af buskort hos Fynbus 
• Refusion af buskort ved udmelding 

 
 
Koordinatorernes opgaver: 
 

• Månedlig kontakt med VS Bilerne vedr. ajourføring af kørselslister. 
 

• Holde adm. opdateret vedr. ind/ udskrivninger. 
 

• Kontakt med VS Bilerne omkring særlige aftaler ombefordring i forb. med aflastning/ andet. 
Orientering til adm. om samme. 
 

 
Leders opgaver: 
 

• Der afholdes møder efter behov med VS Bilernes leder og koordinerende chauffør/ Koordi-
natorer + adm. medarbejder fra GVS vedr. justering af kørsel/ kørselslister mv. 
 

• Løbende drøftelser med VS Bilerne om priser for særkørsler. 
 

• Kontakt med sagsbehandlere vedr. særlige aftaler omkring befordring. 
 
 
Sammenfattende: 
 
Der er rigtig mange elementer i opgaveløsningerne omkring befordring, der hver især, for at mini-
mere risiko for fejl, skal følges tæt, af personer der har kendskab til såvel ruter mv. som de perso-
ner der skal befordres/ deres lønforhold mv. 
 
Et skøn over forbrug af timer til at løse opgaven, vil være ca. 6 timer om ugen. 
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Venlig hilsen 
 
 
Mogens Stampe 
Leder 

 

Dir. tlf. 21228310 

mogens.stampe@svendborg.dk 
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Økonomiafdelingen 
att. Martin Svane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. Befordringsanalyse. 
 
A-MED i Socialafdelingen kan tilslutte sig vedlagte høringssvar fra Cen-
ter for Handicap og Grønnemoseværkstederne. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Finn Boye   / Mie Vode Moll 
Formand   næstformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 
 
Tlf.  62 23 30 00 
Fax. 62 22 99 79 
 
social@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 
 
 
 
 
 
12. august 2013 
 
 
Sagsid: 07/35303 
Cpr:  
Afdeling: Staben i Socialaf-
delingen 
Ref. SFAINC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Telefontid: 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag            9.00-16.45 
Fredag              9.00-13.00 
 
Åbningstider ved person-
ligt fremmøde 
Mandag-fredag  9.00-13.00 
Torsdag tillige  14.45-16.45 
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Martin Svane 
Mail: martin.svane@svendborg.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skole og Dagtilbuds høringssvar vedr. kørselskontor  
 
Direktionen har fremsendt analyserapport vedr. befordring til høring. 
 
Direktionen anbefaler en samlet, overordnet koordination af kørsel via et 
”kørselskontor” i tilknytning til ejendomscentret med henblik på synergi og 
effektiviseringer af den borgerrelaterede kørsel. 
 
Skole og Dagtilbud har på møde den 17. juni 2013 drøftet ovenstående og 
har på baggrund af drøftelser udarbejdet følgende høringssvar. 
 
I dag har Skole og Dagtilbud budgetansvar for almen skolekørsel samt kørsel 
til ekstern undervisning: idræt, svømning, Naturskolen, Færdselsskolen og 
sejladsprojektet på Thurø.  
 
Styring af kørsel til almen skolekørsel sker i tæt dialog og samarbejde med 
de 11 folkeskoler og 7 frie grundskoler. Der er udarbejdet retningslinjer for 
almen skolekørsel.  
Styring af kørsel til ekstern undervisning sker af den enkelte folkeskole. 
 
Fordele ved decentral styring – almen skolekørsel: 

• Specifikt kendskab til lovområdet og tidligere afgørelser 
• Skolerne er altid i tæt dialog med bruger (eleven/forældre) og udfører 

(busselskab) 
• Akutte ændringer/bestillinger bliver hurtigt sat i værk 
• Lokalkendskab i forhold til skolevejens beskaffenhed  

 
Fordele ved central styring – almen skolekørsel: 

• Mulighed for en bedre koordinering/effektivisering af den samlede 
kørsel 

• Mulighed for at optimere/ensarte visitation af handicappede børns 
kørsel – i dag er det op til den enkelte specialskole, hvilke pædagogi-
ske hensyn, der tages i forhold til at bevilge befordring 

• Større mulighed for at optimere (sam)arbejdet i forhold til sikring og 
afkategorisering af trafikfarlige veje  

• Større mulighed for at digitalisere området videst muligt 
 
 
Skole og Dagtilbud er som udgangspunkt positivt stemt for et kørselskontor, 

Svendborg Kommune 

Børn og Unge 

Ramsherred 5 

5700  Svendborg 

 

Tlf. 62 23 30 00 

 

 

 

www.svendborg.dk 

 

 

 

21. august 2013 
 

 

 

 

 

13/16769 

Skole og Dagtilbud 

Ref. BDTTIB 

 

Dir. Tlf. 62 23 45 16 

bu@svendborg.dk 
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idet det virker oplagt at samle kørslen under ét. 
 
Vi finder det dog svært at afgive høringssvar på baggrund af fremsendte analyse, idet der endnu 
ikke foreligger en mere detaljeret beskrivelse af økonomi og resurser.  
I forbindelse med etablering af et kørselskontor vil der skulle ske omplacering af personale og re-
surser og dertilhørende budgetter. 
 
I forbindelse med en omplacering af resurser bør der tages højde for, at nuværende opgaver er 
fordelt på flere decentrale enheder. Kørselsopgaven er for den enkelte enhed en lille opgave i den 
samlede jobudførelse.  
 
Det anbefales, at der ved etablering af kørselskontoret inddrages viden og erfaring fra de centrale 
og decentrale enheder, hvor opgaven ligger i dag. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Medarbejdere i  
Skole og Dagtilbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 



36 
 

 



Budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017 

Anlægsbudget 

Indholdsfortegnelse 

Anlægsbudget 2014 – samlet oversigt 

Bemærkninger til basisbudget – Udvalget for Miljø og Teknik 

Bemærkninger til basisbudget – Kultur- og planlægning. 

Bemærkninger til basisbudget - Udvalget for Børn og Unge 

Bemærkninger til basisbudget – Socialudvalget 

Bemærkninger til basisbudget - Økonomiudvalget 

Udvidelsesblok – Udvalget for Miljø og Teknik 

Udvidelsesblok – Kultur- og Planlægningsudvalg 

Udvidelsesblok – Børn og Unge 

Udvidelsesblok – Socialudvalget 



2014 pris - Opdateret pr. 12. september 2013

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

U 95.393 133.679 109.079 109.206 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 44.690 80.918 68.497 68.624

I -18.226 -19.063 -19.063 -29.456 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.226 -19.063 -19.063 -29.456

N 77.167 114.616 90.016 79.750 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 26.464 61.855 49.434 39.168

U

  I

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U 95.393 133.679 109.079 109.206 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 44.690 80.918 68.497 68.624

I -18.226 -19.063 -19.063 -29.456 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.226 -19.063 -19.063 -29.456

N 77.167 114.616 90.016 79.750 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 26.464 61.855 49.434 39.168

U 95.540 98.380 125.146 14.022 2.749 2.932 7.252 7.740 0 0 0 0 98.289 101.312 132.398 21.762

  I -10.000 -16.100 0 12.000 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 -10.000 -16.100 0 10.800

N 85.540 82.280 125.146 26.022 2.749 2.932 7.252 6.540 0 0 0 0 88.289 85.212 132.398 32.562

U 190.933 232.059 234.225 123.228 -26.954 -28.829 -12.330 -11.842 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 142.979 182.230 200.895 90.386

udvidelsesforslag I -28.226 -35.163 -19.063 -17.456 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 -28.226 -35.163 -19.063 -18.656

N 162.707 196.896 215.162 105.772 -26.954 -28.829 -12.330 -13.042 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 114.753 147.067 181.832 71.730

U 132.031 132.031

Pr. 30.6.2013 I -88.138 -88.138

 N 43.893 43.893

U 322.964 232.059 234.225 123.228 -26.954 -28.829 -12.330 -11.842 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 275.010 182.230 200.895 90.386

I -116.364 -35.163 -19.063 -17.456 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 -116.364 -35.163 -19.063 -18.656

 N 206.600 196.896 215.162 105.772 -26.954 -28.829 -12.330 -13.042 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 158.646 147.067 181.832 71.730

Basisbudget inkl. tekniske ændringer 

Tekniske ændringer

Udvidelses- / ændringsforslag

I alt 

Basisbudget 

Forventet anlægsoverførsel fra 2013-14

 

Basisbudget inkl. tekniske ændringer og

Anlægsbudget 2014 til 2017 i 2014 priser

Lånefinansering/afledt drift Kvalitetsfondsmidler via bloktilskud Kassefinansering

Samlet oversigt i 1.000 kr.



Anlægsbudget 2014 til 2017  i 2014 priser

Basisbudget i 1.000 kr. Kv. Lån 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Teknik og Miljø U 47.487 47.487 40.252 40.252 -22.416 -22.416 -16.302 -16.302 25.071 25.071 23.950 23.950

Vedligeholdelse af ejendomme U 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019

Trafiksikkerhed og cykelfremme U 3.057 3.057 3.057 3.057 3.057 3.057 3.057 3.057

Små trafiksikkerhedsprojekter U 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529

Trafiksikkerhed / Innovationsprojekter U 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529

Renovering af signalanlæg U 577 577 577 577 577 577 577 577

Veje og funktionsudbud U 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317

Elmaster U 815 815 815 815 815 815 815 815

Innovativt Energispareprojekt U 20.380 20.380 14.266 14.266 -20.380 -20.380 -14.266 -14.266 0 0 0 0

Naturaprojekter 306 306 306 306 0 0

Natura 2000 U 611 611 611 611 0 0

Vandløbsregulativ U 204 204 204 204 0 0

Byfornyelse  U 2.143 2.143 2.143 2.143 -2.036 -2.036 -2.036 -2.036 107 107 107 107

Kultur og planlægning U 21.690 27.316 25.835 25.835 -7.287 -9.345 -3.280 -3.280 0 0 0 0 14.403 17.971 22.555 22.555

I -18.226 -19.063 -19.063 -29.456 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.226 -19.063 -19.063 -29.456

N 3.464 8.253 6.772 -3.621 -7.287 -9.345 -3.280 -3.280 -3.823 -1.092 3.492 -6.901

Rådighedsramme U 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443

Naturama, vedligeholdelse U 414 414 414 414 414 414 414 414

Pulje til lokale initiativer U 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038

Tankefuld, etape 1 U 3.568 0 0 3.568 0 0

Tankefuld, etape 1 I -13.226 -14.063 -14.063 -24.456 -13.226 -14.063 -14.063 -24.456

Tankefuld, etape 2 U 8.152 8.152 0 0 8.152 8.152

Jordforsyning, landdistrikter U 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Jordforsyning, landdistrikter I -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Byfornyelse  U 1.072 1.072 1.072 1.072 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 54 54 54 54

Havneudvikling U 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223

Svendborg Havn, analyser m.v. U 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088

Arriva forlig U 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143

Trafik og Havne U 2.262 2.262 2.262 2.262 -2.262 -2.262 -2.262 -2.262 0 0 0 0

Sikring af havnens værdier U 4.007 6.065 -4.007 -6.065 0 0 0 0 0 0

Børn og Unge U 21.616 56.467 10.530 9.511 0 0 0 0 21.616 56.467 10.530 9.511

Skoler, samlet rådighedsramme U 2.406 4.337 4.337 4.337 2.406 4.337 4.337 4.337

Skolestruktur U 0 0 0 0 0 0

Thurø Skole U 20.380 17.323 20.380 17.323 0 0

Dagtilbud, pulje til indsatsomr. U 380 380 380 380 380 380 380 380

Etablering af P-pladser ved Tved og Issø skolen 3.719 0 3.719 0 0

Sikkerhedsmæssige tiltag U 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106

Tilpasning af fysiske rammer U -4.413 25.914 1.019 -4.413 25.914 1.019 0

Vedligeholdelsesaftale M/T U 757 2.688 2.688 2.688 757 2.688 2.688 2.688

Social U 4.600 2.409 2.409 2.409 0 0 0 0 4.600 2.409 2.409 2.409

Udlejningsboliger U 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

Botilbud til lngerevarende ophold U 2.191 2.191 0 0 0

Myndighedskrav U 606 606 606 606 606 606 606 606

Økonomi U 0 0 30.053 31.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.053 31.199

Pulje til kvalitetsfondsmidler U 0 0 30.053 31.199 0 0 30.053 31.199

Lån til Kvalitetsfond -20.100 -10.000 -10.000 -10.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -41.100 -31.000 -31.000 -31.000

U 95.393 133.679 109.079 109.206 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 0 0 0 0 65.690 101.918 89.497 89.624

I -18.226 -19.063 -19.063 -29.456 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.226 -19.063 -19.063 -29.456

 N 77.167 114.616 90.016 79.750 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 0 0 0 0 47.464 82.855 70.434 60.168

  

Kvalitetsfondsmidler i alt 24.059 58.910 43.026 43.153 -20.100 -10.000 -10.000 -10.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -17.041 27.910 12.026 12.153

Direkte låneadgang 29.864 31.922 19.743 19.743 -29.703 -31.761 -19.582 -19.582 0 0 0 0 161 161 161 161

Øvrige 23.244 23.784 27.247 16.854 20.100 10.000 10.000 10.000 43.344 33.784 37.247 26.854

Basisbudget 

Lånefinansering Kvalitetsfondsmidler via bloktilskud Kassefinansering ex. Kvalitetsfond



 

Udvidelse i 1.000 kr. Kv. Lån 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Efter/år 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Teknik og Miljø U 3.575 1.625 1.850 1.850 650 650 650 650 650 0 0 0 0 4.225 2.275 2.500 2.500

I 0 0 0 0

N 3.575 1.625 1.850 1.850 650 650 650 650 650 0 0 0 0 4.225 2.275 2.500 2.500

Bevaringsfond for bygninger og 
gadebilleder U 375 250 250 250 375 250 250 250

Rev. af vandløbsregulativer U 800 800 800 800 800 800 800 800

Natur og friluftsliv U 500 500 800 800 650 650 650 650 650 1.150 1.150 1.450 1.450
Behandling af Sørup Sø U 500 75 500 75 0 0

Etab. af hundeskov i Genbrugsskoven U 250 250 0 0 0

Offentlige toiletter - renovering m.m. U 1.150 1.150 0 0 0

Kultur og planlægning U 53.687 61.922 93.022 8.522 0 100 3.105 3.155 3.155 0 0 0 0 53.687 62.022 96.127 11.677

I 0 0 0 12.000 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800

N 53.687 61.922 93.022 20.522 0 100 3.105 1.955 3.155 0 0 0 0 53.687 62.022 96.127 22.477

Tankefuld:

Tankefuld, projektudvikling U 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022

Johannes Jørgensens vej U 14.000 8.400 100 100 100 14.000 8.400 100 100

Idrætsanlæg, afledt af joh. J. vej U 2.500 1.500 1.000 2.500 1.500 1.000 0

Stier og grønne anlæg U 1.500 1.500 1.500 50 100 150 150 1.500 1.550 1.600 150

Salgsfremme U 500 500 500 500 500 500 0

Grundsalg I 12.000 -1.200 0 0 0 0 10.800

Renovering af idrætshallerne U 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Svendborg Havn: Store bådpladser U 5.000 50 50 50 50 5.000 50 50 50

Svendborg Havn: Bibliotek/kulturhus U 5.000 35.000 81.500 2.755 2.755 2.755 5.000 35.000 84.255 2.755

Svendborg Havn: Jessens mole byrum U 3.000 3.000 100 100 100 3.000 3.000 100 100

Udvikling af Bymidten U 3.000 3.500 3.000 3.500 0 0

Runde Lystbådehavn U 6.315 6.315 0 0 0

Moler, Runde havn U 2.050 2.050 0 0 0

Jollehavn, Runde Havn U 2.300 2.300 0 0 0

Børn og Unge U 22.615 32.383 27.824 0 1.649 1.732 3.047 3.485 3.485 0 0 0 0 24.264 34.115 30.871 3.485

I -10.000 -16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -16.100 0 0

N 12.615 16.283 27.824 0 1.649 1.732 3.047 3.485 3.485 0 0 0 0 14.264 18.015 30.871 3.485

Udbygning dagtilbud:

4-kløveren U 3.000 2.500 83 166 166 166 166 3.083 2.666 166 166

Gudme Børnehave U 855 1.912 12.752 115 553 553 855 1.912 12.867 553

Nyt dagtilbud, Humlebien U 4.160 21.071 7.272 1.200 1.200 1.200 4.160 21.071 8.472 1.200

- Medfinansiering (forventet ovf. fra 13) I -10.000 -16.100 -10.000 -16.100 0 0

Udbygning af 3 dagtilbud:

Lundby U 100 2.000 4.800 100 2.000 4.800 0

Holbøllsminde U 100 2.000 3.000 100 2.000 3.000 0

Rantzausminde U 100 2.900 100 2.900 0 0

Ungeenhed v. SIMAC leje 810 m² U 8.200 846 846 846 846 846 9.046 846 846 846
Ungeenhed v. SIMAC (Alternativ leje  600 m²) U 6.100 720 720 720 720 720 6.820 720 720 720

Social U 15.663 2.450 2.450 3.650 450 450 450 450 450 0 0 0 0 16.113 2.900 2.900 4.100

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 15.663 2.450 2.450 3.650 450 450 450 450 450 0 0 0 0 16.113 2.900 2.900 4.100

Grønnemoseværkstedet - nyt tag U 2.100 1.200 2.100 0 0 1.200

Ådalen - nyt tag m.m. U 2.829 2.829 0 0 0

Fornyelse og opgradering af brand- og 
kaldeanlæg på plejecentre U 4.149 2.450 2.450 2.450 4.149 2.450 2.450 2.450

Svinget 14 - rep. og isolering af tag samt 
udskiftning af tagvinduer U 1.335 1.335 0 0 0

Elektrisk låsesystem til hjemmeplejen U 5.250 450 450 450 450 450 5.700 450 450 450

I alt U 95.540 98.380 125.146 14.022 2.749 2.932 7.252 7.740 7.740 0 0 0 0 98.289 101.312 132.398 21.762

I -10.000 -16.100 0 12.000 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 0 -10.000 -16.100 0 10.800

 N 85.540 82.280 125.146 26.022 2.749 2.932 7.252 6.540 7.740 0 0 0 0 88.289 85.212 132.398 32.562

Lånefinansering KassefinanseringAfledt drift

Anlægsbudget 2014 til 2017  i 2014 priser
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Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 

Side 1 

Udvalget for Teknik og Miljø 

2014 2015 2016 2017

Drift og anlæg:

Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019

Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529

Ny skolestruktur - sikre skoleveje 3.057 3.057 3.057 3.057

Innovationsproj. - statslige puljer 1.529 1.529 1.529 1.529

Renovering af signalanlæg 577 577 577 577

Veje - Funktionsudbud og Partnering 15.317 15.317 15.317 15.317

Elmaster 815 815 815 815

Innovativt Energispareprojekt 20.380 20.380 14.266 14.266

Natur og Klima:

Naturforvaltningsprojekter 306 306

Naturindsats, Natura 2000 611 611

Vandløbsregulativer 204 204

Erhvervskontakten:

Byfornyelse 2.143 2.143 2.143 2.143

I alt 47.487 47.487 40.252 40.252

1.000 kr.

Budget

+ = udgift, - = indtægt 

Drift og anlæg: 

Administrative ejendomme – vedligehold 

Resume:  
I forbindelse med afklaring af modeller for et fælles ejendomskontor, besluttede Økonomiudvalget i 
oktober 2010, at modellen skulle være en udvidet forretningsførermodel. Ejerskabet af bygningerne 
forblev derved decentralt, dog er administrationsbygningerne overgået til Miljø og Teknik.  
Der er afsat budget for akut vedligehold på administrationsbygningerne. 

Sagsfremstilling:  
Ansvar for og budget til bygnings- og installationsvedligehold forblev ved valg af den udvidede 
forretningsførermodel decentralt ved de respektive direktørområder. Administrationsbygningerne blev 
overdraget til Miljø og Teknik.  
Ved overdragelse af administrationsbygningerne til Miljø og Teknik var der ikke medfølgende budget til 
udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Akutte større ting har tidligere været klaret ved 
omprioritering. 
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Side 2 
 

Administrationen har udarbejdet tilstandsrapporter for administrationsbygningerne. Disse rapporter viser 
et efterslæb for bygningsvedligeholdelsen på ca. 15 mio. kr. 
Det afsatte budgetbeløb påtænkes derfor anvendt udelukkende til akut bygningsvedligehold. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Det afsatte budgetbeløb på 1,0 mio. kr. ønskes fastholdt for årene 2014 – 2017. 
Administrationsbygningerne er nedslidte i forhold til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er foretaget 
tilstandsvurdering på bygningerne, og disse vidner om at det vil være nødvendigt at foretage en snarlig 
indsats, især i forhold til tagbelægninger. 
  

 
 
Trafiksikkerhed og cykelfremme 
 
Resume:  
I forbindelse med budgetforliget 2013 blev det besluttet at reducere rammen for trafiksikkerhed og 
cykelfremme med 2 mio. kr. årligt. 
Besparelserne betyder, at der vil blive gennemført færre små trafiksikkerhedsprojekter, og at den 
indsats, der skal ske på skolevejsprojekter, vil strække sig over en længere årrække, ligeså for 
medfinansiering af nye statslige puljeansøgninger.  
 
Sagsfremstilling:  
Små trafiksikkerhedsprojekter 
Der vil fremadrettet fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet staten har sat 
mål for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2020 må der højst være 120 
dræbte, 1000 tilskadekomne, og 1000 let tilskadekomne på landsplan.  For Svendborg betyder det højst 
21 personskader årligt i 2020. I 2012 havde Svendborg 34 personskader. Der skal derfor fortsat arbejdes 
målrettet mod bedre trafiksikkerhed. 
 
Ny skolestruktur – sikre skoleveje 
Der skal gennemføres skolevejsprojekter, som er udpeget i skolevejsanalysen 2012. Der er projekter for 
11,2 mio. kr. i årene 2014 og frem, som endnu ikke er prioriteret. 
Til ”Trafiksikkerhedsby 2012” er budgettet ca. 17 mio. kr. Vejdirektoratets andel er 10 mio. kr. og 
kommunen har forpligtet sig til egenfinansiering af 7 mio. kr. Denne finansiering kommer fra 
skolevejsprojekter i Svendborg By. Kommunen har finansieret 4,9 mio. kr. ved udgangen af 2013. Der 
resterer 2,1 mio. kr. for at kommunens finansiering er dækket. Projektet strækker sig over 2012 til 2014. 
 
 
Innovationsprojekter – statslige puljer 
der er indsendt cykelpuljeansøgning 2013 til staten, som har fokus på cyklens rolle i forhold til sundhed 
og regional vækst. Der er ansøgt om projekter til 13,9 mio. kr. med støtte fra cykelpuljen på 6,3 mio. kr. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Besparelserne har indflydelse på Børn og Unges ønsker om sikre skoleveje, og kan få konsekvenser mht. 
gratis befordring til skole, når en vej er udpeget som trafikfarlig skolevej. 
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Svendborg Kommune udarbejdede i 2012 en udviklingsplan for cykelområdet, der forudsætter en samlet 
investering på 160 mio. kr. over en flerårig periode. Den danner grundlag for de initiativer der ansøges 
den statslige cykelpulje. For at kunne medfinansiere cykelpuljeprojekterne, som der er forventning om at 
der gives tilsagn til, bør rammen for Trafiksikkerhed og cykelfremme som minimum fastholdes for 
overslagsårene 2014 -2017. 
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Side 3 
 

Renovering af signalanlæg 
 

Resume: 
Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p-
området. Restfinansiering af balanceordningen findes andet steds. 
 
Sagsfremstilling: 
Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p-
området.  
Området dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der 
kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning. Der er foretaget det 
nødvendige planlægningsarbejde for udskiftning, som nu afventer igangsætning. 
 

 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Der er stadig brug for økonomi til renovering/udskiftning af de kommunale signalanlæg i Svendborg. 
Signalanlæggene er nedslidte og utidssvarende. Budgetbeløbene bør derfor fastholdes for 
overslagsårene. 

 
 
 
 
Veje – Funktionsudbud og Partnering 
 
Resume:  
Vejvedligeholdelse rammebeløb. 
 
Sagsfremstilling:  
Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for 
vedligehold af vejene på landet. I Svendborg by er der indgået en 4-årig partneringsaftale for vedligehold 
af gaderne. 
Funktionskontrakt og partneringsaftalen er opstartet 1. februar 2012. Der har været afholdt workshops 
med de involverede entreprenører for forventningsafstemning og samarbejdsforhold.  
Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance 
og kvalitet.  
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Budgetbeløbet for overslagsårene ønskes fastholdt idet området er udliciteret. I forbindelse med 
udlicitering af hele asfaltområdet, skal det afsatte rammebeløb fastholdes for at opretholde det politisk 
besluttede serviceniveau på hele kommunens vejnet. 
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Side 4 
 

Elmaster 
 
Resume: 
Nedlæggelse af belysningsanlæg bestående af træmaster. 
 
Sagsfremstilling: 
Budgettet er afsat til nedtagning af træmaster. I nogle tilfælde erstattes træmasterne af nye stålmaster. 
Nedlæggelse af træmaster blev påbegyndt i 2011 og forventes afsluttet 2015. 
Derefter forventes problematikken omkring udskiftning af HPL (kviksølvslamper) iværksat. Det vil ikke 
længere være muligt at købe nye HPL-lamper pr. 1. januar 2015. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Budgetbeløbet for overslagsårene ønskes fastholdt, idet nedtagning af gamle nedslidte træmaster og 
udskiftning af HPL-lamper iværksættes, alt i henhold til politisk beslutning. 
 
 

 
Innovativt Energispareprojekt: 
 
Resume:  
Medio 2012 blev det politisk besluttet, at vælge model 2 - det Innovative Energispareprojekt. 
Projektet er opstartet i 2012 og forventes afsluttet 2018. Der investeres samlet ca. 72,1 mio. kr. 
Projektet består af 4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og 
projektopfølgningsfasen. 
I 2013 investeres samlet ca. 5,2 mio. kr. 
 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse. 
Kommunen har selv stået for udvælgelse af projekter og gennemført disse ved brug af eksterne 
rådgivere.  

Byrådet har den 26. juni 2012 besluttet at vælge model 2 – innovativt energispareprojekt i Svendborg 
kommune. 

Der er politisk vedtaget en tids-, handle- og procesplan. Projektet er opstartet i 2012 og består af 
4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og projektopfølgningsfasen. Projektet 
forventes afsluttet 2018.  

I hovedpunkter skal følgende processer gennemføres. 

• Etablering af innovativ tænketank 
• Energimærkning af bygningsmassen 
• Gennemføre fremrykkede energispareprojekter 
• Udarbejdelse af optimeringskatalog til innovative energispareprojekter 
• Gennemføre innovative energispareprojekter  

Primo 2013 energimærkes bygningsmassen, og den innovative tænketank kommer med input til 
optimeringskataloget. Herefter udarbejdes projektmaterialet til det innovative energispareprojekt, på 
baggrund af optimeringskataloget.  

Ultimo 2013 forventes selve den fysiske gennemførelse af projektet igangsat. Der forventes anvendt ca. 
2,1 mio. kr. til rådgivning / energimærkning og ca. 2,0 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag i 
bygningsmassen. I overslagsårene 2014 – 2017 investeres yderligere 68 mio. kr. 
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Side 5 
 

Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
De afsatte budgetbeløb på i alt 68 mio. kr. fordelt på årene 2014 – 2017 ønskes fastholdt. Der er truffet 
politisk beslutning om gennemførelse af et innovativt energispareprojekt. Der er igangsat rådgiverudbud 
for energimærkningen af den kommunale bygningsmasse. Energimærkningen danner grundlag for et 
optimeringskatalog der forelægges politisk. Kataloget danner grundlag for indsatsen i forhold til 
energirenoveringen. 
 

 
Natur og Klima: 
 

Vand- og Naturindsats 
 
Resume: 
Kommunerne har en væsentlig del af ansvaret for implementering af den kommunale vandhandleplan og 
Natura-2000-handleplan. Svendborg Kommune skal inden udgangen af 2015 sikre gennemførelse af de 
dele af handleplanerne, som kommunen har ansvaret for. Indsatsen igangsættes i 2013. 
 
I 2014 vil der endvidere blive igangsat en revision af kommunens vandløbsregulativer. 
 
Sagsfremstilling: 
 

Naturindsats 
Kommunerne er forpligtet til at gennemføre Natura 2000-handleplanerne, der sikrer og forbedrer landets 
vigtigste naturområder (Natura 2000-områder). Svendborg Kommune har arealer inden for 6 af disse 
Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 4,5 % af kommunens landareal. Og staten forudsætter, at 
kommunerne selv finansierer en del af indsatsen. I Svendborg Kommune drejer det sig om ca. 0,6 mio. 
kr. årligt frem til udgangen af 2015. 
 
En væsentlig del af Svendborgs naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse områder har 
også stor betydning for den biologiske mangfoldighed og gør kommunen rig på oplevelser. For at sikre og 
udvikle naturen og oplevelsesmulighederne i hele kommunen foreslås, at der som minimum fastholdes et 
budget på 0,3 mio. kr. hertil. 
 
Naturindsats inden for kommunens Natura 2000-områder  
De kommunale Natura 2000-handleplaner, der er en udmøntning af statens Natura 2000-planer, er 
vedtaget i Byrådet i november 2012. Svendborg Kommune har en væsentlig del af ansvaret for at 
gennemføre handleplanerne inden udgangen af 2015.  
 
Den økonomiske ramme for indsatsen i 1. planperiode (2010-2015) er fastlagt i ”Aftalen om Grøn 
Vækst”, som Folketinget vedtog i 2009. Størstedelen af indsatsen, der samlet set beløber sig til 1.8 mia. 
kr., finansieres over EU’s Landdistriktsmidler og statslige midler. Kommunerne skal ved omfordeling af 
kommunale naturforvaltningsmidler bidrage med midler til f.eks. at udvide naturarealet og indsatser for 
særlige arter. For Svendborg Kommune svarer det til 0,6 mio. kr. pr. år. Dette er en forudsætning, for at 
kommunen kan løfte opgaven, at budgettet på 0,6 mio. kr. fastholdes. Muligheder for ekstern 
medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der opnås støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt 
til at øge tilgængeligheden og formidlingen af de forskellige projektområder, hvilket ikke indgår i Natura 
2000-indsatsen.  
 
Naturindsats uden for Natura 2000-områderne 
En væsentlig del af Svendborg Kommunes naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse 
naturområder har også stor betydning for biodiversiteten i kommunen og er med til at understøtte det 
rekreative og sunde liv. I Strategi Svendborg Kommune -12 er et ønske om at bevare og udvikle naturen 
i hele kommunen og gøre den mere tilgængelig. Som led heri udarbejdes i 2013 en plan for 
naturindsatsen i hele kommunen. For at sikre færdiggørelse af planlagte projekter og efterfølgende 
fremdrift i realisering af denne plan foreslås, at der fastholdes et budget på minimum 0,3 mio. kr. hertil 
for årene 2013-2016. Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang der opnås 
støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt på at sikre større fremdrift i naturindsatsen. 
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Side 6 
 

I 2013 bliver Natur og Friluftsplan for Svendborg Kommune vedtaget. Planen indeholder blandt andet et 
katalog over handlinger, der skal igangsættes i 2014 med henblik på at styrke naturen samt formidlingen 
af og adgangen til denne. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Som følge af kommunens pligt til at gennemføre Natura-2000-handleplanerne skal budgettet på 0,6 mio. 
kr. fastholdes. 
 
For at støtte op om naturindsatsen på kommunens øvrige arealer og implementeringen af Natur og 
Friluftsplanen for Svendborg Kommune skal budgettet på 0,3 mio. kr. fastholdes. 
 
 
 

Vandhandleplaner  
Vandplanerne, der blev vedtaget i 2012, er udsat på grund af en procedurefejl i Staten. Vandplanerne 
forventes imidlertid endeligt genvedtaget i efteråret 2014. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af kommunens vandhandleplan er der krav om, at kommunen 
gennemfører en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. På vandløbsområdet omfatter indsatsen 
blandt andet genåbning af rørlagte vandløb, ændring af vandløbsvedligeholdelse og fjernelse af 
faunaspærringer. Disse tiltag finansieres af statslige midler. 
 
En af indsatserne er endvidere en restaurering med fosforfældning i Sørup Sø. Kommunen skal afholde 
udgifterne til dette. 
 
Inden den egentlige restaurering skal der udføres en forundersøgelse, der blandt andet skal afdække, 
hvilken eller hvilke metoder, der kan tages i anvendelse til reduktion af fosfor i søen. Forundersøgelsen 
vedrørende restaurering af Sørup Sø finansieres via uforbrugte midler på anlægsbudgettet for 2012 til 
vand- og naturindsats. Opgaven er dog forsinket på grund af procedurefejlen i forbindelse med Statens 
vandplaner. 
 
Når selve restaureringen skal gennemføres, vil der skulle afsættes anlægsmidler til projektet på budget 
2015.  
 
 

Vandløbsregulativer 
Kommunens vandløbsregulativer stammer fra 1989, 1994, 1995 og 1999 og er ikke samordnede efter 
kommunesammenlægningen. Vandløbsregulativerne beskriver bl.a. hvordan vandløbene skal 
vedligeholdes. 
 
Revision af vandløbsregulativerne er ikke en ny opgave, men behovet for en revision aktualiseres af, at 
vandhandleplanerne foreskriver en ændret vandløbsvedligeholdelse på udvalgte vandløbsstrækninger.  
 
Revisionen af vandløbsregulativerne er en stor opgave, som strækker sig over flere år. Der forudsættes 
en del opmålinger og beregninger samt inddragelse af lodsejerne. Der er på anlægsbudgettet i 2013 
indregnet en udgift på cirka 0,2 mio. kr. til opgaven, hvilket ikke dækker det faktiske behov. Der vil 
derfor i forbindelse med de kommende budgetår være brug for en undersøgelse af mulighederne for en 
større anlægsramme hertil.  
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Forundersøgelsen af Sørup Sø er forsinket på grund af procedurefejl i forbindelse med Statens 
vandplaner. De overførte midler til forundersøgelsen af Sørup Sø skal fastholdes, da opgaven skal 
udføres, når Staten har offentliggjort en vejledning. 
 
Kommunen skal fortsat revidere de gamle vandløbsregulativer. Beløbet på 0,2 mio. kr. til revision af 
vandløbsregulativerne skal derfor fortsat fastholdes. Herudover bør der afsættes yderligere 3,2 mio. kr. 
til fordeling over årene 2014-2017. 
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Erhvervskontakten: 
 
Byfornyelse 
 
Resume:  
Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og 
landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til 
renovering af bevaringsværdige ejendomme.  
 
Sagsfremstilling:  
Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og renovering af 
bevaringsværdige ejendomme via Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af 
indeklimaproblemer (skimmelsvamp og pcb). Der modtages refusion på op til 50% fra Staten, i forhold til 
de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Det anbefales, at rådighedsrammen fastholdes. Rådighedsrammen har ikke været udnyttet fuldt ud i en 
årerække, idet der ikke har været så mange ansøgninger omkring bygningsforbedring eller sager omkring 
indeklima. I de kommende år forventes det dog at modtage flere ansøgninger til bygningsforbedring som 
en del af projektet omkring områdefornyelsen mellem Svendborg Havn og Møllergade. Projektet omkring 
områdefornyelsen er rettet mod arealerne mellem husene, hvor midlerne til bygningsfornyelse kan 
udnyttes på udvendig renovering af selve bygningsmassen. Sagerne vedrørende indeklimaproblemer 
kommer løbende og kan potentielt være meget omkostningstunge. 
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Kultur og Planlægningsudvalget  
 

2014 2015 2016 2017

Kultur og Fritid:

Rådighedsramme 2.443 2.443 2.443 2.443

Naturama 414 414 414 414

Pulje til lokale initiativer 2.038 2.038 2.038 2.038

Byg, Plan og Erhverv:

Tankefuld, etape 1 -13.226 -10.496 -14.063 -24.456

Tankefuld, etape 2 0 0 8.152 8.152

Jordforsyning, landdistrik +/- 5 mio. /år 0 0 0 0

Byfornyelse 1.072 1.072 1.072 1.072

Havneudvikling 1.223 1.223 1.223 1.223

Svendborg Havn, analyser m.v. 2.088 2.088 2.088 2.088

Trafik

Forlig med Arriva 1.143 1.143 1.143 1.143

Rådighedsramme 2.262 2.262 2.262 2.262

Sikring af havnens værdier 4.007 6.065   

I alt 3.464 8.252 6.772 -3.621

1.000 kr.

Budget

 
+ = udgift, - = indtægt 

 
 
 
Kultur og Fritid: 
 
Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg 
 
Resume:  
Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og 
anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre 
byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter 
som f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med 
Svendborg Idræts Samvirke. Midlerne vil fremover blive anvendt på tilsvarende måde. 
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Puljen prioriteres 2 gange årligt og disponeres fuldt ud hvert år. 
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Naturama 
 
Resume:  
Kultur og Fritid har igennem flere år haft vedligeholdelsesforpligtelsen på Naturamas bygninger, uden at 
der har været afsat midler til det. Nu har bygningen nået et forfaldsniveau, hvor det bliver tydeligt, at der 
ikke er afsat vedligeholdelsesmidler til den. 
 
Sagsfremstilling:  
Det naturhistoriske Museum Naturama har siden overgangen fra kommunal drift til selvejende institution 
pr. 1. januar 2008 modtaget tilskud fra Kultur og Fritid, da museumsområdet henhører under 
direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling. 
Overgangen betød samtidig, at Naturama, mod et forhøjet driftstilskud, fremover fik modregnet en del at 
dette tilskud til husleje for brug af bygningerne på Dronningemaen 30. 
Bygningen er efterhånden nået en alder, hvor de første større vedligeholdelsesudgifter melder sig. Der 
afsættes derfor 406 t.kr. til dette.    

 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Jf. tilstandsrapport disponeres puljen fuldt hvert år.  

 
 
 
Pulje til lokale initiativer 
 
Resume:  
Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. 
 
Sagsfremstilling:  
Der afsættes midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at 
realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i 
lokalområderne. Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen, principperne 
er godkendt af  forlighedspartierne. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et år, igangsættes alle projekter 
dog ikke samme år som de bevilliges.    
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Byg, Plan og Erhverv: 
 

Tankefuld, etape 1 og 2   
 

Tankefuld etape 1 2014 2015 2016 2017

Grunde og veje, byggemodning 3.567

Salg -11.900 -6.522 -6.522 -24.456

Salg  (jorderhvervelse 2013) -1.325 -7.541 -7.541

I alt -13.225 -10.496 -14.063 -24.456  
 

Tankefuld etape 2 2014 2015 2016 2017

Projektudvikling 8.152 8.152

Udgifter i alt 0 0 8.152 8.152  
 
Resume:  
Projekt byggemodning Tankefuld – etape 1 og 2     
 
Sagsfremstilling:  
I 2013 færdiggøres 1. Etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld 
Nord. Der lægges asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som 
kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer. 
På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) foretages arkæologiske undersøgelser og evt. udgravninger 
samt etablering af stabilt færdselsunderlag. De første centergrunde kan herefter sættes til salg. 
I 2013 og 2014 er der afsat midler til arkæologiske undersøgelser og byggemodning af grunde langs 
Hellegårdsvej. Igangsættelse heraf afventer salget i foråret 2013. 
Der blev budgetteret med salg af byggegrunde i 2013 for 19,5 mio. kr. med en tilknyttet ”risikopulje” på 
7,8 mio. kr., hvis salget ikke går som forventet på grund af det svage boligmarked i disse år. Dette 
indtægtsbudget er primo 2013 flyttet til 2014. 
Budgetterne for salg af byggegrunde (og salg af jord) i 2015 og 2016 forudsætter etablering af 
kommunale byggegrunde langs Hellegårdsvej og etablering af Johannes Jørgensens vejs forlængelse. 
Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2015 med pulje afsat til projektering og arkæologiske 
undersøgelser. 
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Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
 
Tankefuld, etape 1: 
 
Jord og byggemodning;Hellegårdsvej 
Byggemodning på 3,5 mio. kr. er flyttet fra 2014 til 2015 
 
 
Grundsalg 
På grund af igangværende byggekrise og et beskedne salg af byggegrunde nedskrives og er det 
forventede grundsalg i et mere beskedent omfang bredt ud over en længere årrække. 
 
 
 
Tankefuld, etape 2: 
 
Byggemodning 
Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af byggemodning for etape 2 er flyttet fra 
2015-16 til gennemførelse i 2016-17. 
 
 
 
Jordforsyning, landdistrikter 
 
Resume:  
Pulje til byggemodning i landdistrikter. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er (fra 2011) afsat en rådighedsramme til byggemodning i landdistrikter. Byggemodningen er 
forudsat udgiftsneutral, hvorfor der er afsat en pulje på +/- 5 mio. kr. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Politisk ønske om at fastholde aktiviteter i landzonen. 
 
 
 
Byfornyelse 
 
Resume:  
Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og 
landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til 
renovering af bevaringsværdige ejendomme. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, 
til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme. 
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Den oprindelige ramme fastholdes, idet det endnu er usikkert om rammen skal indgå som kommunal 
medfiansiering.   
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Havneudvikling 
 
Resume:  
Dette budgettema relaterer sig både til vækststrategiens indsatsområde ”Bykvalitet” og Strategi 
Svendborg Kommune 2012’s emne ”Investering i byudvikling”. Aktiviteterne i dette budgettema skal 
videreføre den udviklingsproces der er igangsat i Svendborg Havn. Aktiviteterne kan f.eks. være: 
etablering af strategiske samarbejder med store fonde som er afgørende for at der kommer arealer til 
offentlige formål på havnen, udvikling og afklaring af forskellige selskabskonstruktioner (OPP, OPI, A/S 
mv), investorpleje og salgsarbejde, midlertidige og permanente aktiviteter på havnen (kunst, idræt, 
fritidstilbud), arealopkøb og investeringer i infrastruktur. 
 
Sagsfremstilling:  
Udviklingsplanen for Svendborg Havn bliver lavet af to medarbejdere i Planafdelingen samt eksterne 
konsulenter. Den hidtidige aflønning af disse medarbejdere samt honorar til brug for konsulentydelser har 
været dækket af 2,1 mio kr på anlægsbudgettet. Dette beløb forudsættes fastholdt. 
Såfremt byrådet som led i Udviklingsplanen for Svendborg Havn beslutter sig for at arbejde efter et 
scenarie for en Maritim Industrihavn forudsættes denne nuværende bemanding som minimum 
opretholdt.  
Såfremt grundlaget for Udviklingsplanen i stedet besluttes at være en Maritim Byhavn, starter i 2013 en 
ny fase, hvor mange nye elementer af Udviklingsplanen skal realiseres. Samtidig skal der løbende følges 
op med detailplanlægning. Denne fase må forventes at strække sig over en længere årrække, afhængig 
af konjunkturudviklingen.  
Det er administrationens vurdering, at realiseringen af et scenarie for en Maritim Byhavn vil være en så 
stor og kompliceret proces, at det ikke alene kan løses af de nuværende planmedarbejdere. Hverken ift 
antal medarbejdere eller de kompetencer, der i øvrigt er til rådighed i Svendborg Kommune.  
Vurderingen af ressourcebehovet er forbundet med stor usikkerhed fordi karakteren og indholdet af 
udviklingsplanen endnu ikke er fastlagt politisk, ligesom projektets organisering enten som rent 
kommunalt eller i et partnerskab heller ikke er kendt pt.  
Kompetence- og ressourcebehovet ved arbejdet med en Maritim Byhavn er som tillæg til den 
eksisterende bemanding på to planmedarbejdere herunder vurderet for 2013 og fremefter: 

• Projektledelse: projekt- og procesledelse, kontakt til investorer 
• Kommunikation: Information, markedsføring, interessentvaretagelse, borgerinddragelse, 

mediekontakt, intern kommunikation 
• Jura: analyse og udvikling af selskabskonstruktioner, partnerskaber, fondsdannelse, salgsaftaler, 

lejeaftaler 
• Bygge- og anlægsteknik: byggemodningsbudgetter, driftsmodeller og -budgetter 
• Økonomi og fundraising: økonomimodeller på projekt- og samfundsniveau, fundraising 
• Kultur/idræt/fritid: midlertidige og permanente aktiviteter 

Derudover omfatter anlæg, som angivet herover, allerede med virkning fra 2013 midler til 
gennemførelse af midlertidige aktiviteter på havnen i overensstemmelse med byrådets beslutning 
herom, f.eks. etablering af faciliteter for kreative erhverv og kunstnere, events, koncerter, 
fritidsaktiviteter osv. 
 

Anlæg Årsværk Mio kr/år 

Projektledelse 1,0  

Kommunikation og formidling 0,5  

Jura 0,5  

Bygge- og anlægsteknik 0,5  

Økonomi og fundraising 0,5  

Ialt 3,0 1,98 
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Midlertidige aktiviteter  2,03 

 
Ved budgetforliget for 2013-2016 blev der bevilliget 1,2 mio. kr. årligt. 

 
Fra 2014 vil der, som konsekvens af en beslutning om Udviklingsplan for Svendborg havn endvidere 
uafhængigt af modelvalg skulle afsættes midler til etablering af offentlige byrum i tilknytning til de første 
etaper af havneudviklingen. I første omgang er det forudsat, at der skal ske omlægning af Jessens Mole 
og nyetablering af et offentligt byrum ifm Nordre Kaj. Omlægning af Jessens Mole er overslagsmæssigt 
beregnet til 6 mio kr og forudsættes gennemført ifm en udvikling af kvarteret mellem Jessens Mole og 
trafikterminalen i 2014-15. Et nyt byrum ved Ndr. Kaj er overslagsmæssigt beregnet til 16,5 mio kr og 
forudsættes etableret i 2016-17.  
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Den oprindelige ramme fastholdes, idet rammen er afsat til konsulentydelser. 
 
 
 
Svendborg Havn, analyser mv. 
 
Resume:  
Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal 
udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at 
uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for 
havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt 
at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. 
Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Den oprindelige ramme fastholdes idet der blandt andet er tale om aflønning af to 
planlæggere/projektstyrer. 
 
 
Trafik: 
 
Forlig vedr. Arriva 
 
Resume:  
Indgåelse af forlig med Arriva. 
 
Sagsfremstilling:  
Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I 
forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune 
og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 
Svendborg, som ejes af Buk A/S. Der er indgået ny aftale med Arriva indtil 31. juli 2016. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Der er indgået aftale med Buk A/S frem til 31. juli 2016. 
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Rådighedsramme - Trafik og havne 
 
Resume:  
Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens. 
 
Sagsfremstilling:  
Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de 
kommunale lystbådehavne. 
I Budget 2013 og frem der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af 
uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer 
Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el-
installationer samt toiletfaciliteter. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Rammen følger den oprindelig vedligeholdelsesplan. 

 
 
Sikring af havnens værdier 
 
Resume:  
Sikring af havnens værdier. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem 
”Port97” vedrørende havnens og samtlige ø- og lystbådehavnes anlæg med elektronisk registrering over 
alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner. 
Som et produkt af ”Port97” er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslags årene 2010 – 2015. 
Det samlede budget for årene 2013 til 2015 udgør  ca.  17,0 mio. kr. 
Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. 
Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i 
budgettet. 
Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på 
værftsområderne på Frederiksøen. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Der er fastlagt en vedligeholdelsesplan for sikring af havnens værdier frem til og med 2015.  
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Thurø skole 
 
Resume:  
Samlet anlægsramme på 50 mio. kr. til en omfattende renovering. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med realisering af ny skolestruktur er afsat en rådighedsramme på 50,7 mio. kr. til 
renovering af Thurø skole fordelt således: 
 

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 I alt 

Thurø skole 3.025 10.025 20.380 17.323 50.753 
 
 
Afledt drift:  
Projektet indgår i de ovennævnte afsatte 0,400 mio. kr. fra 2013 og frem. 
 
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Projektet skal efter tidsplanen stå færdig i sommeren 2015, hvorfor beløbene fastholdes. 
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Dagtilbudsområdet: 
 
Pulje til indsatsområder 
 
Resume:  
Ramme på 0,4 mio. kr. i hvert år. 
 
Sagsfremstilling:  
Beløbet er afsat som pulje til særlige indsatsområder på dagtilbuddene efter beslutning i Udvalget for 
Børn og Unge. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Puljen fastholdes uændret indtil anden beslutning i Udvalget for Børn og Unge. 
 

 
 
Sikkerhedsmæssige tiltag 
 
Resume: 
Rammebeløb til sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbuddene. 
 
Sagsfremstilling:  
Rammebeløb på 2,1 mio. kr. årligt til imødegåelse af sikkerhedsmæssige tiltag. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Puljen er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag og må derfor anses for nødvendigt og fastholdes derfor. 

 
 
Tilpasning af de fysiske rammer 
 
Resume:  
Der er afsat 11,3 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013 og -4,4 mio. kr. i 2014, 29,6 mio. kr. i 2015 og 1,0 
mio. kr. i 2016 til ”langsigtede løsninger” – tilpasning af de fysiske rammer, i alt 52,9 mio. kr. 
 
Sagsfremstilling:  
De budgetlagte midler i 2012 og 2013 prioriteres i henhold til beslutning i Udvalget for Børn og Unges 
møde den 6. juni 2012 som en ramme udvalget kan disponere over, hvor hvert anlægsprojekt skal til 
godkendelse i Udvalget for Børn og Unge. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Kortsigtede løsninger (pavilloner) udfases og pladsgarantien opfyldes. 
 
Afledt drift:  
Beregnes for hvert projekt ved fremlæggelse i udvalget. 
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Side 4 
 

Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
  
Projekterne er beregnet på grundlag af principper besluttet i udvalget den 6. juni 2012 om 
kvalitetsniveau A, produktionskøkken, antal m2 pr. barn mv. 
 
Byrådet godkendte den 30. april 2013 etablering af P-pladser ved Tved og Issø skolen via anlægsrammen 
til dagtilbudsområdet mod tilsvarende rammeudvidelse i 2015 fra kvalitetsfondsmidler. 
 
 

Vedligeholdelse 
 
Resume:  
Rammebeløb til årlig vedligeholdelse af bygningerne jf. aftale med Miljø og Teknik. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er indgået en vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik om vedligeholdelse af dagtilbuddenes 
bygninger. 
 
I årerne 2013 og 2014 er forudsat at der renoveres via energispareprojekt, hvorfor beløbet er nedsat i 
forhold til 2015 og frem. 
 
Afledt drift:  
Ingen umiddelbart men kan på sigt medføre energibesparelser. 

 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Puljen fastholdes med vedligeholdelse af bygningerne for derved at undgå større genopretningsarbejder 
senere. 
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Side 1 
 

Socialudvalget 
 

2014 2015 2016 2017

Sekretariat:

Udlejningsboliger 1.803 1.803 1.803 1.803

Myndighedskrav 606 606 606 606

Ryttervej 2.191    

I alt 4.600 2.409 2.409 2.409

1.000 kr.

Budget

 
+ = udgift, - = indtægt 

 
 

Sekretariat: 

 

Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger 
 
Resume:  
Årligt rammebeløb på 1,8 mio. kr. til istandsættelse.  
 
Sagsfremstilling:  
Flere af kommunens udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er forsømte. Som følge heraf er der 
behov for renovering af ejendommene - primært med fokus på klima- skærm og overholdelse af 
kommunens lejeretlige forpligtigelse overfor lejerne 

 

Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Rådighedsbeløbet er disponeret til diverse projekter i 2013. 
 

 

Rådighedsbeløb – Myndighedskrav på Det Soc. Udv. Omr. 

 

Resume: 

Årligt rammebeløb på 0,6 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling: 

Beløbet er afsat til imødegåelse af udgifter til IT, risikostyring, energibesparende foranstaltninger, større 
inventarudskiftninger samt myndighedskrav, herunder arbejdsmiljøkrav. 
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Rådighedsbeløbet er disponeret til diverse projekter i 2013. 
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Side 2 
 

Social Bolighandlingsplan – Ryttervej 
 
Resume: 

Udbygning af institutionen Ryttervej med 10 boliger til handicappede borgere med varig og betydelig 
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udbygningen er en del af Socialområdets bolighandlingsplan.  

 

Sagsfremstilling: 

Svendborg Kommune er med sin nuværende boligkapacitet på området afhængig af køb i andre 
kommuner. Kommunens aktuelle underkapacitet forværres yderligere af, at der inden for en 3-årig 
periode overgår 11 borgere fra børneområdet med behov for et længerevarende botilbud.  

Derfor udbygges antallet af boliger egnet til længerevarende boforanstaltninger nu med 10 boliger. 
Herved bliver det muligt, at sikre borgere, der overgår fra børneområdet og borgere på venteliste, en 
bolig i Svendborg.      
 
Begrundelse for fastholdelse, teknisk ændring etc.:  
 
Det forventes, at projektets budget og tidsplan overholdes. 



Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 

Side 1 
 

Økonomiudvalget 
 

2014 2015 2016 2017

 

Pulje til kvalitetsfondsmidler  30.054 31.199

I alt 0 0 30.054 31.199

1.000 kr.

Budget

 
 
+ = udgift, - = indtægt 

 

 

 
Kvalitetsfondsmidler 
 
Resume:  
Afsat pulje til kvalitetsfondsmidler. 

 

Sagsfremstilling:  
Afsat pulje vedr. kvalitetsfondsmidler på 30,1 mio. kr. i 2016 og 31,2 mio. kr. i 2017 til endnu ikke 
konkretiserede anlæg. 
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Drift og Anlæg:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Etablering af hundeskov i 
genbrugsskoven 250 0 0 0

Offentlige toiletter - 
renovering m.m. 1.150

I alt 1400 0 0 0  
+ = udgift, - = indtægt 

 
Etablering af hundeskov i genbrugsskoven: 

Resume:  

Der har blandt byens borgere og turister jævnligt været efterspurgt en hundeskov i 
Svendborg Kommune. 

Der har i en del år været løsgående hunde i Gammel Hestehave, men området er aldrig 
blevet udlagt som officiel hundeskov. Hunde skal føres i snor i skoven og løse hunde er til 
gene for vildtet og skovgæster. 

Vest for Genbrugsskoven ved Odensevej og Genbrugsstationen ligger et delvist beplantet 
areal, udlagt til rekreativt område. Arealet kan med fordel benyttes som hundeskov. Der 
er gode adgangsforhold til området og eventuelt kan de nærliggende regnvandsbassiner 
inddrages. 
 
Sagsfremstilling:  

Etablering af hundeskov i Gl. Hestehave ses som en konfliktfyldt model uden åbne 
græsarealer. 
Løsningen i Gl. Hestehave vil medføre en stærkt forringet synlighed til de mange 
gravhøje i Gl. Hestehave, der i forvejen er et populært besøgs mål og udpeget som 
kulturminde. Det giver konflikter mellem en hundeskov og formidlingsprojekterne i Gl. 
Hestehave. 
 
Etablering af en hundeskov ved Genbrugsskoven vil fra ibrugtagningen give hundeejerne 
mulighed for at lufte og træne deres hunde i flere naturtyper (skov/krat, åbne arealer og 
søer). Der er i denne løsning klare retningslinjer for både hundeejere og andre brugere 
på kommunens arealer.  
Etablering af en hundeskov ved Genbrugsskoven omfatter hegning af området, etablering 
af primitive stier, opsætning af skilte samt etablering af en p-plads med plads til ca. 20 
biler. 

 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen. 
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Afledt drift: 
 
Ingen. 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 

Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 250 0 0 0 0
- Projektering  

- Udførelse 250 0 0 0 0

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 250 0 0 0 0  
 
 
Den samlede udgift er 300.000 kr., hvoraf der er en egenfinansiering på 50.000 kr. 
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Offentlige toiletter – renovering m.m.: 

Resume:  

Miljø og Teknik har på baggrund en række klager fra brugere af de offentlige toiletter 
foretaget registrering af standarden på såvel rengøring som vedligeholdelse.  
 
Sagsfremstilling:  

Svendborg Kommune har i alt 17 offentlige toiletter. 
 
Registreringen af toiletternes vedligeholdelse giver følgende billede: 

- toilet ved Lundeborg Strand bør af sikkerhedsmæssige årsager lukkes, nedrives 
og eventuelt erstattet af en ny toiletpavillon, da renoveringsomkostninger 
vurderes at udgøre ca. 660.000 kr. 

- Toiletterne ved Centrumpladsen, Dronningemaen og Torvet trænger til renovering 
af især sanitet og flisebelægninger, omkostningsniveau vurderes at udgøre ca. 
210.000 kr. 

- Toiletter ved Lehnskov Strand, Vindeby Havn, Stokkebæk Strand, Skårupøre 
Strandvej og Christiansminde (Engen) trænger til middel renovering, 
omkostningsniveau vurderes at udgøre ca. 180.000 kr. 

- Øvrige toiletter trænger til mindre renovering og generel opfriskning, ca. 100.00 
kr. 

- Samlet beregnet omkostningsniveau for udskiftning/renovering/opfriskning af 
kommunens 17 toiletter vurderes at udgøre ca. 1.150.000 kr. 

 
Det er endvidere ved registreringen konstateret, at rengøringsniveauet ikke er blevet 
udført i henhold til det krævede serviceniveau. For opfyldelse af det krævede 
serviceniveau er der fra administrationens side fulgt op i forhold til kommunens eksterne 
entreprenør på området. 
 

Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen. 
 
Afledt drift: 
 
Ingen. 
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Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 1.150 0 0 0 0
- Projektering  

- Udførelse 1.150 0 0 0 0

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 1.150 0 0 0 0  
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Natur og Klima:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Revision af 
vandløbsregulativer 800 800 800 800

Natur og Friluftsliv 500 500 800 800

Behandling af Sørup Sø 
med aluminium og 
eventuelt biomanipulation 500 75 0 0

I alt 1.800 1.375 1.600 1.600  
+ = udgift, - = indtægt 

 
 
Revision af vandløbsregulativer:  
 
Resume:  
 
Ved de sidste 2 års budgetforhandlinger havde Miljø og Teknik foreslået, at der blev afsat 
penge til revision af vandløbsregulativerne. Der er i perioden 2012 til 2015 afsat 1,0 mio. 
kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er overført til projektet ”Sørup Sø”. 
 
Det er vurderet, at en revision af regulativerne vil koste cirka 4,0 mio. kr. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Administrationen har i 2011 bedt Orbicon lave en beregning, der konkluderer, at en 
regulativrevision vil koste cirka 4,0 mio. kr.  
 
Der er flere grunde til, at det er nødvendigt at revidere regulativerne på nuværende 
tidspunkt.  
 

• I Vandplanerne er der nogle indsatskrav der nødvendiggør en ændring af 
regulativerne (fjernelse af spærringer, ændret vedligeholdelse, åbning af rørlagte 
strækninger). Specielt den ændrede vedligeholdelse kræver en nøjere 
gennemgang, hvilket også er årsagen til at disse ændringer skal godkendes i 
Naturstyrelsen.  

• I de fleste regulativer er det vedtaget, at regulativerne skal revideres hvert 10. 
år. Alle regulativer i Svendborg Kommune er mere end 10 år gamle, men det er 
blevet besluttet, at udsætte revisionen til Vandplanerne blev færdige.  

• Når et regulativ er mere end 10 år gammelt, vil der oftest være sket en del 
ændringer dels i vandløbet og dels i oplandet til vandløbet. Der kan f.eks. være 
tildelt mere vand fra nyudstykninger, der kan være sket dræninger af nye 
områder og lignende. Dette kan bevirke at forudsætninger for regulativerne er 
ændret.  



Budget 2014   Anlægsudvidelse 
Udvalget for Miljø og Teknik 

Acadre sagsnr. 13-10419 

• Flere steder i kommunen er der blevet lavet restaureringsprojekter. For nogle af 
projekternes vedkommende har man lavet et tillæg til det gældende regulativ og 
andre steder har man ikke, hvilket i princippet vil sige, at man i dag ikke har et 
gældende regulativ på afgrænsede strækninger.  

• De eksisterende regulativer er udarbejdet af de 3 gamle kommuner samt Fyns 
Amt. Regulativerne er således ikke ensrettede, og der gælder derfor ikke de 
samme vilkår for alle lodsejere i kommunen.  

• En sidegevinst ved en revision vil desuden være, at det letter administrationen af 
vandløbene.  

 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen. 
 
Afledt drift: 
 
Ingen 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 800 800 800 800 0
- Projektering  

- Udførelse 800 800 800 800 0

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 800 800 800 800 0  
 
Der er i det nuværende budget afsat 1,0 mio. kr. til vandløbsregulativer, hvoraf 0,2 mio. 
kr. er overført til projektet ”Sørup Sø”. Der mangler således 3,2 mio. kr. af de 4,0 mio. 
kr. der er nødvendige for en revidering.  
 
Det foreslås derfor, at der afsættes 0,8 mio. kr. ekstra pr. år til revision af 
vandløbsregulativerne i perioden 2014 – 2017. 
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Natur og Friluftsliv:  
 
Resume:  
 
Et af kommunens største aktiver er vores natur og landskaber. Det tiltrækker både nye 
borgere, turister og er med til at give os et sundere og rigere liv. 
 
Ved at styrke indsatsen for ’Natur og Friluftsliv’ styrkes mulighederne også for vækst i 
turisterhvervet. 
 
Sagsfremstilling:  
 
En bærende tanke i planen for ’Natur og Friluftsliv’ er, at natur og friluftsliv kan løfte 
hinanden gennem en balanceret indsats, hvor vi sikrer, at der er spændende natur at 
opleve, og at oplevelsen gøres tilgængelig ved forbedret adgang, faciliteter og formidling. 
Hertil kommer, at vi skaber historien om oplevelsen gennem ’branding’ og markedsføring 
og herved styrker oplevelsesøkonomien. 
  
Planen for ’Natur og Friluftsliv’, har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan for 
2014 - 2017 med konkrete indsatser, der ligger ud over de lovfæstede vand- og Natura 
2000-indsatser.  
 
Som led i vand- og Natura 2000-planerne skal kommunen iværksætte mange indsatser 
de kommende år. Indsatsen for vandmiljøet dækker hele kommunen, mens Natura 2000-
indsatsen er begrænset til Natura 2000-områderne, der kun udgør 4,5 % af kommunens 
landareal.  
  
Jævnfører Strategi Svendborg Kommune -12 ønsker Byrådet at pleje og udvikle naturen i 
hele kommunen, og at de store investeringer i vand og natur også skal komme borgerne 
til gode i form af flere rekreative muligheder. 
  
I forbindelse med workshop forud for udarbejdelse af Strategi -12 og workshop om 
naturen i Svendborg Kommune er fremkommet mange borgerønsker om udvikling af 
friluftslivets muligheder. I forlængelse af udnævnelsen som årets Friluftskommune 2012 
har kommunen sat en række friluftsaktiviteter og -projekter i gang.  
 
Handleplanen i ’Natur og Friluftsliv’ understøtter disse borgerønsker og viderefører det 
arbejde, som kommunen har sat i gang i forbindelse med Friluftskommunen - samtidig 
med, at naturen udbygges med større og flere borger-rettede projekter (aktivt 
medborgerskab).  
 
Med det nuværende budget er der til og med 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt til 
naturudvikling uden for Natura 2000-områderne samt til friluftsliv i det hele taget, og 0,6 
mio. kr. årligt til gennemførelse af de lovfæstede kommunale Natura 2000-indsatser.  
 
Takten i gennemførelsen af ’Natur og Friluftsliv’ afhænger af kommunens økonomi, 
muligheder for eksterne midler og frivillige indsatser fra borgere og foreninger. 
 
Påvirkning på andre områder:  
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En styrket indsats på Natur- og friluftsområdet forventes at have en gavnlig effekt på 
Sundheds- og Forebyggelsesområdet.  
 
Afledt drift: 
 
På baggrund af erfaringer fra Friluftskommuneåret vurderes det, at der er behov for et 
ekstra årsværk til at løfte de opgaver der er forbundet med ’Natur og Friluftsliv’ på 0,5 
mio. kr. samt et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til blandt andet formidling, herunder 
guidede ture og koordinering af frivillige initiativer samt udvikling af information via 
elektroniske medier. 
 
Erfaringen viser, at det kræver mange forhandlinger med lodsejerne at få tilslutning til 
samlede stiforløb, idet grundlaget for sagsbehandlingen er frivillighed.  
 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 500 500 800 800 800
- Projektering  

- Udførelse 500 500 800 800 800

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift 650 650 650 650 650

Netto 1.150 1.150 1.450 1.450 1.450

 
 
Indenfor udvalgets eksisterende økonomiske ramme er der ikke ’frie’ midler til en styrket 
indsats for naturudvikling og friluftsliv. 
  
Det foreslås afsat yderligere midler til ’Natur og Friluftsliv’: 
 

• 0,5 mio. kr. årligt til anlæg i 2014 og 2015, og 0,8 mio. kr. fra 2016 og fremefter 
samt, 

• 0,65 mio. kr. årligt til afledt drift  
 

I forbindelse med frigivelse af anlægsbudgettet de enkelte år vil den endelige prioritering 
af tiltag for natur og friluftsliv blive forelagt Udvalget for Miljø og Teknik.  
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Behandling af Sørup Sø med aluminium og eventuelt biomanipulation:  
 
Resume:  
 
I henhold til de statslige vandplaner skal Svendborg Kommune restaurere Sørup Sø for 
at sikre et rent miljø i søen inden udgangen af 2015. 
 
Udvalget for Miljø og Teknik forslår endvidere, at statens krav om en 
aluminiumsbehandling suppleres med en ekstra og frivillig biomanipulation, som skal 
sikre en fremtidig fastholdelse af søens rene tilstand. 
 
Sagsfremstilling:  
 
I henhold til de statslige vandplaner er kommunerne i Danmark ansvarlige for at 
restaurere i alt 18 danske søer, så de er rene inden udgangen af 2015.  
 
Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på sit møde den 12. august 2013 at indstille, at 
der skal gennemføres en restaurering af Sørup Sø med aluminiumsbehandling i 2014. 
Detaljeret information om projektet fremgår af dagsordenspunktet. 
 
Udvalget foreslår yderligere, at der også gennemføres en biomanipulation (opfiskning af 
skaller og brasen). Denne indsats, som er frivillig for kommunen, skal sikre, at 
aluminiumsbehandlingen ”holder” på længere sigt.  
 
Syddansk Universitet har tilbudt at gennemføre overvågningen af Sørup Sø, hvis 
restaureringen suppleres med biomanipulation. Her spares udgifterne til overvågning. 
 
Lystfiskere har vist interesse for at løfte opgaven med biomanipulation på frivillig basis, 
såfremt at de har resurserne til det.  
 
Foretages den supplerende biomanipulation har Syddansk Universitet tilbudt at 
gennemføre (og afholde udgifter til) den efterfølgende overvågning.  
 
I forbindelse med gennemførelsen af statens vandplaner kompenseres Svendborg 
Kommune i et vist omfang via DUT-midler. DUT-midlerne skal dække forundersøgelser, 
indsats og efterfølgende overvågning, samt administration og myndighedsbehandling. 
Andelen til sørestaurering udgør ca. 0,185 mio. kr. fordelt over tre år. Beløbet indgår i 
gennemførelsen af de statslige vandplaner generelt. Der er ikke afsat anlægsmidler til 
projektgennemførelse.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen. 
 
Afledt drift: 
 
Ingen. 
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Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 500 75 0 0 0
- Projektering  

- Udførelse 500 75 0 0 0

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 500 75 0 0 0  
 
 
Udgiften til aluminiumsbehandling anslås at ville beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr.  
 
Ved at lystfiskerne løfter opgaven med biomanipulation vil denne del kunne gøres ca. 
0,075 mio. kr. Skulle det vise sig, at lystfiskerne alligevel ikke har resurser til opgaven, 
kan en rådgiver gennemføre indsatsen for ca. 0,3 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik 
indstiller, at biomanipulationen gennemføres via en frivillig indsats. 



Budget 2014   Anlægsudvidelse 
Udvalget for Miljø og Teknik 

Acadre sagsnr. 13-10419 

Erhvervskontakten:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Bevaringsfond for 
bygninger og gadebilleder 375 250 250 250

I alt 375 250 250 250  
+ = udgift, - = indtægt 

 
Bevaringsfond for bygninger og gadebilleder:  
 
Resume:  
 
Bevaringsfondens formål skal være at medvirke til bevaringen eller genskabelsen af 
bevaringsværdige bygninger og gadebilleder, herunder til bevarelse af kulturhistorisk 
eller arkitektonisk værdifulde huse og miljøer og andre kulturværdier overalt i Svendborg 
Kommune. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Svendborg Kommune, By- og Land Sydfyn og Svendborg Museum har drøftet muligheden 
for at oprette en bevaringsfond i Svendborg Kommune.  
  
Fondens formål skal være at medvirke til bevaringen eller genskabelsen af 
bevaringsværdige bygninger og gadebilleder, herunder til bevarelse af kulturhistorisk 
eller arkitektonisk værdifulde huse og miljøer og andre kulturværdier overalt i Svendborg 
Kommune. Fonden kan endvidere yde støtte til information om bevaring af bygninger og 
bymiljøer.  
  
Fonden skal ikke yde støtte til projekter, som varetages af Bygningsforbedringsudvalget. 
Bygningsforbedringsudvalget midler er via lovgivningen øremærket til bevaringsværdige 
boliger, mens bevaringsfonden kan støtte mere bredt. Eksempelvis kunne fonden have 
støttet renoveringen af udendørsscenen ved Rottefælden eller Vejerboden på Svendborg 
Havn. Fonden kan ligeledes støtte ældre erhvervsbygninger, driftsbygninger til gårde og 
lignende – altså bygninger og anlæg, der anvendes til andre formål end bolig.  
 
Det er tanken, at fonden skal være med til at fortælle den gode historie omkring de 
mange bevaringsværdige aktiver, der findes i Svendborg Kommune, både ved at tildele 
økonomisk støtte til konkrete projekter, men også ved at informere om bevaring af 
bygninger og bymiljøer. 
 
Fonden er tænkt som en ”beredskabsfond” der skal kunne arbejde hurtigt og smidigt 
sammen med bygherre om en bevarende indsats, der hvor det ønskes.   
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Byg, Plan og Erhverv: 
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Tankefuld      Etape 1

Projektudvikling 1.022 1.022 1.022 1.022

Johannes Jørgensensvej 14.000 8.400

Idrætsarealet på 
Ryttervej ved L94 stadion - 
afledt af forlængelse af 
Johannes Jørgensensvej. 2.500 1.500 1.000

Stier og grønne anlæg 1.500 1.500 1.500

Salgsfremme 500 500 500

Grundsalg 12.000

Afdrag på lån (ØK) 0 0 0 -1.200

I alt (UKP) 19.522 12.922 4.022 13.022

I alt (ØKU) 0 0 0 -1.200
+ = udgift, - = indtægt 
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Projektudvikling 
 
Resume: Der er brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af 
Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning. Derfor 
afsættes 1,022 mio. kr. i årene 2014-17 til anvendelse til rådgivning og administrativ 
betjening. 
 
 
Sagsfremstilling:  
For at indfri udviklingsmulighederne i Tankefuld-projektet skal idèforslag udvikles, 
bearbejdes, kvalificeres og forhandles til egentlige projektforslag til realisering.  
 
Grundsalget forudsætter omfattende opsøgende aktiviteter i forhold til 
samarbejdspartnere, bygherrer og investorer. Bebyggelsesplaner skal detaljeres og 
koordineres med investor og bygherres ønsker for at accelerere byggetakten og 
imødekomme Tankefulds værdigrundlag. Der skal løbende formuleres relevante 
sideprojekter, der gør Tankefuld til en attraktiv og spændende bydel at investere i. Der 
skal laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansiere den løbende 
projektudvikling 
 
Budgettet på 1,022 mio. kr. årligt er afsat til en planlægger/projektleder i KEU samt 
indkøb af ekstern bistand til bæredygtighedstiltag, miljøforsvarlig infrastruktur og 
branchekendskab til byggesektor og investormiljøer med særlig ekspertise i 
projektudvikling og markedsføring af byggemulighederne i Tankefuld. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Projektudvikling indenfor byggemodning, bæredygtighed og landskabsprojekter udvikles i 
tæt samarbejde med Miljø og Teknik. 
 
 
Afledt drift: 
Ingen 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 

Budget 2014-17         

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Projektudvikling 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Finansiering
Afledt drift

Netto 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022

 
 
Som en del af kommunens strategiske byudviklingsindsatser fortsætter 
projektudviklingen efter 2017 
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Johannes Jørgensensvejs forlængelse 
 
Resume: Der afsættes i budgettet et samlet beløb på 22,4 mio. kr. i budget 2014-15 til 
gennemførelse af ”adgangsvejen” til Tankefuld – Johannes Jørgensensvejs forlængelse. 
Vejen er indarbejdet i Lokalplan nr. 540 og er vurderet i VVM-undersøgelsen for det 
overordnede vejnet i Tankefuld. 
 
Sagsfremstilling:  
Anlægsprojektet indeholder en ny rundkørsel ved Ryttervej og etablering af ny vej 
mellem Sofielundskoven og Idrætscenterområdet ud til Tankefuld Plads. Der anlægges en 
2-sporet adgangsvej for biler og lokalbusser og en dobbeltrettet cykelsti ind mod 
Sofielundskoven. Den nye vej skal være hovedadgangsvejen til Tankefuld med 
forbindelse til motorvejstilslutningen og bymidten. 
 
Ved anlægget tages der hensyn til de truede dyrearter (flagermus, padder og 
salamandre) ved anlæg af vandhuller, etablering af paddetunneller under vejen og 
retablering af skovbryn. 
 
Anlægsprojektet i gangsættes med forberedelse til projektering og udbud i efteråret 2013 
og med tilknyttet rådgiver udarbejdes projektforslag og udbudsmateriale i foråret 2014. 
Anlægsarbejder igangsættes i anlægssæsonen 2014 og færdiggøres i 2015. 
 
Derfor fordeles oplægsopgaven med 14, 0 mio. kr. i 2014 og færdiggøres med 8,4 mio. 
kr. i 2015.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Projektering og anlægsarbejde styres og gennemføres af Miljø og Teknik. 
 
Ved gennemførelse af vejprojektet inddrages jordstykke til vej langs 
Idrætscenterområdet og Landsstævnepladsens volde mod nord fjernes. Der er 
udarbejdet særlig budgetbidrag til retablering af idrætsområdet og anlæg af nye 
idrætsbaner og fritids- og kulturaktivitetsområde på i alt 5,0 mio. kr.  
 
Afledt drift: 
Der afsættes beløb på 100.000 kr. til årlig drift af det nye vejanlæg 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 14.000 0 0 0 0
- Projektering 800

- Udførelse 13.200

- Afslutning  8.400

Finansiering
Afledt drift 100 100 100

Netto 14.000 0 100 100 100
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Idrætsarealet på Ryttervej ved L94 stadion – konsekvenser af 
forlængelse af Johannes Jørgensen Vej. 
 
Resume:  
Anlægssum vurderes til kr. 5 mio. 
Johannes Jørgensens Vejs forlængelse vil gribe ind i det nuværende L94 stadion samt det 
fodboldareal som følger vejen i vestlig retning. 
 
Sagsfremstilling:  
Vejgennemføringen vil medføre, at der skal foretages tilpasning af det nuværende L94-
stadion, således der kan opretholdes den nødvendige sikkerhedsafstand til vejen.  
 
Konsekvensen vil være, at der skal fjernes dele af volden ud mod vejen og eventuel 
fjernelse af to af lysmasterne.  
 
Yderligere vil der være behov for, at opsætte hegn, ikke alene i området omkring L94-
stadion, men i hele længderetningen af idrætsområdet af sikkerhedsmæssige grunde. 
Tilpasningen vil medføre behov for, at redefinere selve L94-stadions geometri, hvis der 
skal genskabes et funktionelt område til aktiviteter og arrangementer inden for idræt og 
kultur. 
 
Yderligere vil der blive behov for at anlægge en ny boldbane i den vestlige del af arealet 
idet, at vejgennemføringen og de afledte konsekvenser vil nedlægge den nuværende 
bane som er beliggende ud mod Johannes Jørgensens Vej. 
Administrationen bemærker, at der er meget stor belægning på de nuværende baner. 
 
 
Afledt drift:  
Det må antages, at den nuværende økonomiske ramme til arealet på Ryttervej vil kunne 
dække driften af arealet efter tilpasningen. 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 2.500 1.500 1.000 0 0
Finansiering
Afledt drift   

Netto 2.500 1.500 1.000 0 0
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Stier og grønne anlæg 
 
Resume:  
I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og nye rekreative 
tilbud til alle borgere i Svendborg et helt centralt særkende. I budgettet for 2014 -16 er 
angivet de kommende års kommunale investeringer i landskaber, skove, stier og offentlig 
tilgængelige friluftstilbud 
 
Sagsfremstilling:  
Kommunen har i 2008 erhvervet Sofielundskoven og er grundejer på 
Idrætscenterområdet og lejer jorden ud på Sydfyns Erhvervsforskoles jord. På disse 
arealer skal der i de kommende år anlægges nye stier og aktivitetstilbud. 
 
De afsatte midler på 1,5 mio. kr. per år i 2014-16 skal anvendes som kommunal 
medfinansiering af større projekter, som skal søges etableret ved hjælp af puljer, fondes 
og samarbejdspartneres bidrag. 
 
Der arbejdes på at etablere aktivt friluftsområde i Sofielundskoven og Tankefuld Plads, 
ligesom der arbejdes på realisering af Kløverstier i området og med forbindelse til Egense 
Ås. Endelig skal der indgå en kommunal egenfinansiering i forsøget på at realisere 
Tankefuld Strand-projektet med fondsbidrag og nye samarbejdspartnere. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Nye stianlæg og friluftsfaciliteter planlægges og anlægges i samarbejde med Miljø og 
Teknik og Naturturisme I/S. 
 
 
Afledt drift: 
Der afsættes 50.000 kr. årligt til drift af nye stier og anlæg. 
 
 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 1.500 1.500 1.500 0
Finansiering
Afledt drift 50 100 150 150

Netto 1.500 1.550 1.600 150 150
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Salgsfremme 
 
Resume:  
Der afsættes i perioden 2014-16 0,5 mio. kr. per år til salgsfremmende initiativer, der 
kan øge grundsalget i denne periode med svag efterspørgsel. 
 
Sagsfremstilling:  
Der ligger et stort og omfattende arbejde i at gøre byggemulighederne i Tankefuld 
kendte og interessante for relevante målgrupper. Kommunen skal indhente ekspertise i 
markedsføring fra professionelle miljøer, der kan rådgive om strategi og indsatser. 
 
Som opfølgning på workshop i april 2013 skal der afsættes midler til udarbejdelse af nye 
salgsprospekter, opgradering af hjemmeside, indrykning af annoncer i relevante medier, 
deltagelse i boligmesser og involvering af ejendomsmæglere og develloppere i 
markedsføring og projektudvikling. 
 
Markedsføringsindsatsen for byggegrunde i etape 1 fastholdes med et budget på 0,5 mio. 
kr. årligt i perioden 2014-16 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der samarbejdes om grundsalg i hele kommunen med kommunens jordforsyningsgruppe 
 
 
Afledt drift: 
 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 500 500 500 0 0
Finansiering
Afledt drift

Netto 500 500 500 0 0
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Grundsalg og afdrag på lån  
 
 
Grundsalg (UKP) 
 
 
Resume:  
Der budgetteres med et årligt grundsalg i Tankefuld. I den aktuelle svage 
markedssituation for grundsalg nedjusteres grundsalgsbudgetterne o. I 2017 budgetteres 
med et grundsalg på 12,0 mio. kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Indtægterne fra kommunens grundsalg skal dække omkostningerne ved køb af jord, 
byggemodning, projektudvikling, markedsføring og finansieringsomkostninger. Samtidig 
skal grundene prissættes så de udgør markedsprisen for byggegrunde i Svendborg. 
Kommunens grundpriser blev i 2011 vurderet af lokale ejendomsmæglere til at ligge på 
markedsprisniveau. 
 
Grundpriserne er politisk fastsat og offentliggjort i forbindelse med det årlige offentlige 
udbud. 
Grundpriserne  Etape 1 (eksklusiv moms) 
Cottaslow  900 kr./kvm. 
Villagrunde  900 kr./kvm. 
Rækkehusgrunde 1350 kr./kvm. 
Etage og Tæt/lav 1350 kr./kvm. 
Punkthuse  1350 kr./kvm. 
Centerbebyggelse 2250 kr./kvm. 
  
Budgetteret salg i 2017 
1-2 storparceller 
10 villagrunde og Cottaslow 
 
I alt budgetteret grundsalg 2017: 12,0 mio. kr. 
 
Afledt drift:  
Kommunen indgår med usolgte byggegrunde ved dannelsen af Grundejerforeninger med 
en part af den årlige vedligeholdelsesudgift. Der budgetteres med 1.000 kr. per usolgt 
villa og Cottaslow-grunde. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
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Afdrag på lån (ØK) 
 
Resume:  
Der budgetteres med løbende afdrag på lån til jorderhvervelsen i Tankefuld. Budgettet 
skal tilpasses det budgetterede grundslag i perioden 2014-17. Låneafdraget nedsættes 
med 1,2 mio. kr. år i 2017. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med erhvervelsen af arealet ved Hellegårdsvej optog kommunen et lån på 
62 mio. Kr. (57 ha byggejord). Lånet skal afdrages i takt med grundsalget. Etape 1 udgør 
12 ha svarende til 13 mio. kr.  
 
I budgetterne for 2017 nedjusteres det budgetterede afdrag med 1,2 mio. kr. årligt i 
samme takt som det nedjusterede budget for grundsalget. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
 
Afledt drift: 
Ingen 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 0 0 0 12.000 0
Finansiering
Afledt drift / lån (ØKU) -1.200

Netto 0 0 0 10.800 0
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Kultur og Fritid:  
 
1.000 kr. 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Renovering af idrætshallerne 7.500 7.500 7.500 7.500

I  alt 0 0 0 0

 
 
+ = udgift, - = indtægt 
 

Renovering af idrætshallerne 
 
Resume:  
Anlægssum vurderes til kr. 30 mio. 
Renovering af idrætshallerne 
 
Sagsfremstilling:  
I 2008 fik Haludvalget udarbejdet tilstandsrapporter for idrætshallerne tilsluttet 
Haludvalget. Rapporterne blev udarbejdet af Anlæg og Ejendom i Miljø og Teknik og 
omfatter 14 idræts- og svømmehaller.  
 
Tilstandsrapporternes samlede investeringsbehov blev opgjort til 36 mio.kr. fordelt på 
årene 2009 - 2016. Haludvalget prioriterede primo 2009 de opgaver, som var anført i 
rapporterne, idet der blev fokuseret på sikkerhed, lovliggørelse, energibesparelse og 
nedslidning.  
 
Der blev i forbindelse med budget 2010 fremsendt et udvidelsesforslag til renovering af 
hallerne, hvilket ikke blev imødekommet. På mødet den 9. december 2009 i Udvalget for 
Kultur og Planlægning blev det i stedet for godkendt, at Haludvalget alene igangsætter 
akutte og højest nødvendige renoveringsarbejder inden for den normale årlige ramme. 
Haludvalget udtrykte ved samme lejlighed bekymring for hallernes generelle 
bygningstilstand i fremtiden, når der ikke blev afsat de nødvendige midler ud fra de 
anbefalinger, som kommunens egne teknikere havde givet.  
 
Haludvalget ønsker at få opdateret hallernes tilstandsrapporter, men konstaterer ud fra 
de rapporter, som blev udarbejdet i 2008, at behovet for gennemgribende 
vedligeholdelsesarbejder trænger sig på i de enkelte haller.  
 
Haludvalget vil derfor anmode om, at der i budgetperioden 2014-2017 afsættes 
anlægsmidler i niveauet 25-30 mio.kr. til vedligeholdelse og renovering af hallerne under 
halområdet. Midlerne foreslås enten tilvejebragt via en udvidelse af 
vedligeholdelsesrammen eller via tilladelse til optagelse af et lån.  
 
Et mere nøjagtigt tal for investeringsbehovet vil blive fremsendt, når vi har modtaget og 
bearbejdet de opdaterede tilstandsrapporter. 
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Afledt drift:  
Der vil ikke komme en afledt driftsudgift af renoveringsprojektet. 
 
Økonomi (1.000 kr.):  
Her anføres den samlede økonomi for projektet 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 7.500 7.500 7.500 7.500 0
Finansiering
Afledt drift

Netto 7.500 7.500 7.500 7.500 0

 



Budget 2014   Anlægsudvidelse 
 Udvalget for Kultur og Planlægning 

Acadre sagsnr. 13-10419 

Svendborg Havn 
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Store bådepladser 5.000    

Bibliotek og Kulturhus 5.000 35.000 81.500

Jessens Mole byrum 3.000 3.000

I  alt 13.000 38.000 81.500 0

 
+ = udgift, - = indtægt 
  

Store bådepladser ved Nordre Kaj 
 
Resume:  
Som erstatning for den skrinlagte udvidelse af Svendborg Lystbådehavn er det politisk 
besluttet, at der skal etableres bådpladser i Svendborg Havn. Forslaget indebærer, at 
promenaden ved havneparken i Svendborg Havn forlænges langs hele Nordre Kaj til 
Hudes Plads. Her vil det for en investering på kr. 5.000.000 være muligt at etablere 30 – 
35 store attraktive bådepladser i tilknytning til det allerede eksisterende lystsejlermiljø 
centreret omkring Svendborg Havns gæstehavnsfaciliteter. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvidelsesprojektet i Svendborg Lystbådehavn var planlagt til at skulle løse et 
kapacitetsproblem. Svendborg Havn har i en årrække haft ventelister på bådpladser i de 
to lystbådehavne, der er beliggende ifm Svendborg by, dvs. Svendborg Lystbådehavn og 
Rantzausminde Lystbådehavn. Særligt store lystbåde har ikke kunnet anvises plads, og 
tendensen er, at mellemstore både afløses af store både, som lystbådehavnene kun i 
begrænset omfang er indrettet til.  
Med bortfaldet af udvidelsesprojektet er det politisk besluttet, at der skal skabes plads til 
lystbåde i Svendborg Havn som en del af den maritime byhavn. Det mest oplagte sted at 
påbegynde denne udvikling er på Nordre Kaj, hvor lystbådepladserne kan etableres i et 
velegnet, beskyttet bassin, og hvor de vil være beliggende i umiddelbar tilknytning til 
allerede eksisterende lystbådefaciliteter i form af havnens gæstehavnsfaciliteter. Der vil 
dermed kunne skabes et attraktivt samlet lystbådemiljø i Nordre Havn. Svendborg Havn 
ser det også som en mulighed for at åbne mod nye markeder, hvor udenbys eventuelt 
udenlandske sejlere kan få plads til deres store lystbåde. En udvikling af Nordre Havn til 
store bådepladser indebærer imidlertid, at de eksisterende erhvervsaktiviteter på og ved 
selve kajen er omplaceret på havnen. Der arbejdes aktuelt på at finde en løsning på en 
sådan omplacering. Sammenfattende vurderes det, at muliggørelsen af store bådepladser 
gennem omplacering af eksisterende erhversvaktiviteter på og ved kajen, er i god 
overensstemmelse med principperne bag den maritime byhavn. 
Overslaget på 5 mio. kr. baserer sig på en løsning bestående af: 

• den nedsænkede promenade ud for Havneparken (ved boldbanen) føres hele 
vejen ud langs Nordre Kaj, og der etableres 30-35 store bådpladser, skønnet 
budget 4.000.000 kr. 

• der etableres en tværgående bro til anløb af større skibe, f.eks. gamle træskibe, 
skønnet budget 500.000 kr. 
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• eksisterende toilet- og badefaciliteter i havnens bygning ”Havnehuset”, Nordre 
Kajgade 1, renoveres, skønnet budget 500.000 kr. 

Forslaget til etablering af store bådepladser kan udbygges med en flydende 
facilitetsbygning eller tilsvarende fortøjet til tværbroen. Det skal bemærkes, at toilet- og 
badefaciliteter i ”Havnehuset” kan være en midlertidig aktivitet, idet bygningen ligger 
indenfor et muligt byudviklingsområde.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Anlægsprojektet forudsætter en afklaring ift følgende områder: 
Miljø og Teknik: Der skal sikres offentlig vejadgang og parkeringsmuligheder. Disse 
forhold er ikke afklaret.  
Erhverv: Der skal foreligge en aftale om omplacering af de erhvervsaktiviteter der i dag 
sker ved Nordre Kaj. Forhandlinger herom pågår.  
Social og Sundhed: Der skal tages stilling til samspillet med den Blå Lagune. Dette 
forhold er ikke afklaret. 
 
Afledt drift 
Afledt drift beløber sig til 50.000 kr./år. 
 
Driftsindtægter 
Der forventes en samlet driftsindtægt fra havnepenge på 250.000 kr./år. 
 
Økonomi (1.000 kr.):  
Her anføres den samlede økonomi for projektet 
 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 5.000 0 0 0 0
Finansiering
Afledt drift 50 50 50 50

Netto 5.000 50 50 50 50
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2: Bibliotek og kulturhus på Jessens Mole 
 
Resume:  
Som ét af flere scenarier ifm udviklingsplan for den maritime byhavn undersøges 
muligheden for at etablere et bibliotek og kulturhus på Jessens Mole. Projektet 
undersøges udelukkende som en principiel mulighed ift rummelighed. Med baggrund i 
tidligere udarbejdet skitseprojekt og prisoverslag for et nyt bibliotek ved Jessens Mole er 
der udarbejdet et prisoverslag på et bibliotek og kulturhus inkl. parkering.  
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med det igangværende arbejde med udviklingsplan for den maritime 
byhavn bliver det belyst hvordan de fysiske muligheder er for at indpasse forskellige 
byfunktioner på havnen. Der opstilles således en række scenarier, med en varierende 
blanding af erhverv, detailhandel, kultur og boliger. Herunder vurderes også et scenarie, 
hvor der indgår et bibliotek og kulturhus ved Jessens Mole. Bibliotek og kulturhuset er 
kun principielt rumligt belyst og ikke nøjere specificeret hvad angår indhold og 
udformning. Til en vurdering af omkostningerne ved opførelse af et bibliotek og kulturhus 
er der taget udgangspunkt i projektmateriale udarbejdet til projektet ”Viden, oplevelse 
og sundhed på Svendborg Havn” fra maj 2008. Den pris der blev beregnet på daværende 
tidspunkt blev udregnet ud fra tanken om at placere et bibliotek i området. Biblioteket 
blev belyst i forskellige sammenhænge med øvrige kulturelle eller kommercielle 
funktioner. Prisberegningen skal således tages med alle mulige forbehold. Den er baseret 
på enhedspriser og på en antagelse om at et kulturhus kan rummes indenfor de 
beregninger der tidligere blev udført for et bibliotek. 
Den samlede byggeomkostning omfatter et bibliotek og kulturhus på 5000 m2, samt 50 
parkeringspladser i parkeringskælder. Prisen for bibliotel og kulturhuset er beregnet ud 
fra 20.300 kr/m2 (index dec. 2012) og parkeringskælderen ud fra 400.000 kr/plads, idet 
der terrænspringet mellem busterminal og Jessens Mole udnyttes til at etablere en kun 
halvt nedgravet kælder. Den samlede pris beløber sig således til 101.500.000 kr, hvortil 
kommer 20.000.000 kr til parkeringskælder. 
I budgetopstillingen er det forudsat, at der i 2014 afsættes 5.000.000 kr. til konkurrence, 
projektering og udbud. 
Størrelsen på de 5000m2 er ikke en absolut størrelse. Størrelsen afhænger af de 
konkrete anvendelser der tænkes placeret i et bibliotek og kulturhus. Den angivne 
størrelser svarer til det der vurderes som en minimumsstørrelse for et nyt bibliotek. 
Udviklingsplanen er ikke politisk behandlet på tidspunktet for behandling af budget 2014 
og det kan derfor på det grundlag være vanskeligt at forholde sig til nyetablering af et 
bibliotek og kulturhus på Jessens Mole. 
Et bibliotek og kulturhus på Jessens Mole forudsættes opført på kommunalt areal. Der er 
ikke i budgetopstillingen taget højde for det tab der vil være ifm mistet potentiel indtægt 
ved salg af byggeret til andet formål. 
En alternativ model for etablering af et bibliotek og kulturhus kunne være at udnytte 
eksisterende bebyggelse på havnen og via ombygning tilpasse til en ny funktion. Her har 
der i forskellige sammenhænge været peget på muligheden for at transformere de 
tidligere værftshaller på Frederiksøens vestkaj til nye og kulturelle anvendelser. Her er 
der i dag igangværende virksomhed og et ombygningsprojekt forudsætter således, at der 
indgåes aftale om kommunal overtagelse af disse bygninger. Forhandlinger herom pågår 
i foråret 2013. 
Der er ikke foretaget byggetekniske vurderinger af værftshallernes egnethed som 
bibliotek ogkulturhus, ligesom der heller ikke er foretaget økonomiske vurderinger af et 
ombygningsprojekt for hallerne. 
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Påvirkning på andre områder:  
Etableringen af et bibliotek og kulturhus skal vurderes som led i den samlede 
udviklingsplan for Svendborg havn og ift den planlægning for delområdet ved Jessens 
Mole, som finder sted i forlængelse af udviklingsplanen. Bibliotek og kulturhuset skal 
endvidere vurderes i forhold til Svendborg Kommunes kulturstrategi, som er under 
udarbejdelse forår-sommer 2013.  
 
Afledt drift:  
Den afledte drift omfatter vedligehold, forsyning, renhold og fælles drift og beløber sig til 
440kr/m2 kulturhus og til 260 kr/m2 parkeringskælder. 
 
Økonomi (1.000 kr.):  
Her anføres den samlede økonomi for en principiel skitse for et bibliotek og kulturhus 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 5.000 35.000 81.500 0 0
Finansiering
Afledt drift 2.755 2.755 2.755

Netto 5.000 35.000 84.255 2.755 2.755
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Jessens Mole byrum 
 
Resume:  
I tilknytning til en forventet første etape af byudvikling ved Jessens Mole afsættes der 
midler til omlægning af Jessens Mole. En nødvendig klimasikring er endnu ikke prissat. 
 
Sagsfremstilling:  
For 2014 vil der, som konsekvens af en beslutning om realisering af en forventet første 
etape af udviklingsplanen, skulle afsættes midler til etablering af offentlige byrum i 
tilknytning til havneudviklingens første etaper. I første omgang forudsættes det, at der 
skal ske en omlægning af Jessens Mole. For at leve op til visionerne bag den maritime 
byhavn og overganszonen er det ønskeligt at renovere området ved jessens Mole således 
at det på én gang imødekommer ønsket om at sammenknytte by og havn, styrker den 
rekreative anvendelse af inderhavnen og opfylder gadens rolle som forbindelsesvej til 
færger og Frederiksø.  
En omlægning af Jessens Mole er tidligere overslagsmæssigt beregnet til 6.000.000 kr, 
hvilket imidlertid forventeligt vil være for lidt. I forbindelse med udarbejdelse af 
udviklingsplanen er det blevet klart, at en omlægning af Jessens Mole skal indbefatte en 
klimasikring sådan at eksisterende og fremtidig bebyggelse ved Jessens Mole kan modstå 
stormflod og stigende vandstand. Her er skitseret en mulig løsning i form af en form for 
dige, som samtidig kan udnyttes som et rekreativt byrumselement. Dette er endnu ikke 
prissat og vil være en ekstraudgift ud over de 6.000.000 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
En omlægning af Jessens Mole skal vurderes som led i den samlede udviklingsplan for 
Svendborg havn og ift den planlægning for delområdet ved Jessens Mole, som finder sted 
i forlængelse af udviklingsplanen.  
 
Afledt drift:  
Der er allerede i dag driftudgifter på Jessens Mole, men ifm en renovering og forbedring 
af den rekreative anvendelse påregnes der en forøget afledt drift på 100.000 kr/år. 
 
Økonomi (1.000 kr.):  
Her anføres den samlede økonomi for projektet 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 3.000 3.000 0 0 0
Finansiering
Afledt drift 100 100 100

Netto 3.000 3.000 100 100 100
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Byg, Plan og Erhverv 
 

Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum 
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Anlægsudgift 3.000 3.500 0 0

I alt 3.000 3.500 0 0  
+ = udgift, - = indtægt 

 
 
 
Resume:  
Budgettemaet er en opfølgning på Budget 2013.  
 
 
Sagsfremstilling:  
 
Partnerskabsaftalen om byrumsprojektet forpligter kommunen til en andel på 14 mio. kr. 
af et samlet anlægsbudget på 35,8 mio. kr. (inklusive fondsafgift på 3.8 mio. kr.). 
 
Ud over Realdania-aftalen vil der være behov for at afsætte 1.0 mio. kr. til uforudsete 
udgifter.  
 
Endvidere vil der være behov for at afsætte skønsmæssigt 2 mio. kr. til uomgængelige 
udgifter til arkæologisk undersøgelse som følge af udgravning til en ny forbindelse 
mellem Møllergade og Toldbodvej.  
 
Derudover vurderes det, at den del af Skolegade, der støder op til Krøyers Have med 
fordel kan forskønnes i forbindelse med omdannelse af Krøyers Have. Ligeledes vil 
forskønnelse af de parkeringsarealer, der ved Fruerstræde grænser op til Ramsherred, 
med fordel kunne integreres i Ramsherred-projektet. I fbm. borgerinddragelse forud for 
programskrivning til arkitektkonkurrencen er det kommet frem, at der er et udtalt behov 
for et toilet i Krøyers Have og et ønske om at bunkeren nedlægges, så arealet kan 
anvendes rekreativt.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
 
Afledt drift: 
 
Med Budget 2012 er der afsat afledt drift for 2013, 2014, 2015 og efter 2015. 
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Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 3.000 3.500 0 0 0
uforudsete udgifter 1.000

arkæologisk underøgelse 2.000

 

omdannelse af Skolegade 2.000

nedlæggelse af bumker KH 500

omdannelse ved Fruerstræde 500

toiletbygning Krøyers Have 500

Netto 3.000 3.500 0 0 0  
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Trafik:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Runde Lystbådehavn 6.315    

Moler, Runde Havn 2.050

Jollehavn, Runde Havn 2.300

I  alt 10.665 0 0 0

 
 
+ = udgift, - = indtægt 
  

Renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn (Runde havn) 
 
Resume:  
I forlængelse af en anlægsbevilling i 2013 til renoveringsopgaver i Svendborg 
Lystbådehavn er der behov for en bevilling på 6.315.000 kr. (2012 niveau) til 
færdiggørelse af de mest påtrængende renoveringsopgaver. Midlerne skal muliggøre en 
betonrenovering til en sikkerhedsmæssig og funktionsmæssig forsvarlig standard af de 
runde betonmoler og en udskiftning af vestbroen. 
 
Sagsfremstilling:  
Beslutningen om udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn har ført til, at der gennem en 
årrække er skabt et betydeligt driftsmæssigt og indretningsmæssigt efterslæb i havnen. 
Økonomiudvalget bevilgede på mødet den 23-04-2013 midler til påbegyndelse af en 
renovering af konstruktionerne i havnen. Disse midler finder primært anvendelse i den 
østlige del af havnen, hvor de gamle færgelejer, den tilhørende østlige mole og den 
sydlige træmole var i kraftigt forfald. I den centrale og vestlige del af havnen resterer 
endnu betydelige renoveringsopgaver. Disse opgaver blev på mødet i økonomiudvalget 
besluttet videresendt til budgetforhandlingerne for 2014 som en uomgængelig 
anlægsudgift. 
I den centrale del af havnen er renoveringen af de runde betonmoler påbegyndt med 
installationen af et katodisk beskyttelsessystem til sikring af armeringen mod korrosion. 
Tilbage står renoveringen af betonen. Molerne er havnens mest fremtrædende 
hovedelementer. De giver hele havnen dens særpræg, og de gør, at havnen 
kulturhistorisk fremstår som noget helt særligt inden for danske lystbådehavne. Molerne 
er fremstillet i armeret beton i midten af 1930’erne, og det må anses for ret enestående, 
at de har kunnet overleve i et marint miljø i så mange år. Til gengæld er de nu så 
beskadigede af klorid - og frostpåvirkning, at der er tale om en ekstraordinært stor 
betonrenoveringsopgave. Administrationens overslag er, at der til denne opgave skal 
afsættes 5.450.000 kr. (2012 niveau). Inden for dette budget kan betonkonstruktionerne 
renoveres (primært undervandsreparationer), så de i den nærmeste årrække (10-15 år) 
fremstår sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt anvendelige, uden at der tages særlige 
hensyn til den visuelle driftsmæssige standard, og uden at konstruktionernes langsigtede 
beståen i deres nuværende udformning sikres.  
Vest for de runde moler ligger en lang og en kort træbro i tilknytning til det slæbested, 
der anvendes af sejlklubben i deres uddannelsesaktiviteter. Hele komplekset med 
træbroer og slæbested er i forfald, og det er for nuværende forbundet med betydelige 
driftsomkostninger at holde det i forsvarlig og funktionsdygtig stand. Administrationens 
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overslag er, at der til renovering/udskiftning af endnu ikke udskiftede dele på broerne 
skal afsættes 865.000 kr. (2012 niveau). 
 
Påvirkning på andre områder:  
Såfremt anlægsprojektet berører andre forvaltninger anføres dette, herunder om 
forvaltningerne er orienteret herom 
 
Afledt drift:  
Her anføres om projektet medfører afledte driftsudgifter, samt evt. størrelse af disse. 
 
 
Økonomi (1.000 kr.):  
Her anføres den samlede økonomi for projektet 
 
 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 6.315 0 0 0 0
Finansiering
Afledt drift

Netto 6.315 0 0 0 0
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Gennemgribende renovering af betonmoler i Svendborg 
Lystbådehavn 
 
Resume:  
For at bringe de runde betonmoler i Svendborg Lystbådehavn op på en driftsmæssig 
standard, så de visuelt fremstår som velholdte, og så den langsigtede beståen af de 
kulturværdier, der ligger i molernes nuværende udformning, sikres, vil der være behov 
for en bevilling på 2.050.000 kr. (2012 niveau) som supplement til de midler, der ønskes 
afsat til betonrenovering i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvidelsesblokken skal ses i sammenhæng med udvidelsesblokken for uomgængelige 
renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn, hvor den supplerer betonrenoveringen 
på de runde betonmoler. 
Under de uomgængelige renoveringsopgaver er det anført, at betonkonstruktionerne 
renoveres (primært undervandsreparationer), så de i den nærmeste årrække (10-15 år) 
fremstår sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt anvendelige, uden at der tages særlige 
hensyn til den visuelle driftsmæssige standard, og uden at konstruktionernes langsigtede 
beståen i deres nuværende udformning sikres. Det betyder, at særligt konstruktionerne 
over vandet kun istandsættes nødtørftigt, og at de derfor stadig visuelt vil fremstå som 
misligholdte, og det betyder, at der kræves yderligere undervandsreparationer for at 
sikre konstruktionerne langsigtet. Med andre ord er der kun sket en teknisk sikring mens 
de kulturhistoriske bevaringsværdier ikke er fuldt sikret med gennemførelsen af de 
uomgængelige renoveringsopgaver. 
 
I forhold til de uomgængelige renoveringsopgaver vil der med en ekstra tilførsel af 
2.050.000 kr. (2012 niveau) kunne 
 

• gennemføres en komplet renovering af de synlige betonoverflader i stedet for en 
pletvis reparation af de mest beskadigede dele 

• udføres en forstøbning udvendig på molernes betonplankespunse i stedet for en 
lapning af huller mellem plankerne 

• gennemføres en omstøbning af de stabilitetsgivende skråpæle i stedet for 
installation af mere driftskrævende og dynamisk påvirkelige stålbåndskryds 

Da arbejderne i denne udvidelsesblok træder i stedet for arbejder i udvidelsesblokken for 
uomgængelige renoveringsopgaver er det væsentligt, at der træffes en samlet beslutning 
vedr. de to udvidelsesblokke, da denne udvidelsesblok ikke kan gennemføres på et 
senere tidspunkt uden at betydelige dele af investeringerne i udvidelsesblokken for 
uomgængelige renoveringsopgaver vil være spildt. 
 
Økonomi: 
Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 2.050 0 0 0 0
Finansiering
Afledt drift

Netto 2.050 0 0 0 0
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Jollehavnsafsnit i Svendborg Lystbådehavn 
 
Resume:  
I stedet for udskiftning af de træbroer, der er beliggende mod vest i Svendborg 
Lystbådehavn foreslås etablering af et jollehavnsafsnit med dækkende ydre værker. For 
en merbevilling på 2.300.000 kr. (2012 niveau) som supplement til de midler, der ønskes 
afsat til udskiftning af vestbroen i udvidelsesblokken for uomgængelige 
renoveringsopgaver, kan der etableres et velegnet bassin til joller, der vil muliggøre en 
tiltrængt omdisponering af bådpladserne i havnens to øvrige bassiner. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvidelsesblokken skal ses i sammenhæng med udvidelsesblokken for uomgængelige 
renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn, hvor den er en udvidelse i forhold til 
opgaven med renoveringen/udskiftningen af vestbroen. 
Som anført i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver er træbroerne 
vest for de runde moler tjenlige til udskiftning, men da de ligger uhensigtsmæssig i 
forhold til fremherskende vejr- og bølgeforhold, er det i stedet havnens anbefaling, at de 
helt fjernes, og at der i stedet indrettes en helt ny jollehavn med dækkende yderværker. 
Udviklingen inden for lystbåde er i en årrække gået i retning af større både, som 
Svendborg Lystbådehavn og kommunens andre lystbådehavne kun i begrænset omfang 
er indrettet til. Der har derfor i længere tid været lange ventelister på store bådpladser. 
Også de helt små jollepladser er der et godt marked for. 
Vestbroen er med en begrænset vanddybde en ideel placering til de mindre joller, men 
den mangler den nødvendige beskyttelse. Mindre joller er i dag derfor placeret i havnens 
to lukkede bassiner, hvor der reelt er vanddybde til større bådtyper. Havnens forslag er 
derfor, at der i stedet for en genopstilling af vestbroen satses på at etablere en jollehavn 
med beskyttende ydre værker i form af en estakade (trævæg) på stedet. Dette vil 
generelt forbedre mulighederne for at disponere bådepladser hensigtsmæssigt i hele 
lystbådehavnen, idet de eksisterende bassiner vil kunne omdisponeres til større 
bådtyper. Indeholdt i budgettet er også en renovering af slæbestedet. 
Jollehavnen er budgetteret til at kunne udføres for en ekstraomkostning på 2.300.000 kr. 
(2012 niveau), idet de i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver afsatte 
midler til renovering/udskiftning af broerne vil kunne modregnes i anlægsomkostningen. 
Da arbejderne i denne udvidelsesblok således træder i stedet for arbejder i 
udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver er det væsentligt, at der 
træffes en samlet beslutning vedr. de to udvidelsesblokke. 
 
Økonomi: 
 

Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 2.300 0 0 0 0
Finansiering
Afledt drift

Netto 2.300 0 0 0 0
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Dagtilbudsområde:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

4-Kløveren x 3.000 2.500
Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0
Nyt dagtilbud/Humlebien x 4.160 21.071 7.272
medfinansiering x -10.000 -16.100 0

I alt -1.985 9.383 20.024 0  
+ = udgift, - = indtægt 

  
Udbygning dagtilbud 
 
Resume:   
Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. 
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012 efter indstilling fra Udvalget for Børn og 
Unge på mødet den 6. juni 2012 handleplan 2012-2016, herunder principper samt 
afdækning af dagtilbudsområdet omfattende 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013. 
 
Afdækningen af de 5 projekter i 2012, hvoraf 2 projekter er godkendt i Byrådet, viser at 
etableringen af de 3 ovennævnte projekter beløber sig til 53,5 mio. kr. 
Den samlede medfinansiering fra rammen er på 26,1 mio. kr., hvorfor der vil mangle en 
udvidelse på 27,4 mio. kr. i alt. 
Afdækningen er sket ud fra de principper der blev vedtaget på udvalgsmødet den 6. juni 
2012, blandt andet: 
 

� Pladsgarantien skal opfyldes. Reservekapacitet på 30-40 pladser til 
prognoseudsving samt 10 % af de private pladser, i alt 
reservekapacitet på 80-85 pladser. 

� Geografisk nærhed: I Svendborg By svarende til maks. 4 km. I 
øvrige distrikter i nærheden af skolerne. 

� Minimum 20 kvm. pr. barn i legepladsareal 
� Etablering af produktionskøkken. 
� Bygningsreglement BR10 kvalitetsniveau A svarende til 3,5 kvm. pr. 

børnehavebarn og 4,5 kvm. pr. vuggestuebarn. 
  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er tale om dels udbygning/tilbygning samt nye bygninger, idet Humlebiens 
eksisterende bygninger ikke indgår i det nye dagtilbud. 
 
Afledt drift: 
 
Det foreløbige skøn over de afledte driftsudgifter af bygningerne vil beløbe sig til ca. 1,7 
mio. kr. netto pr. år fra 2017 og de børnerelaterede udgifter udgør 0,2 mio. kr. netto. 
Sparede udgifter ved nedlæggelse af eksisterende og utidssvarende dagtilbud er ikke 
indregnet. 
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Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 8.015 25.483 20.024 0 0
- Projektering 1.370 3.160 2.173

- Udførelse 6.645 22.323 11.851

- Afslutning  6.000

Finansiering via skoleområdet -10.000 -16.100 0
Afledt drift i alt: 83 166 1.481 1.919 1.919
4-Kløveren 83 166 166 166 166
Gudme Børnehave 115 553 553
Humlebien 1.200 1.200 1.200

Netto -1.902 9.549 21.505 1.919 1.919

 
 
 
Øvrige konsekvenser: 
 
I forbindelse med udbygningen og tilpasningen af dagtilbudsområdet med de 5 projekter 
oprettes der 124 nye pladser til oprettelse af nødvendig grundkapacitet, og der 
planlægges nedlagt nedlægges 157 pladser, idet udfasning af pladser vil ske i forhold til 
behov og prognoser.  
Grundkapacitet for 3-5 års pladser, inklusive private pladser udgør herefter 1982 pladser, 
hvor behovet jævnfør Dynasoft prognose pr.1. april 2013 udviser et behov pr. 1. juni 
2016 for 2060 pladser. Der mangler således 78 pladser i grundkapacitet. 
 
Der kan udfases eksisterende bygninger og lejede pavilloner efter forældrebestyrelsens 
beslutning, hvilket er skønnet til 0,7 mio. kr. i sparet drift. 
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Dagtilbudsområde:  
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Nyt dagtilbud Lundby x 100 2.000 4.800 0

Nyt dagtilbud Holbøllsminde x 100 2.000 3.000
nyt dagtilbud Rantzausminde x 100 2.900 0

I alt 300 6.900 7.800 0  
+ = udgift, - = indtægt 

  
Udbygning af 3 dagtilbud  
Resume:  
Etablering/udbygning af 3 dagtilbud i Lundby Børnehave, Holbøllsminde Børnehave og 
Rantzausminde børnehave.  
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012 efter indstilling fra Udvalget for Børn og 
Unge på mødet den 6. juni 2012 handleplan 2012-2016, herunder principper samt 
afdækning af de 3 ovennævnte dagtilbud. 
 
Afdækningen skal efter handleplanen ske i 2013 og et estimeret skøn over udgifterne vil 
beløbe sig til ca. 15 mio. kr. ud fra de principper der blev vedtaget på udvalgsmødet den 
6. juni 2012, blandt andet: 
 

Pladsgarantien skal opfyldes. Reservekapacitet på 30-40 pladser til 
prognoseudsving samt 10 % af de private pladser, i alt reservekapacitet på 
80-85 pladser. 
Geografisk nærhed: I Svendborg By svarende til maks. 4 km. I øvrige 
distrikter i nærheden af skolerne. 
Minimum 20 kvm. pr. barn i legepladsareal 

 Etablering af produktionskøkken. 
 Bygningsreglement BR10 kvalitetsniveau A svarende til 3,5 kvm. pr. 
 børnehavebarn og 4,5 kvm. pr. vuggestuebarn. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Afdækningen vil efterfølgende vise andre påvirkninger. 
 
Afledt drift: 
Den afledte drift af bygningen og de børnerelaterede udgifter skal indpasses i budget i 
2016 og frem og vil blive beregnet i forbindelse med afdækningen.  
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 300 6.900 7.800 0 0
- Projektering 300 1.500

- Udførelse 5.400 5.550

- Afslutning  2.250

Afledt drift

Netto 300 6.900 7.800 0 0  
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Unge: 
 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Ungeenhed v/SIMAC x 8.200    
  

I alt 8.200 0 0 0

 
 
 
Ungeenhed 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen):  
 
Budget 2014-17      

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Ungeenhed 8.200
deponering ved leje
drift 846 846 846 846 846

Netto 9.046 846 846 846 846

Etablering af Ungekontakten 
  
Resume:  
Etablering af en ungeenhed v/SIMAC.  
 
Sagsfremstilling:  
 
SFU, SU, AMU og UBU besluttede i et fællesmøde den 14. august 2013 at godkende den 
fysiske placering af Ungekontakten i SIMAC’s lokaler på A.P. Møllers Vej. 
Alternativ 1: Der indgås et lejemål på 810 m2, hvorved der i den forbindelse skal 
deponeres 8,2 mio. kr.  
 
Alternativ 2:Der kan der indgås et lejemål på 600 m2, hvilket medfører en deponering på 
6,1 mio. kr. og en husleje på 360.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
En del af deponeringsudgiften på 8,2 mio. kr. kan finansieres via midtvejsregulering 2013 
(1 årig regulering af Ungepakke 2) på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. tilgår tilskud til UU 
Center og 1,2 mio. kr. er tilgået kassen i 2013. 
 
Afledt drift: 
Den afledte drift vil udgøre 846.000 kr. og består af lejeudgiften på 486.000 kr., 
forbrugsafgifter på 160.000 kr. samt rengøring m.v. til 200.000 kr. 
Personaleudgifterne afholdes indenfor de udvalgets rammer. 
 
Alternativ 2 udgør i samlet drift 720.000 kr. 
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Sekretariatet: 

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1 Grønnemoseværkstederne – 
nyt tag 2.100  -  -  1.200  
2 Ådalen – nye tag mm 2.829  
3 Fornyelse og opgradering af
brand- og kaldeanlæg på 
plejecentrene 4.149  2.450  2.450  2.450  
4 Svinget 14 –  Reparation og
isolering af tag samt 
udskiftning af tagvinduer 1.335  
5 Elektronisk låsesystem til 
hjemmeplejen 5.700  450  450  450  

I alt 16.113 2.900 2.900 4.100

+ = udgift, - = indtægt 
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1: Grønnemoseværkstederne – nyt tag 
 
Resume: Vand fra tag og kondensvand giver indeklimaproblemer og risiko for skader på 
bygningen. Taget er flere steder utæt, tagisoleringen er våd, og ovenlysvinduer trænger 
til udskiftning. Baderummene er ikke tilstrækkeligt ventileret. 
 
Problemerne kan løses i to faser. Først fornyes hovedparten af taget og ovenlysvinduerne 
udskiftes, og der etableres særskilt ventilation i baderummene - i alt 2,1 mio. kr.  For 
den resterende del af taget er en udskiftning ikke akut, og det foreslås løst i fase 2, hvor 
den resterende del af taget udskiftes og isoleres om 4-5 år til en anslået pris på 1,2 mio. 
kr. 
 
Samlet pris 3,3 mio. kr. 
 
 
Sagsfremstilling:  
På Grønnemoseværkstederne er taget meget slidt og flere steder utæt, tagisoleringen er 
våd og ovenlysvinduerne er tjenlige til udskiftning. Ventilationen er ikke tilstrækkelig i 
baderummene. Bygningen og lokalerne tilføres derfor fugt udefra, og kondens inde, 
hvilket giver gener for brugere og personale i form af dårligt indeklima. Bygningen vil på 
sigt lide skade af den meget fugt. Taget er over en årrække lappet, og har en restlevetid 
på under 10 år. Aktuel skal der foretages en række arbejder for at holde fugten ude. 
Disse arbejder har store omkostninger, og da der samtidig også må påregnes udgifter til 
lapninger frem til udskiftning anbefales det, at hovedparten af taget og ovenlysvinduerne 
udskiftes nu. Og at der etableres særskilt ventilation i baderummene. 
 
Da taget over administrationen ikke i samme grad trænger til udskiftning anbefales det 
at udskiftningen udsættes til 2017. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
 
Afledt drift: 
Ingen 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 2.100 0 0 1.200 0
- Projektering  

- Udførelse  

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 2.100 0 0 1.200 0  
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2: Ådalen – nye tag mm 
 
Resume:  
Taget på Ådalen har mange utætheder i form af defekter og løse tagsten, taget vurderes 
at have en restlevetid på under et år. Klimaskærmen trænger til renovering og der er 
indeklimaproblemer i form af skimmel i forbindelse med køkkenet - i vindfang og kælder. 
 
Første sal (der anvendes til personalefaciliteter) er nedslidt og lever ikke op til 
arbejdsmiljømæssig standard. Eksempelvis er der kun ét bad, hvilket, iht Arbejdstilsynets 
regler, ikke er tilstrækkeligt til antallet af medarbejdere og henset til, at der arbejder 
både mænd og kvinder. 
 
Der er undersøgt 3 løsningsmodeller på ovennævnte problemer. 

1. Taget udskiftes – i alt 0,838 mio. kr. 
2. Taget udskiftes, klimaskærmrenoveres, vindfang og kælder renoveres – i alt 

1,311 mio. kr. 
3. Taget udskiftes, klimaskærmrenoveres, vindfang og kælder renoveres, og første 

sal nyindrettes – i alt 2,829 
 
Sagsfremstilling:  
Taget på Ådalen er defekt. Der er iværksat tiltag for at sikre at tagsten bliver hængende 
indtil udskiftning af hele taget. Løsningen er dog kun holdbar på meget kort sigt. Taget 
skal udskiftes, da restlevetid er meget begrænset.  
 
Løsningen på problemerne på Ådalen kan opdeles i tre hovedelementer 

1. Udskiftning af taget udgør er det væsentligste for at sikre klimaskærmen. 
2. Facaden bør oppudses og males. Skimmelsvampen giver dårligt indeklima blandt 

personalet. Dette vurderes også at være nødvendige arbejder. 
3. For i højere grad at leve op til nutidige arbejdsmiljømæssige forhold kan første sal 

renoveres og nyindrettes. Det anbefales at arbejdet udføres samtidigt med 
tagrenoveringen.  

 
Det anbefales at alle tre arbejder gennemføres, dels sikre et godt indeklima for beboere 
og personale, og dels for at for at tage vare på bygningen– og et arbejdsmiljø, der lever 
op til gængs standard og regler. 
 
 
Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 2.829 0 0 0 0
- Projektering  

- Udførelse  

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift

Netto 2.829 0 0 0 0  
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3: Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 
 
 
Resume:  
På plejecentrene har de brand- og kaldeanlæg som hhv. sikre alarmering ved brand og 
sender signal fra borger til personale om, at der er behov for hjælp hos den pågældende 
borger. Telefonianlægget sikre forbindelse mellem anlæg og hhv. beredskab og mellem 
borger og personale.  
 
En række af de lovpligtige brand-, telefoni- og nødkaldsanlæg kan ikke længere 
servicere, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år. Endvidere lever ikke alle 
anlæggene op til moderne standard og krav. Et moderne anlæg vil blandt andet kunne 
anvendes til demenssikring og sikre at alle signaler tilgår samme enhed, så hver 
medarbejder kun skal bærer rundt på én mobil enhed. 
 
For at opdatere anlæggene, så de disse krav imødekommes og anlæggene gøres ensartet 
på alle plejecentre, anbefaler administrationen, at anlæggene udskiftes og opgraderes i 
nødvendigt omfang. 
 
En samlet pris andrager 16,9 mio. kr., der kan fordeles over 7 år. Med en udgift på 4,2 
mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. 
 
Sagsfremstilling:  
De enkelte anlæg kan ad åre ikke længere serviceres og skal derfor udskiftes 
efterhånden, som der ikke kan skaffes reservedele til dem. 
   
Moderne kaldeanlæg vil kunne give større tryghed for beboerne og deres pårørende, og 
personalet et bedre kommunikationsværktøj, større sikkerhed og fleksibilitet. På nogle 
plejecentre har man endnu kald via træk i snor, som det også kendes fra hospitaler, og 
personalet har således ikke mulighed for at kommunikere med borgerne. Andre steder 
sker kaldet via borgernes telefonline, mens brandalarmen går til en anden telefon eller 
enhed. På de plejecentre, hvor systemerne er opdateret sker kaldet via et internt 
system, hvor både brandalarm, kalde og almindelig telefoni foregår til samme mobile 
enhed – det er denne sidste løsning man har erfaret er den mest hensigtsmæssige. 
 
Da omfanget af de anlæg, der skal udskiftes er relativt stort anbefales det, at 
udskiftningen og opgraderingen sker over en årrække. Det vil være hensigtsmæssigt på 
sigt at have de samme anlæg på alle plejecentre for at sikre indsigt i drift og vedligehold 
af anlæggene 
 
I første omgang udskiftes de anlæg, der ikke længere kan serviceres, og hvor der er en 
reel risiko for, at de vil skulle udskiftes akut inden for en meget kort tidshorisont. 
 
Herefter udskiftes anlæggene efter følgende kriterier 

- Trådløs dækning over store områder 
- Demenssikring 
- Samtale mellem beboer og personale der modtager nødkald 
- Forsinkelsestryk på brandalarm for at forhindre udrykning ved fejlmelding 
- Brandalarm, kald fra borgere samt almindelige telefonopkald tilgår samme mobile 

enhed, dels så de forskellige alarmer/opkald kan prioriteres på forhånd og dels for 
at personalet ikke skal gå rundt med flere enheder. 
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Driftsomkostningerne for anlæggene vil være uændret. Dog kan udgiften til oprettelse af 
analoge telefonlinjer til borgerne indgå med 50.000 kr. årligt som finansiering af den 
samlede udgift. 

Omfanget af opgaven er så stor, at den skal sendes i udbud. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Afledt drift: 
Ingen 

Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 

Budget 2014-17 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 4.199 2.500 2.500 2.500 2.500
- Projektering

- Udførelse 

- Afslutning

Finansiering -50 -50 -50 -50 -50
Afledt drift

Netto 4.149 2.450 2.450 2.450 2.450

Efter 2017 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Anlægsudgift: 2.500 2.500 0 0
- Projektering

- Udførelse 

- Afslutning

Finansiering -50 -50

Afledt drift

Netto 2.450 2.450 0 0
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4: Svinget 14 – Reparation og isolering af tag samt udskiftning af tagvinduer 

Resume:  
Taget på Svinget er utæt ved vinduerne, hovedparten af tagvinduerne har en meget kort 
levetid og isoleringen er ikke tilstrækkelig. Dette giver en række indeklimaproblemer i 
form af træk, og meget kolde og meget varme lokaler hhv vinter og sommer. 
Utæthederne giver desuden vandindtræning i bygningen. Når der alligevel er opstillet 
stillads vil det være hensigtsmæssigt også at udføre nogle arbejder på facaden 

- Vinduer skal males 
- Sålbænke udskiftes, så vand ikke trænger ind i murværket 
- Fuger er revnede/mangler og skal fuges op 

Sagsfremstilling:  
Tagetagen på Svinget er følsom overfor klimaet, hvor det om vinteren ikke kan varmes 
ordentligt op. Og om sommeren er der meget varmt.  Tageetagen bør derfor isoleres, så 
der kan etableres et hensigtsmæssigt indeklima for de ca. 60 ansatte, der benytter 
lokalerne.   
Utæthederne omkring vinduerne skal tætnes for at holde fugten ude. Og for at sikre 
bedre mulighed for ventilation og tidssvarende arbejdsbelysning bør der etableres flere 
tagvinduer. 

Når der alligevel er opsat stillads til tagrenovering vil det være hensigtsmæssigt samtidig 
at benytte stilladset i forbindelse med maling af vinduer og renovering af klimaskærmen i 
øvrigt. Isolering af tag, fornyelse af vinduer samt renovering af klimaskærmen på 
hovedbygningen på Svinget anbefales udført til en samlet pris på 1,3 mio. kr. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Afledt drift: 
Ingen 

Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 

Budget 2014-17 
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter

Anlægsudgift: 1.335 0 0 0 0
- Projektering

- Udførelse 

- Afslutning

Finansiering
Afledt drift

Netto 1.335 0 0 0 0
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5: Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen 
 
Resume:  
Det nuværende låsesystem, der sikrer hjemmeplejen adgang til borgernes hjem i 
forbindelse med hjemmepleje, er på mange måder uhensigtsmæssigt. 
 
Det foreslås at der indføres et elektronisk låsesystem, der giver individuel adgang til 
1.500 borgere, således, at medarbejderne kun får adgang til de hjem, hvor det er 
relevant for dem. 
 
Sagsfremstilling:  
Et elektronisk system giver en række fordele 

- Det kan nemt montres hos borgerne – uden at borgernes adgang til eget hjem 
ændres. Dette er et mindre indgreb på borgernes bolig end montering af de 
nuværende nøglebokse. 

- Adgangen til borgernes hjem kan begrænses både tidsmæssigt og i antallet af 
hjem, hvortil der gives adgang 

- Risiko for misbrug minimeres markant 
- Mistænkeliggørelse af personalet kan hurtigt og sikkert efterprøves, og en be- 

eller afkræftelse kan dokumenteres 
- Mistede kort udgør en minimal økonomisk omkostning 
- Mulighed for fjernbetjening af døre, eksempelvis hvis vagtlæge eller falck skal 

have adgang for at komme borgeren til undsætning 
 

Et elektronisk nøglesystem giver nem adgang til boligerne, og nøglekortet kan nemt 
indkodes til at give begrænset adgang både tidsmæssigt og til antallet af døre. Ligesom 
en mistet nøgle også hurtigt kan spærres, eller en ny oprettes – hvilket er en billigere 
løsning end udskiftning af almindelig nøgler. Endvidere giver systemet adgang til at 
fjernbetjene døre for lægevagt og Falck. Det hele styres via edb. 
 
Levering og montering af et elektronisk låsesystem har et økonomisk omfang, der gør, at 
det skal sendes i EU-udbud. Den samlede pris anslås til et sted mellem 5,0 og 5,5 mio.kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Afledt drift: 
Driftsomkostningerne forventes at udgøre 0,45 mio. kr. årligt og dækker bl.a. udgifter til 
drift af systemet hos leverandøren. Svendborg Kommune har generelt præference for 
cloud/hostede løsninger, frem for lokalt installeret løsninger under skyldig hensyntagen 
til systemintegrationer, informationssikkerhed og driftsøkonomi. 
 
Det forventes dog, at et elektronisk låsesystem med tiden kan sammentænkes med 
andre elektroniske løsninger, hvor kommunen i dag har omkostninger, og at der derved 
med tiden kan reduceres i driftsomkostningerne.  
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Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. 
 
Budget 2014-17      
1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Efter/år

Anlægsudgift: 5.250 0 0 0 0
- Projektering  

- Udførelse  

- Afslutning  

Finansiering
Afledt drift 450 450 450 450 450

Netto 5.700 450 450 450 450  
 
 
Tilføjelse pr. 17.9.2013: 
 
Uddybende spørgsmål til indkøb af elektronisk låsesystem til ældreområdet 
 
På foranledning af borgmesteren (i forbindelse med foreslået anlægsudvidelse i forhold til 
elektronisk låsesystem på Socialudvalgets område) har administrationen uddybende 
belyst: 
 

1. Hvor mange kommuner på Fyn, der har indført elektronisk nøglesystem. 
2. Er der en økonomisk fordel, på længere sigt, ved at indføre det. 
3. Kan udgiften deles over 2 år 

 
Ad. 1. udbredelse af elektronisk låsesystem 
Vi har aktuelt ikke en opgørelse over samtlige af de fynske kommuner, men kan oplyse: 
 
Svendborg Kommune deltager i indkøbsfællesskabet KomUdbud med 15 deltagende jysk-
fynske kommuner.  
 
Ud af de 15 kommuner har 10 kommuner gennemført eller er i gang med gennemførelse 
af udbud på elektroniske låsesystemer til ældreområdet, herunder Odense, Middelfart, 
Kolding, Vejle, Sønderborg, Randers, Herning, Esbjerg, Silkeborg og Århus kommune. 
 
 
Ad 2. Er der en økonomisk fordel på længere sigt? 
Hovedårsagen til at sagen rejses, er ikke af økonomisk karakter, men skyldes en 
vurdering af behov for en øget sikkerhed for borgere og medarbejdere. 
 
Det eksisterende nøglesystem trænger til en udskiftning, eksempelvis er det ikke 
længere muligt at få nye hovednøgler til det system vi har. Såfremt Svendborg 
Kommune ikke køber et elektronisk nøglesystem, vil Svendborg Kommune formentlig 
inden for en overskuelig årrække skulle investere i et andet nøglesystem 
 
Et elektronisk nøglesystem har mange fordele i forhold til borgeres sikkerhed, 
eksempelvis i forhold til, at nøglekort der ikke ønskes anvendt længere, kan deaktiveres 
med det samme, og opsættes, så medarbejderne altid har adgang til præcis de relevante 
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borgere. Ligeledes kan døre låses op fra hjemmeplejens administration ift eksterne, så de 
ikke skal have nøgler. 
 
Det forventes på sigt at det elektroniske låsesystemet kan udvikles, så det sammenkøres 
med andre elektroniske løsninger i hjemmet, eksempelvis nødkald og telemedicin. Den 
sidste del vil blive vægtet i udbuddet, og hvis det bliver aktuelt, vil der være en 
økonomisk fordel på sigt. 
 
 
Ad 3. Kan udgiften deles over 2 år? 
Umiddelbart vurderes det muligt, at der i udbuddet kan tilføjes, at indkøbet/udgiften 
deles over 2 budgetår. Det vil aktuelt betyde, at det elektroniske nøglesystem skulle 
implementeres i løbet af 2014 og afsluttes primo 2015.  
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UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Stadepladser:
Enhedstørrelse 4x4 m (106 kr. pr. m2)
Leje pr. gang kr./gang 156,00 157,00 0,64%
Leje for 3. mdr 420,00 424,00 0,95%
Leje for 6 mdr 840,00 848,00 0,95%
Leje for 12 mdr. 1.680,00 1.696,00 0,95%

Leje af gadeareal
(udeservering pr. m2 og udstillingsareal pr. m)
Zone 1 kr./år 416,00 419,00 0,72%
Zone 2 kr./år 208,00 210,00 0,96%
Zone 3 kr./år 105,00 106,00 0,95%

Byggetilladelser: 
Byggesagsgebyrerne pristalsreguleres efter lov om beregning
af nettoprisindeks med basis juli 2000 = 100.
Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af nettoprisindeks
for maj måned året før.
Takstudviklingen ses over en årrække for at undgå skæve satser.

Kategori 1, Simple konstruktioner
Garager, carporte, udhuse og lign.

Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 31,00 31,00 0,00%

Kategori 2, Enfamiliehuse og sommerhuse
Nybyggeri

Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 31,00 31,00 0,00%

Til- og ombygning
Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 76,00 77,00 1,32%
Reduceret m²-takst i kr. > 30 m² kr. / m2 41,00 41,00 0,00%

Kategori 3, Erhverv af begrænset kompleksitet
1 etages uopvarmede industri- og lagerhaller,

avls- og driftsbygninger uden dyr, telte og lign.
Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 20,00 20,00 0,00%
Reduceret m²-takst i kr. > 1.000 m² kr. / m2 5,00 5,00 0,00%

1 etages opvarmede industri- og lagerhaller,

avls- og driftsbygninger med dyr og lign.
Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 30,00 30,00 0,00%
Reduceret m²-takst i kr. > 1.000 m² kr. / m2 8,00 8,00 0,00%

Kategori 4, Andre faste konstruktioner m.v.
Antenner på eksisterende konstruktioner, skilte

markiser og pyloner, legepladsredskaber og lign. 1.936,00 1.950,00 0,72%

Husstandsvindmøller, udendørs anlæg til op-

bevaring af husdyrsgødning, korn og foder

samt befæstede pladser og lignende. 2.420,00 2.438,00 0,74%

Vindmøller, master, tribuner og lignende. 4.841,00 4.876,00 0,72%
Kategori 5, Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri
Erhvervs- og etageboligbyggeri

Grundgebyr i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
m²-takst i kr. kr. / m2 41,00 41,00 0,00%
Reduceret m²-takst i kr. > 1.000 m² kr. / m2 10,00 10,00 0,00%

Komplekse avls- og driftsbygninger
Grundgebyr i kr.
m²-takst i kr. 1.446,00 1.457,00 0,76%
Reduceret m²-takst i kr. kr. / m2 41,00 41,00 0,00%

> 1.000 m² kr. / m2 10,00 10,00 0,00%

Alle Kategorier
Nedrivning (dog undtaget bygninger i kat.1.) 2.420,00 2.438,00 0,74%
Nedrivning af bevaringsværdig bygning 3.585,00 3.611,00 0,73%
Dispensation/vurdering givet efter Byggeloven 1.218,00 1.227,00 0,74%
Høring/orientering i forbindelse med dispensation/
vurdering 1.218,00 1.227,00 0,74%
Afslag 1.446,00 1.457,00 0,76%
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ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Parkeringspladser:
Taksterne er ikke momsbelagte.
Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for hovedlandeveje og byggeri.

Parkeringsplads etableret på terræn:
Anlægspris 60.254,50 60.254,50 0,00%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% under 110) 47.155,50 47.155,50 0,00%
I alt: 107.410,00 107.410,00 0,00%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: 53.705,00 53.705,00 0,00%

Anlægspris 60.254,50 60.254,50 0,00%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110) 117.889,50 117.889,50 0,00%
I alt: 178.144,00 178.144,00 0,00%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: 89.072,00 89.072,00 0,00%

Betalt parkering
Fra 186 til 120 pladser i Zone A - efter september 2014
For 282 pladser i Zone B - store Voldgade
For 58 pladser i Zone B - lille Voldgade (første time gratis)
For 33 pladser i Frederiksgade
For 37 pladser på Jessens Mole

Parkeringstakst pr. time 
Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00%
Zone B - store Voldgade kr./time 4,00 4,00 0,00%
Zone B - lille Voldgade kr./time 12,00 12,00 0,00%
Frederiksgade kr./time 8,00 8,00 0,00%
Jessens Mole kr./time 0,00 8,00 Ny

Beboerparkeringstilladelser i zone A og B uden måned 102,00 103,00 0,98%
benyttelse af betalingsanlæg: kvartal 254,00 256,00 0,79%

halvår 406,00 409,00 0,74%

Beboerparkeringstilladelser i zone A og B med måned 305,00 307,00 0,66%
benyttelse af betalingsanlæg i voldgade: kvartal 761,00 767,00 0,79%

halvår 1.117,00 1.125,00 0,72%

Håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse måned 102,00 103,00 0,98%
af betalingsanlæg: år 1.015,00 1.022,00 0,69%

Ansatte i erhvervsvirksomheder: måned 305,00 307,00 0,66%
kvartal 761,00 767,00 0,79%
halvår 1.117,00 1.125,00 0,72%

Gæstekort: dagskort 25,00 25,00 0,00%

Parkeringsafgift (bøde) (fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X
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ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om 
lov om Det centrale personregister §51
Personnummerbevis stk. 52,00 75,00 44,23% x
Bopælsattest stk. 52,00 75,00 44,23% x
Adresseforespørgsel stk. 52,00 75,00 44,23% x

Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 185,00 180,00 -2,70% x
jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.

Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet
Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om  brugerbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00% x
familieretslige område
 

Ejendomsskat:
Taksterne kan reguleres efter forbrugerprisindekset
Ejendomsattest stk. 50,00 50,00 0,00%
Vurderingsattest stk. 50,00 50,00 0,00%

Pas:
A-Pas (18-65år) stk. 625,00 625,00 0,00% x
B-pas (12-18 år) 140,00 140,00 0,00%
B-pas (0-12 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x
C-pas (over 65 år stk. 375,00 375,00 0,00% x
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x

Kørekort:
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - 
og kørelærer fornyelse stk. 260,00 280,00 7,69% x
Midlertidigt erstatningskørekort stk. 150,00 170,00 13,33% x
Midlertidigt erstatningskørekort - 70 år og derover stk. 30,00 50,00 66,67% x
Fornyelse - 70 år og derover stk. 30,00 50,00 66,67% x
Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 100,00 120,00 20,00% x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00% x
Fornyelse kat. C og D (over 50 år) stk. 220,00 240,00 9,09% x

Teori- og køreprøve stk. 580,00 600,00 3,45% x
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 870,00 890,00 2,30% x
Tillægsprøve B/E prøve stk. 260,00 280,00 7,69% x
Kørelærer-prøve stk. 320,00 340,00 6,25% x
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UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Svendborg bibliotek:

Børn (under 16 år):
Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 50,00 0,00%
Afhentning ved bud 150,00 150,00 0,00%

Voksne
Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 40,00 0,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 100,00 0,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00%
Afhentning ved bud 330,00 330,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00%

Ovenstående takst er momspligtig.

Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår
2012/2013 2013/2014

Rytmik, musikalsk grundskole     md. 160,00 162,00 1,25%
Musikværksted     md. 160,00 162,00 1,25%

Kor     md. Gratis Gratis

Eneundervisning 20 min. 330,00 335,00 1,52%
25 min. 415,00 421,00 1,45%
30 min. 495,00 502,00 1,41%

Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min. 195,00 198,00 NY
Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min. 285,00 289,00 1,40%

Talentlinie     md. 550,00 558,00 1,45%
Sammenspil     md. Gratis Gratis
Hørelære     md. 80,00 81,00 1,25%

Sammenspil for elever,  der ikke 
modtager undervisning i musikskolen     md. 130,00 132,00 1,54%

Instrumentleje     md. 120,00 120,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Svendborg badstue og svømmehal:

Svømmebad børn (3-15 år) 20,00 30,00 50,00%
Svømmebad pensionister 20,00 30,00 50,00%
Svømmebad voksne 30,00 35,00 16,67%

20 x pensionist 300,00 400,00 33,33%
20 x voksne 500,00 600,00 20,00%

Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00%
Bassin pr. time 1.000,00 1.000,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.
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UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Svendborg Svømmeland

Svømmeland Pr. barn (0-2 år) 10,00 Ny
Pr. barn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00%
Pr. pensionist 30,00 30,00 0,00%
Pr. voksen 60,00 60,00 0,00%
10 x barn (3-15 år) 250,00 250,00 0,00%
10 x pensionist 250,00 250,00 0,00%
10 x voksen 500,00 500,00 0,00%
20 x barn (3-15 år) 400,00 400,00 0,00%
20 x pensionist 400,00 400,00 0,00%
20 x voksen 800,00 800,00 0,00%
10 x kombi barn/voksen 250,00 250,00 0,00%
Halvårskort voksen 1.500,00 1600,00 6,67%
Årskort voksen 2.500,00 2650,00 6,00%
Halvårskort børn/pensionister 800,00 850,00 6,25%
Årskort børn/pensionister 1.350,00 1400,00 3,70%

Blå Pris* Pr. voksen 30,00 35,00 16,67%
Blå Pris* 20 x voksen 500,00 600,00 20,00%
Blå Pris* Halvårskort 900,00 950,00 5,56%
Blå Pris* Årskort 1.500,00 1600,00 6,67%

*Blå Pris:
Alle hverdag kl. 8.00 - 10.00
Torsdage og fredage udenfor skoleferier kl. 18.00 - 20.00

Helsebad
Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt
Ovenstående billetter giver adgang til både svøm-
meland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.
Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen.

Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00%
Sportsbassin pr. time 1.500,00 1500,00 0,00%
Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00%
Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Flyveplads:
(Inkl. moms)

Startafgift:

Luftfartøjer til og med 2.000 kg. 75,00 75,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
             + for hver påbegyndt 1.000 kg. over 2.000 kg. 450,00 450,00 0,00%

Svævefly og ultralette fly 75,00 75,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Erhvervsmæssige luftfartøjer op til 2.000 kg. 75,00 75,00 0,00%
Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 2.975,00 2975,00 0,00%
             Over 2.000 kg. 2.975,00 2975,00 0,00%

Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00%
Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00%

Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms)
Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 16,00 16,00 0,00%
Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 17,00 17,00 0,00%
Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00%
Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 22,00 22,00 0,00%
*Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar.

Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00%
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UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Hyrevognsbevillinger:
Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 
405 af 8. maj 2012
Behandling af ansøgning 450,00 460,00 2,22% x
Bevilling/tilladelse 1.479,00 1.513,00 2,30% x
Førerkort 109,00 111,00 1,83% x
Påtegning på toldattest 154,00 158,00 2,60% x
Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 26,00 27,00 3,85% x
Bevillingsnummerplade  + fremstillingspris pr. ekspedition 39,00 40,00 2,56% x

Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø:
------------------------------------------------------------------------

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 0,00%
Barn 4-12 år 0,00 0,00 0,00%
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 80,00 85,00 6,25%
Op til 2,5 m længde 80,00 85,00 6,25%
Op til 5,0 m længde 160,00 170,00 6,25%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 80,00 85,00 6,25%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1075,00 1125,00 4,65%

Ikke fastboende:
Voksen 100,00 100,00 0,00%
Barn 4-12 år 60,00 60,00 0,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 440,00 430,00 -2,27%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00%
Cykler/knallerter 35,00 35,00 0,00%
Cykelanhænger 35,00 35,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 95,00 100,00 5,26%
Op til 2,5 m længde 95,00 100,00 5,26%
Op til 5,0 m længde 190,00 200,00 5,26%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 750,00 760,00 1,33%
Over 5 m længde per 2,5 m 95,00 100,00 5,26%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 190,00 200,00 5,26%
Op til 5,0 m længde 380,00 400,00 5,26%
Over  5 m længde per 2,5 m 190,00 200,00 5,26%

Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer:
I perioden 1/10 - 31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m
I perioden 1/10 - 31/5 kan grupper over 10 personer rejse på børnerabatkort 

Stykgods:
Indtil 100 kg 35,00 35,00 0,00%
101 kg - 200 kg 50,00 50,00 0,00%
201 kg - 500 kg 100,00 100,00 0,00%
501 kg - 1.000 kg 130,00 130,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 5.800,00 6.100,00 5,17%
Ekstrature med Hjortøboen før kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg 1.850,00 1.850,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen efter kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg 2.600,00 2.600,00 0,00%

HELGE

Lang tur, enkelt, voksen 60,00 60,00 0,00%
Lang tur, enkelt, barn 30,00 30,00 0,00%

Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 120,00 0,00%
Lang tur, dobbelt, barn 60,00 60,00 0,00%

Kort tur, enkelt, voksen 30,00 30,00 0,00%
Kort tur, enkelt, barn 15,00 15,00 0,00%

Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 60,00 0,00%
Kort tur, dobbelt, barn 30,00 30,00 0,00%

Aftentur, voksen 120,00 Udgår
Aftentur, børn 60,00 Udgår

Chartertur 2 timer (min) 5.000,00 5000,00 0,00%
Tillæg pr. ekstra time 2.500,00 2500,00 0,00%

Cykel 30,00 30,00 0,00%
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UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Lystbådehavnene

Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 155,00 156,00 0,65%
Sydhavn
" - do -  Grundtakst 800,00 805,00 0,63%

Lundeborg Pr. kvadratmeter 50,00 50,00 0,00%
Lundeborg Grundtakst 2.600,00 2.620,00 0,77%

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 130,00 130,00 0,00%
Skarø og Drejø
" - do -  Grundtakst 800,00 805,00 0,63%

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 885,00 890,00 0,56%
Indskud broer 515,00 520,00 0,97%
Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.605,00 1.615,00 0,62%

Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00%
Årskort (max. 40 bomåbninger) 800,00 805,00 0,63%
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00%
Jolleplads på land (harmonisering) 1.300,00 1.310,00 0,77%
Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn115,00 115,00 0,00%
Vinterplads på vand - 1/10-31/3  - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere 0110-3103)pr. m2  båd + hel grundtakst trafikhavn 100,00 100,00 0,00%
Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10 - 30/4 incl. El pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn100,00 125,00 25,00%
Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 500,00 0,00%
Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00%

Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 230,00 230,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 290,00 290,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%

Afgift statsskibe pr. person 60,00 Udgår
Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 600,00 Ny
Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.000,00 Ny

Marina-booking Gebyr ofr booking/reservation 75,00 75,00 Ny

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 140,00 140,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 210,00 210,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 260,00 260,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%

Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: 
Både indtil 9 meter overnatning 130,00 130,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 230,00 230,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Kajakker overnatning 30,00 30,00 0,00%

Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde

Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: 
Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00%
Lejrskoleskibe 300,00 300,00 0,00%

Trafikhavnen

Skibsafgifter
Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,58 3,61 0,84%
Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 17,07 17,19 0,70%
Ærøfærgen Månedsafgift, excl. moms 20.462,81 Udgår
ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.000,00 Ny

Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) 
Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 27,45 27,65 0,73%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 21,84 22,00 0,73%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 16,78 16,90 0,72%

Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) 
Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 30,18 30,40 0,73%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 24,16 24,34 0,75%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,22 11,30 0,71%

Vareafgifter
Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 19,93 20,08 0,75%
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,48 5,52 0,73%
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,76 7,82 0,77%
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,68 12,77 0,71%

Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 62,89 63,35 0,73%
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Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 56,32 56,73 0,73%

UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75 0,00%
El, fast tilslutning kwt 3,00 3,00 0,00%

Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner"
Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: 
Med krog pr. time 850,00 1.000,00 17,65%
Med grab pr. ton 11,52 9,85 -14,50%
Oplosningstragt pr. ton 1,75 Ny
Med ballegrab pr. ton 11,60 Ny
Minimum med grab pr. time 850,00 1.000,00 17,65%

Entreprenørarbejde:
Kran m/fører pr. time 850,00 1.000,00 17,65%

Lystbåde:
Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 850,00 1.000,00 17,65%
Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 850,00 1.000,00 17,65%
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 Ny
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 Ny

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 800,00 820,00 2,50%

Mandskabsleje / trosseføring
Kranfører / håndværker pr. time 400,00 410,00 2,50%
Tillæg overtid 50% pr. time 200,00 205,00 2,50%
Tillæg overtid 100% pr. time 400,00 410,00 2,50%

Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50%Overtid 100%
Mandag-torsdag 0700-1530 1530-1730 1730-0700
Fredag 0700-1500 1500-1700 1700-0700
Lørdag 0700-1200 1200-2400
Søn- og helligdage alle timer
Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg

Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører
Lodsbåd pr. time - minimum 2 1.835,00 1.850,00 0,82%
Slæbebåd pr. time - minimum 2 1.835,00 1.850,00 0,82%
Projektør pr. time - minimum 1 1.835,00 1.850,00 0,82%

Miljø

Tømning af stor container m2 kontakt havnen
Tømning af lille container m2 kontakt havnen
Spildolie liter 1,39 1,40 0,72%

Øvrige lejemål

Arealleje for gods m2/mdr. 70,00 70,51 0,73%

Krøyers pakhus dg 4.000,00 6.000,00 50,00%

Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00%

Parkeringsplads mdr. 330,00 330,00 0,00%

Reklameskab skab pr. sæson (maj-okt.) 4.000,00 4.000,00 0,00%
Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 500,00 500,00 0,00%
Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis

Øvrige takster
Byens skilte og facader (lokalplan) 45,00 45,00 0,00%
Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25,00 25,00 0,00%
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UDVALGET FOR BØRN OG UNGE

FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
BETALINGS- TAKST TAKST VED
ANDEL 2013* 2014 2013-2014 LOV

(pr. 01.08.13)

Dagplejen*:  
  indtil 48 timer pr.md i 11 mdr. 2.413,00 2.427,00 0,58% x

Vuggestuer*:
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 3.010,00 3.035,00 0,83% x

Børnehaver:
3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1.748,00 1.781,00 1,89% x

Integrerede institutioner:
0- 2 årige* 25% pr.md i 11 mdr. 3.010,00 3.035,00 0,83% x

3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1.748,00 1.781,00 1,89% x

Tidlig SFO april - juli:
3 - 5 årige 25% pr.md i 3 mdr. 1.748,00 1.781,00 1,89% x

Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 671,00 675,00 0,60% x

Klubber **
Svendborg Juniorklub 
  - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 569,00 669,00 17,57% x
  - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 569,00 669,00 17,57% x
  - Aften 100,00 100,00

Skolefritidsordning **
Heldagsmodul 76% pr.md i 11 mdr. 1.250,00 1.255,00 0,40%
Formiddagsmodul 76% pr.md i 11 mdr. 539,00 541,00 0,37%

* Som følge af en lavere lønstigning end forudsat ved budgetvedtagelsen, blev der godkendt reviderede takster i 2013, som havde virkning fra 01.08.2013.

** På SFO-området blev taksten hævet pr. 1. august 2013 som følge af godkendt besparelse i Udvalget for Børn og Unge d. 14.3.2013. På samme måde blev takststigning
i Svendborg Juniorklub fra 2014 godkendt.
Der kan ske ændringer i taksterne pr. 1. august 2014 i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

Ovenstående takster er ikke momspligtige.
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SUNDHEDS- OG FORBYGGELSESUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 465,00 470,00 1,08% x
Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.725,00 1.745,00 1,16% x

SOCIALUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Pensionisters betaling for
madservice*:
Almindelig hovedret portion 42,50 44,50 4,71%
Lille hovedret portion 38,50 40,00 3,90%
Biret portion 13,00 13,00 0,00%
Hoved- og biret portion 55,50 57,50 3,60%
* Endelig takst for 2014 beregnes på 

baggrund af regnskab 2013 og godkendes

politisk foråret 2014. Takststigningen fra

2013 til 2014 er besparelsen ifm. 

vedtagelsen af budget 2013. 

Dagcenter  kørsel  - tur/retur dag 33,00 34,00 3,03%

Boligbetaling i beskyttede boliger:
Byparken måned Udm. fra SAB
Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 1 bolig tilbage.

Betaling for serviceydelser på gæsteophold
(forplejningen) max. dag 115,00 119,00 3,48%

Pårørendeboliger
dag 104,00 105,50 1,44%

Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)

Boligareal i m²

Aldersro 10 6 75 4.381,59 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
-               1, 7 76 4.442,00 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
-              2, 3, 4, 5 81 4.743,03 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Aldersro   8 2, 7 59 3.629,51 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 3, 4, 5, 6 62 3.807,72 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 1, 8 71 4.351,39 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Aldersro   6 4 73 4.263,80 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 2, 7 76 4.445,02 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 3, 6 77 4.504,42 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 1, 8 80 4.687,66 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Aldersro   4 St. 3, 4, 5 71 4.152,04 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 1. sal, lejl. 4, 5, 6 71 4.152,04 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 2. sal, 4, 5, 6 71 4.152,04 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3 76 4.452,07 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
- 1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2 77 4.511,47 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Vindeby Pilevej 27-29 Alle lejemål 67 4.457,00 4.506,02 1,10%

Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1 65 4.782,00 4.619,86 -3,39%
- Lejl. 2 64 4.709,00 4.548,78 -3,40%

Lejl. 5-21 73 5.945,00 5.804,97 -2,36%
Lejl. 22-28 - gæsteboliger 70 5.040,00 4.975,23 -1,29%

Tingmarken Alle lejemål 67 4.548,00 4.366,00 -4,00%
Huslejen falder pga. udgiften til vand og kloak ikke medtages over driften pr. 1. januar 2014, men betales af beboerne selv.

Ønske fra de fremmødte beboere på beboermøde den 28-08-2013.

Caroline Amalie Vej 13
St. 1 St. lejl. 1 75 5.904,37 5.904,37 0,00%
St. 2 St. lejl. 2 61 4.800,06 4.800,06 0,00%
St. 3 St. lejl. 3 67 5.273,05 5.273,05 0,00%
St. 4 St. lejl. 4 58 4.563,56 4.563,56 0,00%
St. 5 St. lejl. 5 59 4.644,73 4.644,73 0,00%
St. 6 St. lejl. 6 63 4.960,40 4.960,40 0,00%
St. 7 St. lejl. 7 84 6.612,86 6.612,86 0,00%
St. 8 St. lejl. 8 71 5.588,71 5.588,71 0,00%
St. 9 St. lejl. 9 77 6.061,70 6.061,70 0,00%
St. 10 St. lejl. 10 55 4.330,07 4.330,07 0,00%
St. 11 St. lejl. 11 65 5.116,72 5.116,72 0,00%
St. 12 St. lejl. 12 64 5.037,56 5.037,56 0,00%
St. 13 St. lejl. 13 57 4.487,40 4.487,40 0,00%
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SOCIALUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Caroline Amalie Vej 13, fortsat
St. 14 St. lejl. 14 67 5.274,05 5.274,05 0,00%
St. 15 St. lejl. 15 67 5.274,05 5.274,05 0,00%
1.1 1. sal, lejl. 1 60 5.062,61 5.062,61 0,00%
1.2 1. sal, lejl. 2 60 5.062,61 5.062,61 0,00%
1.3 1. sal, lejl. 3 62 5.220,94 5.220,94 0,00%
1.4 1. sal, lejl. 4 54 4.590,62 4.590,62 0,00%
1.5 1. sal, lejl. 5 60 5.062,61 5.062,61 0,00%
1.6 1. sal, lejl. 6 60 5.062,61 5.062,61 0,00%
1.7 1. sal, lejl. 7 56 4.744,94 4.744,94 0,00%
1.8 1. sal, lejl. 8 61 5.138,77 5.138,77 0,00%
1.9 1. sal, lejl. 9 66 5.532,59 5.532,59 0,00%
1.10 1. sal, lejl. 10 59 4.983,44 4.983,44 0,00%
1.11 1. sal, lejl. 11 55 4.668,44 4.668,44 0,00%
1.12 1. sal, lejl. 12 59 4.983,44 4.983,44 0,00%
1.13 1. sal, lejl. 13 57 4.826,11 4.826,11 0,00%
1.14 1. sal, lejl. 14 59 4.983,44 4.983,44 0,00%
1.15 1. sal, lejl. 15 57 4.826,11 4.826,11 0,00%
1.16 1. sal, lejl. 16 64 5.384,28 5.384,28 0,00%
2.1 2. sal, lejl. 1 43 3.385,09 3.385,09 0,00%
2.2 2. sal, lejl. 2 43 3.385,09 3.385,09 0,00%
2.3 2. sal, lejl. 3 45 3.544,43 3.544,43 0,00%
2.4 2. sal, lejl. 4 37 2.913,10 2.913,10 0,00%
2.5 2. sal, lejl. 5 42 3.307,93 3.307,93 0,00%
2.6 2. sal, lejl. 6 45 3.544,43 3.544,43 0,00%

Syrenvej 24 1 til 6 67 5.146,55 5.252,05 2,05%
- 15 til 21 64 4.915,97 5.016,75 2,05%
- 7-13 og 23-29 65 4.991,80 5.094,13 2,05%
- 22 68 5.222,38 5.329,44 2,05%
- 14 og 30 69 5.306,41 5.415,19 2,05%
- 31-39 70 5.377,13 5.487,36 2,05%

Østergade Alle lejemål 65 4.101,00 4.209,42 2,64%

Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 4.408,84 4.525,67 2,65%
1, 7 66 4.471,89 4.590,40 2,65%

- 2, 4, 22 68 4.471,89 4.590,40 2,65%
- 9 69 4.403,76 4.520,46 2,65%
- 3, 10, 11 70 4.535,94 4.656,14 2,65%
- 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 4.723,04 4.848,20 2,65%
- 12, 17, 23 72 4.598,99 4.720,86 2,65%
- 16, 20, 24 73 4.789,00 4.916,04 2,65%
- 19 74 4.850,00 4.978,67 2,65%
- 21 76 4.988,42 5.120,61 2,65%

Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 5.047,83 5.087,10 0,78%

Bjerreby Møllebakke Alle lejemål 65 4.845,00 5.030,17 3,82%

Bergmannsvej 17 5, 12 58 4.422,63 4.457,10 0,78%
- 11 59 4.493,89 4.528,90 0,78%
- 2, 3, 6, 7, 23-29, 31 60 4.571,27 4.606,90 0,78%
- 1, 8, 10, 21, 30 61 4.648,64 4.684,90 0,78%
- 9 62 4.721,95 4.758,70 0,78%
- 32 63 4.797,29 4.834,70 0,78%
- 4,15-20, 22 68 5.172,97 5.213,30 0,78%

Mærskgården Eghavevej 4A, 34E 58 5.023,00 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt
Eghavevej 12C, 30A, 30C, 32D 5.623,00 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Skal først have bestyrelsesmøde den 11-10-2013, først herefter kendes huslejen 

Skovbrynet 3 Alle på 1. sal 57 4.280,39 4.318,40 0,89%
Alle i stueetagen 60 4.504,19 4.544,19 0,89%

Skovsbovej 103 B, H, E, M 60 5.023,00 5.051,12 0,56%
A, C, D, F, G, K, L, N 62 5.188,00 5.217,00 0,56%

Trappebæksvej 57-65 Alle lejemål 62 3.392,00 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Hyttebyen Alle lejemål 21 4.033,09 0,00 -100,00% Takst ikke fastlagt

Hostrupvej 1 1A-8A 60 5.028,00 5.058,17 0,60%
1B-12B 75 6.110,00 6.146,66 0,60%
1C-10C 75 6.238,00 6.275,43 0,60%
1D-10D 75 6.238,00 6.275,43 0,60%
1E-10E 75 6.238,00 6.275,43 0,60%
1F-8F 75 6.238,00 6.275,43 0,60%

Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10 54 4.421,77 4.492,59 1,60%
- 16B, lejl. 3.2 66 5.299,07 5.464,28 3,12%
- 16A, lejl.3.13 62 5.006,64 5.140,38 2,67%
- 16A, lejl.3.14 4.569,02 4.654,54 1,87%
- 16B, lejl. 1.1, 2.1 52 4.348,14 4.330,64 -0,40%
- 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 3.9 51 4.275,55 4.249,67 -0,61%

-
16B, lejl. 1.3 - 1.7, 2.3-2.6, 16B,                             
lejl. 3.4, 3.7, 3.8 50 4.201,92 4.168,70 -0,79%

- 16B, lejl. 1.8, 2.7 56 4.640,58 4.654,54 0,30%
- 16B, lejl. 2.8 47 3.983,12 3.925,77 -1,44%
- 16B, lejl. 3.5, 3.6 48 4.055,71 4.006,75 -1,21%
- 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, 34 65 5.241,00 5.263,31 0,43%
- 16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, 33 64 5.094,78 5.182,33 1,72%

Der sker ingen huslejeforhøjelse, men lejepriserne reguleres, så der betales samme m2 pris.
Landinspektør Hvenegaard har opmålt boligerne, men BBR bruger ikke samme metode for tildeling af fællesarealer. 
Ifølge BBR skal der være direkte adgang fra boligen til de tildelte fællesarealer. Dette rettes til iht BBR.
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ØKONOMIUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2013 2014 2013-2014 LOV

Årsabonnement pr. udvalg/Byråd 550,00 600,00 9,09%

Afgift for spilleautomater
Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år

Ikke gevinstgivende pr. år 0,00 0,00

Inkasso:
Rykker for restancer med udlægsret 250,00 250,00 0,00% X

Rykker for restancer uden udlægsret 100,00 100,00 0,00%
Rykker for cpr. aftaler 100,00 100,00 0,00%
Rykker vedr. miljøkontrollen 100,00 100,00 0,00% X
Rykker for husleje 250,00 250,00 0,00% X

Side 12



Budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017 

Befolkningsprognose, 

Nøgletal 

Indholdsfortegnelse 

Indhold 

Befolkningsprognose 2013 – 2026 

Udvalget nøgletal 

Økonomiske nøgletal for regnskabsresultat 2007-2012

Trafikhavnen 2005-2009



Befolkningsprognose 2013 - 2026 
Svendborg Kommune, april 2013 



 

  Side 2 af 18
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger 
Befolkningsprognosen 2013-2026 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med 

Svendborg Kommune, april 2013. 

 

På kommunens hjemmeside: www.Svendborg.dk, kan man se befolkningsprognosen, inklusiv 

forskellige grafer og inddelinger.  

Spørgsmål til befolkningsprognosen, herunder også efterspørgsel efter alternative aldersmæssige 

eller geografiske inddelinger, kan rettes til: 

Karsten Effe Jespersen, Svendborg Kommune, mail: karsten.effe.jespersen@svendborg.dk 
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Indledning og baggrundsdata 
Svendborg kommune laver hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der 

beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til 

overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder, ligesom den er 

grundlaget for input i forskellige budgetmæssige demografimodeller, samt i klasse- og 

elevtalsprognosen på skoleområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc i forskellige andre 

sammenhænge. 

  

Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de 

seneste år. Befolkningens bevægelser i de forgangne år anvendes til at beregne fertilitet (fødsler), 

mortalitet (dødsfald) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere til nye 

boliger (splitfaktor). Prognosen opdeler kommunen i 240 geografiske basisområder, som igen 

kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske 

træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i 

de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. 

Eksempler på parameterområder er ”Midtby”, ”Parcelhuskvarter”, ”plejehjem” osv.  

Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe 

disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse 

med kommuneplanen. 

 

For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Udviklingen viser at 

der sker en befolkningsudtynding fra den eksisterende boligmasse. Det vil sige, at der bor stadig 

færre personer pr. husstand, eller at boligerne står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er 

det derfor en forudsætning for befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger.  

Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold til kommunens samlede befolkning, men også 

i forhold til befolkningens geografiske placering i kommunen. Boligprogrammet laves i samarbejde 

med Planafdelingen og er derfor i overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige 

boligbyggeri i Svendborg Kommune.  
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Befolkningsprognosen 2012 - afvigelser 
Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.  

Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. 

Udviklingen de seneste år, herunder finanskrise mv. har gjort det yderst vanskeligt at spå om 

f.eks. flyttemønstre og boligbyggeri, hvilket behæfter forudsætningerne med store usikkerheder.  

Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2012 og sammenligner dem med 

prognosen for 2012, som blev udarbejdet for et år siden. 

Svendborg Kommune, faktiske data vs. prognose 2012 

TYPE ÅR 2012 Prog. 2012 Forskel Procent Kommentar           

Mænd 28926 28987 -61 0%             

Kvinder 29371 29420 -49 0%             

Kvinder_15_49 11716 11711 5 0%             

Fødte 504 548 -44 -8% Færre fødsler end ventet           

Døde 597 624 -27 -4% Færre dødsfald end ventet           

Overskud -93 -77 -16 21% 
Fødselsunderskud lidt større 

end ventet 
          

Tilflyttede 2883 2994 -111 -4% Færre tilflyttere end ventet           

Fraflyttede 3037 3068 -31 -1% Færre fraflyttere end ventet           

Flyttebalance -154 -74 -80 108% 
Flyttebalance mere negativ end 

ventet 
          

Til ny bolig - Int. 86 85 1 1%             

Til ny bolig - 
Ekst. 14 27 -13 -48%   

          

Pct_ekstern 14 24 -10 -42% 
Andel eksterne tilflyttere lavere 
end ventet 

          

Nye parcelhuse 21 23 -2 -9% Parcelhuse som ventet           

Nye rækkehuse 0 10 -10 -100% Ingen rækkehuse           

Nye 
etageboliger 17 15 2 13% Etageboliger som ventet! 

          

Nye boliger 
total 38 48 -10 -21% Lidt færre boliger end ventet 

          

Udvikling -247 -150 -97   Større fald endventet           

Abs udtynding -347 -262 -85 32% Større udtynding end ventet           

Rel udtynding 
o/oo -6 -4 -2 50%   

          

Korrektion -13 0 -13               

Udvikling 
(korrigeret) -260 -150 -110   Større fald end ventet 

          

Folketal_ultimo 58297 58407 -110 0% Indbyggertal lavere end ventet           
Bemærk: procentsatsen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2012, ikke udviklingen fra 2012-2013. 
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Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2012 mere negativ end forventet. 

Tilflytning til kommunen ligger nu for fjerde år i træk, markant under det niveau som vi ellers har 

været vant til. Den ”mellemkommunale” nettoflyttebalance har historisk set været positiv, men i 

2009 oplevede vi for første gang en negativ udvikling, som desværre er fortsat lige siden, hvilket 

også gælder for 2012.  

 

Det skyldes bl.a., at der bliver bygget færre boliger, samtidig med at der sker en udtynding i den 

eksisterende boligmasse. Samlet set gør dette, at Svendborg Kommune i 2012 oplevede et fald i 

befolkningstallet på i alt 260 personer, 110 mere end forventet i prognosen (forventet -150).  

Pr. 31.12.2012 var der i alt registreret 58.297 personer i Svendborg kommune (anvendes i 

prognosen som primo tal for 2013).  

 

Udviklingen i børnetallet har de seneste år været meget i fokus, grundet forskellige 

kapacitetsproblematikker. Nedenstående tabel viser den faktiske udvikling for 2012. 

Som det kan ses er der sket et samlet fald i antallet af børn. Faldet i børnetallet er næsten dobbelt 

så stort som forventet i prognosen for 2012 (forventet -152). 

  

Udviklingen i børnetal i 2012 

Aldersgrupper 01.01.2012 31.12.2012 Difference 

0-2 år 1.770 1.682 -88 

3-5 år 1.963 1.916 -47 

6-16 år 7.708 7.544 -164 

I alt 11.441 11.142 -299 
 

Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan 

man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2026. 
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Boligprogram 2013 - 2025 
Normalt forventes størstedelen af de nye boliger opført i starten af perioden, da planerne for 

boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, 

hvor meget der bygges. 

Som nedenstående tabel viser, forholder det sig dog lidt anderledes for de næste par år, bl.a. på 

grund af usikkerheden omkring den fremtidige vækst, finanskrise samt hastigheden for 

gennemførelsen af projektet i Tankefuld. 

 

Boligprogram 2013-2025 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Parcel 21 6 11 19 21 21 32 48 71 61 45 54 48 42 479 

Række 0 0 6 28 40 53 68 82 48 78 75 76 71 67 692 

Etage 17 50 30 30 35 59 59 45 56 36 55 45 56 66 622 

Total 38 56 47 77 96 133 159 175 175 175 175 175 175 175 1793 

 

I prognoseperioden forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på omkring 138 boliger, 

fordelt på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en 

tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 2,92 pr. parcelhus, 1,94 pr. rækkehus og 1,71 pr. 

etagebolig. Dog er tilflytning til etageboligerne i ”Tankefuld”, på grund af størrelse mv. sat til 1,94 

(samme som rækkehuse). 

Som det kan ses af nedenstående søjlediagram, er forventningerne til det fremtidige niveau for 

nybyggeri, væsentligt under niveauet før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye 

boliger årligt. 
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Ligesom man i prognosen forudsætter, hvor mange individer der tilflytter de enkelte boligtyper, så 

forudsætter man ligeledes andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren), dvs. hvor 

stor en andel af der kommer fra andre kommuner. 

Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til 25 procent, med nogle enkelte undtagelser, bl.a. 

er ”gammel Egebjerg Kommune”, sat 15 procent og Tankefuldområdet til 50 procent. Det er gjort 

på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.  

Det skal bemærkes, at de ovennævnte splitfaktorer forudsætter at en stor del af tilflytningen til 

nye boliger består af interne flytninger, hvorfor der vil forekomme en befolkningsudtynding i den 

eksisterende boligmasse. Dette kommer, som nævnt, til udtryk ved faldende husstandsstørrelser 

eller ved at boligerne står tomme i længere perioder.   
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Befolkningsprognose 2013 - sammenfatning 
Samlet forventes der i prognoseperioden 2013-2026, en befolkningstilvækst der stort set vil gå i 

nul. Den samlede befolkning forventes at lande på 58.385 personer i år 2026, hvilket er 88 hørere 

end pr. 01.01.2013. Befolkningsudviklingen forventes at være negativ frem til 2019, hvorefter 

udviklingen forventes at vende, i takt med den forventede stigning i boligprogrammet.  

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. 

 

Befolkningens aldersmæssige sammensætning (pr. 01.01.) 

Aldersgr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Index 

0-2 år 1682 1609 1589 1598 1593 1591 1593 1598 1607 1615 1621 1627 1632 1637 97 

3-5 år 1916 1889 1830 1767 1705 1689 1701 1701 1704 1709 1714 1722 1729 1734 91 

6-16 år 7544 7569 7536 7495 7454 7384 7287 7246 7177 7138 7073 7023 6965 6927 92 

17-66 år 37027 36574 36154 35830 35565 35373 35251 35047 34844 34661 34516 34318 34161 34054 92 

67 + år 10128 10493 10851 11155 11452 11717 11958 12269 12615 12911 13191 13516 13808 14032 139 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 100 

 

 

Som det kan ses så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen, at forskyde sig 

en hel del i prognoseperioden. Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 19,1 procent af befolkningen 

forventes at ville falde til 17,6 procent af befolkningen i år 2026. Faldet i denne aldersgruppe 

hænger bl.a. sammen med, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder, og dermed også 

fødselstallet, forventes at ligge en smule lavere end tidligere.  

Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 

67+ årige vil gå fra 10.128 i dag til 14.032 personer i år 2026. En stigning på ca. 39 procent. 

Ovennævnte tendens, med færre fødte og flere ældre, bevirker at der forventes et årligt 

gennemsnitligt fødselsunderskud, på 113 personer. Gruppen af 67+ årige, som i dag udgør 17,37 

procent, vil dermed i år 2026 udgøre 24,03 procent af Svendborg Kommunes samlede befolkning. 

 

For gruppen af erhvervsaktive, de 17-66 årige, forventes et fald fra 37.027 i dag, til 34.054 

personer i år 2026. Det betyder at de i år 2026 vil udgøre 58,3 procent af befolkningen, mod de 

knap 63,5 procent som de udgør i dag. 

 

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning 

bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.  
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Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af 

befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med 

kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af 

befolkningen. Dette er naturligvis væsentligt at holde sig for øje, i forhold til kommunens 

langsigtede planlægning.  

 

Som det kan ses af nedenstående, så vil Rantzausminde- og Vestre- skoledistrikter opleve den 

største vækst i befolkningen, mens Tved- og Thurø- skoledistrikter forventes at have det største 

fald i befolkningen.  

 

Udvikling i befolkningen fordelt på skoledistrikter (01. jan.) 

 Skoledistrikt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Index 

Issø-skolen 4018 4008 3997 3987 3984 3973 3974 4001 4009 4009 4023 4025 4034 4035 100 

Rantzausminde 5166 5143 5126 5131 5144 5157 5160 5150 5320 5465 5632 5806 5987 6166 119 

Skårup 3924 3889 3862 3837 3814 3795 3798 3807 3807 3818 3823 3832 3833 3826 97 

Stokkebæk 5338 5312 5291 5272 5253 5251 5263 5295 5320 5322 5314 5301 5293 5283 99 

Thurø 3936 3916 3899 3888 3878 3872 3869 3846 3832 3821 3799 3780 3761 3758 95 

Tved 5096 5042 4997 4958 4923 4891 4860 4852 4847 4842 4838 4836 4828 4822 95 

Tåsinge 6175 6133 6104 6093 6083 6093 6101 6123 6113 6126 6125 6113 6088 6073 98 

Vestermark 5112 5114 5112 5103 5101 5090 5075 5081 5082 5082 5074 5089 5104 5114 100 

Vestre 5708 5781 5812 5866 5937 6028 6140 6214 6171 6128 6086 6057 6028 6001 105 

Ørkild 13780 13751 13715 13665 13606 13557 13505 13447 13403 13378 13356 13326 13296 13265 96 

Ukendte 44 45 45 46 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 95 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 100 
Bemærk: Nymarkskolen er ikke med, da den ikke har noget selvstændigt geografisk skoledistrikt (overbygningsskole) 

 

Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg 

kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antal skoleelever i kommunens 

folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering vil derfor også i høj grad komme til 

udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.  
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Skoledistrikter i Svendborg Kommune 

 

 

Da prognosen, som nævnt, opdeler kommunen i 240 forskellige basisområder, er det også muligt 

geografisk, at inddele kommunen ud fra andre kriterier end skoledistrikter, f.eks. de 13 områder 

som anvendes i kommuneplanen. 
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Sammenligning af befolkningsprognosen 2013 
Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2013, dels med sidste års 

prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2012 (Danmarks Statistik har endnu ikke 

offentliggjort deres 2013 prognose). 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Danmarks Statistik 2012 58394 58239 58092 57944 57809 57693 57593 57502 57421 57361 57322 57298 57286 

Egen prognose 2012 58407 58353 58364 58405 58487 58596 58706 58817 58936 59052 59154 59235 59324 

Egen prognose 2013 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 

Forskel: Egen 2013- 2012 -110 -219 -404 -559 -718 -843 -916 -955 -990 -1018 -1038 -1029 -1029 

Forskel: Egen 2013-DS 2012 -97 -105 -132 -98 -40 60 196 360 526 673 793 909 1010 

 

 

 

Som det kan ses, ligger folketallet i 2013 prognosen, for alle årene, under niveauet i sidste års 

prognose. Det skyldes bl.a. at udviklingen i 2012 var mere negativ end forventet, hvorfor dette års 

prognose, har et lavere udgangspunkt, da folketallet 01.01.2013 ligger 110 personer under 

forventningen i 2012 prognosen. En anden væsentlig forklaring er, at boligprogrammet er blevet 

nedjusteret med ca. 280 boliger, for perioden 2013- 2025, hvilket naturligvis kommer til udtryk i 

folketallet. 

Danmarks Statistiks prognose (2012), er på lang sigt, mere negativ end vores egen prognose 

(2013), hvilket primært hænger sammen med, at Danmark Statistik anvender de sidste 5 års til- 

og fraflytnings tendenser, som grundlag for deres fremskrivning (de har ingen boligprogram med i 

prognosen). I de første år, hvor vores boligprogram er relativt beskedent, ligger deres forventning 

til folketallet lidt over vores egen prognose, men i takt med at vores boligprogram udbygges 

overstiger vores forventninger niveauet i deres prognose.  
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Bilag 1 
Befolkningsprognose Svendborg kommune 2013-2026.  Folketal angivet pr. 1.1. 

I bilaget følger forskellige oversigter/opgørelser af befolkningsprognosen. 

 

Befolkningsprognose 2013-2026 fordelt på aldergrupper. 

Aldersgr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-2 år 1682 1609 1589 1598 1593 1591 1593 1598 1607 1615 1621 1627 1632 1637 

3-5 år 1916 1889 1830 1767 1705 1689 1701 1701 1704 1709 1714 1722 1729 1734 

6-16 år 7544 7569 7536 7495 7454 7384 7287 7246 7177 7138 7073 7023 6965 6927 

17-24 år 5817 5636 5521 5432 5373 5322 5313 5285 5290 5276 5287 5289 5301 5299 

25-39 år 8678 8633 8513 8358 8279 8289 8251 8273 8279 8313 8346 8380 8397 8424 

40-59 år 16718 16469 16323 16234 16029 15795 15685 15540 15331 15154 14984 14781 14610 14456 

60-74 år 10910 11183 11388 11608 11867 11995 12054 12063 12102 12064 12020 12063 12103 12146 

75-89 år 4431 4524 4636 4724 4829 5041 5242 5477 5753 6035 6333 6570 6768 6931 

90+ år 601 622 624 630 639 646 664 679 704 731 737 751 790 831 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 

 

 

Befolkningsprognose 2013-2026 fordelt på aldergrupper. 

Aldersgr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-9 år 6260 6155 6088 5991 5913 5827 5770 5737 5698 5701 5725 5742 5758 5776 

10-19 år 7449 7322 7216 7147 7143 7141 7127 7092 7082 7026 6974 6913 6873 6815 

20-29 år 5738 5779 5743 5751 5670 5647 5621 5623 5630 5633 5607 5613 5602 5612 

30-39 år 6190 6080 5942 5761 5678 5661 5627 5650 5647 5690 5736 5774 5790 5819 

40-49 år 7960 7763 7631 7571 7417 7260 7236 7154 7127 7008 6891 6832 6748 6630 

50-59 år 8758 8707 8691 8663 8612 8536 8450 8386 8204 8146 8093 7950 7862 7825 

60-69 år 8098 8249 8302 8278 8302 8296 8276 8252 8349 8402 8378 8352 8359 8352 

70-79 år 4867 5101 5312 5582 5848 6144 6333 6508 6661 6777 6876 7017 7084 7093 

80-89 år 2376 2356 2411 2472 2547 2596 2686 2781 2845 2920 3099 3263 3428 3632 

90+ år 601 622 624 630 639 646 664 679 704 731 737 751 790 831 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 
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Befolkningsprognose 2013-2026 fordelt på alder. 

ALDER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 505 521 518 516 515 515 516 519 522 524 526 528 530 531 

1 555 521 536 534 532 531 531 533 536 539 541 543 545 547 

2 622 567 535 548 546 545 545 546 549 551 554 556 558 560 

3 611 628 576 546 559 558 557 557 559 561 564 567 568 570 

4 641 616 633 584 555 568 567 567 568 570 572 574 577 578 

5 664 645 621 638 591 564 577 576 577 578 579 581 584 586 

6 655 670 650 628 644 599 574 586 586 587 587 589 591 593 

7 677 659 674 654 633 649 606 582 594 594 594 595 597 599 

8 642 680 663 677 657 638 654 612 589 601 601 601 602 603 

9 688 647 683 667 681 661 643 659 618 596 607 607 608 609 

10 651 691 651 685 670 684 665 648 663 624 602 613 613 613 

11 705 655 693 655 688 674 688 669 653 668 629 608 619 619 

12 697 708 659 696 660 692 678 693 674 658 673 635 615 625 

13 713 700 710 664 700 665 696 683 697 679 664 678 641 621 

14 698 717 704 714 669 704 671 701 689 703 685 670 684 648 

15 718 708 725 713 722 680 714 682 711 700 713 696 682 695 

16 700 735 724 741 730 738 699 732 702 729 718 731 715 701 

17 854 733 764 754 770 760 768 732 764 735 761 751 762 747 

18 844 865 758 784 775 789 782 790 759 787 761 785 776 786 

19 869 812 828 740 760 755 766 762 770 743 768 746 768 759 

20 824 776 733 745 681 695 694 702 701 707 686 705 688 707 

21 696 718 680 652 660 618 627 628 634 633 638 623 637 625 

22 601 623 641 612 593 600 573 580 581 585 584 587 577 587 

23 567 562 577 592 570 557 564 545 550 551 554 553 555 548 

24 562 548 541 553 565 548 540 546 532 535 536 539 538 540 

25 512 544 531 525 534 545 532 526 532 521 523 524 526 526 

26 520 507 535 525 518 526 536 527 523 527 518 520 520 523 

27 475 516 502 527 518 513 521 530 522 519 523 515 517 517 

28 500 480 515 502 524 517 513 521 530 522 519 523 516 517 

29 481 505 487 518 506 527 522 519 526 534 527 524 528 522 

30 484 490 512 496 524 514 533 530 527 533 540 534 532 535 

31 505 499 503 524 509 535 526 545 542 540 545 552 546 544 

32 581 519 513 515 536 522 547 539 558 555 552 557 563 558 

33 558 590 532 527 529 549 536 560 553 571 568 565 570 576 

34 641 568 598 544 539 541 561 549 573 566 582 580 577 582 

35 594 646 576 606 554 551 553 572 561 584 577 593 590 588 

36 683 601 650 583 613 563 561 563 582 572 593 587 602 600 

37 755 686 608 655 591 620 573 572 574 593 582 603 596 611 

38 719 757 690 615 660 599 628 583 583 585 602 592 612 606 

39 670 724 760 695 623 667 608 637 594 593 595 613 602 622 

40 743 675 727 763 700 631 673 617 645 603 603 605 622 612 

41 748 747 681 732 766 705 639 680 626 654 612 613 614 631 

42 691 752 750 686 736 768 710 646 687 634 661 621 621 623 

43 720 695 754 753 690 739 771 715 654 692 641 668 629 629 

44 718 724 699 757 755 695 743 774 720 660 698 648 674 636 

45 820 724 728 704 760 760 701 749 779 726 668 705 656 682 

46 887 821 728 733 709 764 764 707 754 783 731 675 711 663 

47 853 887 823 733 737 714 768 769 713 759 787 738 682 717 

48 884 854 887 825 737 742 720 773 774 719 764 791 743 689 

49 896 884 854 887 827 742 747 725 777 778 725 769 795 748 

50 845 894 882 853 886 828 744 750 728 779 780 728 771 797 

51 850 844 893 881 852 885 828 747 752 732 781 782 732 774 

52 928 849 843 890 879 852 884 829 750 755 734 783 784 735 

53 815 925 847 842 888 878 851 883 829 752 757 737 784 786 

54 830 814 921 846 840 886 876 850 882 829 753 759 739 785 

55 905 828 812 918 844 839 884 874 849 880 829 755 760 741 

56 930 900 824 809 913 841 836 881 871 846 877 827 754 760 
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57 864 925 895 821 806 909 838 834 878 868 844 875 825 755 

58 872 859 919 889 818 804 905 836 831 874 865 841 872 823 

59 919 868 855 914 886 816 803 902 834 830 872 863 840 870 

60 859 915 864 852 911 883 815 803 900 833 829 871 862 839 

61 773 856 910 860 849 908 881 815 801 897 832 828 869 860 

62 794 771 851 905 857 846 904 878 813 800 894 830 827 867 

63 826 790 767 847 899 852 843 900 874 810 798 890 828 824 

64 825 819 783 761 840 892 846 837 893 867 805 793 884 823 

65 876 818 811 777 756 834 885 840 831 886 861 801 789 878 

66 861 867 811 804 772 751 828 878 833 825 879 855 796 784 

67 836 851 857 802 796 764 744 820 869 826 817 871 847 789 

68 750 823 838 844 791 785 755 736 810 857 815 808 861 837 

69 698 739 810 826 832 780 775 746 727 800 846 805 798 850 

70 682 687 727 797 813 819 770 764 736 717 789 835 795 788 

71 554 670 674 715 783 800 806 758 752 725 707 778 822 783 

72 523 543 656 660 700 767 785 790 744 739 712 694 764 808 

73 536 511 531 641 645 685 750 767 772 728 723 698 681 749 

74 517 522 498 518 624 629 668 731 748 753 711 706 682 665 

75 440 502 507 485 504 608 612 650 711 729 734 694 689 665 

76 461 426 486 491 471 489 590 594 631 691 708 713 675 670 

77 427 445 412 470 475 456 474 571 575 611 669 687 692 655 

78 401 410 428 396 453 457 440 458 551 555 590 646 664 668 

79 326 384 392 410 380 435 439 423 440 530 533 567 622 640 

80 296 310 365 373 391 363 415 420 405 421 507 511 543 596 

81 327 281 294 346 354 372 346 396 400 386 402 485 488 520 

82 310 308 265 278 327 335 352 328 375 379 367 382 461 464 

83 264 290 289 249 261 308 316 333 310 355 359 347 363 437 

84 257 246 269 270 233 245 288 296 312 291 333 337 327 342 

85 219 236 227 248 249 216 227 268 275 290 271 311 315 306 

86 206 199 216 208 227 229 199 209 247 253 269 251 288 292 

87 181 185 179 194 188 205 208 181 191 225 232 246 230 265 

88 158 161 165 160 174 170 185 188 163 173 204 210 224 210 

89 158 139 142 146 142 154 151 164 167 146 155 183 189 202 

90 134 137 121 123 127 124 135 133 144 148 129 137 163 168 

91 103 114 116 104 106 109 107 117 115 125 129 113 120 143 

92 90 86 95 97 88 90 93 91 100 99 107 111 98 104 

93 78 74 71 78 80 73 75 78 76 84 84 90 95 83 

94 66 63 60 58 64 66 61 62 65 63 70 71 76 80 

95 41 52 50 48 46 51 53 49 50 53 52 58 59 63 

96 31 31 40 38 37 36 40 42 39 40 42 42 47 48 

97 22 23 24 30 29 29 28 31 33 31 32 34 33 37 

98 13 16 17 18 23 22 22 22 24 25 24 25 27 26 

99+ 23 26 31 35 39 46 51 54 57 62 67 70 73 78 

I alt 58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 
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Befolkningsprognose 2013-2026 fordelt på skoledistrikt og aldergrupper. 

Skoledistr. Aldersgr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Issø 0-2 år 128 127 127 130 129 128 127 128 129 129 129 129 129 129 

  3-5 år 152 153 148 135 134 133 136 137 137 136 136 136 136 136 

  6-16 år 557 557 567 570 565 561 553 553 555 552 549 545 542 538 

  17-24 år 323 318 304 301 302 299 299 300 297 296 297 298 298 298 

  25-39 år 632 635 621 607 595 587 586 592 590 589 592 593 594 594 

  40-59 år 1189 1171 1168 1164 1163 1144 1136 1126 1117 1106 1094 1079 1057 1045 

  60-74 år 690 699 704 721 735 750 757 763 763 760 767 765 775 779 

  75-89 år 309 307 318 314 314 324 332 352 371 389 405 427 442 453 

  90+ år 38 41 42 45 46 47 49 50 51 52 54 55 60 64 

I alt   4018 4008 3997 3987 3984 3973 3974 4001 4009 4009 4023 4025 4034 4035 

Rantzausminde 0-2 år 91 88 92 103 110 116 120 123 136 147 156 164 171 178 

  3-5 år 130 131 119 111 112 115 121 125 138 150 162 173 182 191 

  6-16 år 595 574 560 563 547 536 534 528 545 563 590 615 644 671 

  17-24 år 447 463 477 474 487 493 488 486 504 510 521 538 552 568 

  25-39 år 479 522 546 569 601 635 652 667 722 763 806 845 881 917 

  40-59 år 1472 1415 1383 1369 1333 1299 1278 1255 1263 1290 1316 1341 1373 1396 

  60-74 år 1329 1324 1317 1313 1314 1305 1293 1261 1266 1261 1261 1280 1301 1338 

  75-89 år 556 564 567 561 570 584 602 637 674 709 745 776 806 828 

  90+ år 67 64 65 68 70 74 72 68 70 72 75 75 76 79 

I alt   5166 5143 5126 5131 5144 5157 5160 5150 5320 5465 5632 5806 5987 6166 

Skårup 0-2 år 150 129 118 113 112 112 113 114 115 115 116 117 117 116 

  3-5 år 137 141 141 142 128 122 120 121 121 121 122 123 124 123 

  6-16 år 657 638 611 587 580 568 556 542 534 528 515 506 500 495 

  17-24 år 302 331 349 351 346 342 339 341 336 332 336 338 336 333 

  25-39 år 612 587 565 555 547 544 543 548 549 553 557 562 562 561 

  40-59 år 1175 1147 1129 1124 1117 1099 1088 1083 1067 1044 1030 1020 1007 996 

  60-74 år 599 626 654 662 675 692 719 728 736 757 760 763 769 776 

  75-89 år 251 248 251 261 270 280 282 293 311 325 345 359 375 379 

  90+ år 41 43 43 42 39 37 39 39 40 41 42 43 44 47 

I alt   3924 3889 3862 3837 3814 3795 3798 3807 3807 3818 3823 3832 3833 3826 

Stokkebæk 0-2 år 167 157 160 159 159 160 161 164 166 165 165 164 165 165 

  3-5 år 201 194 178 177 170 172 173 176 177 177 177 176 176 176 

  6-16 år 766 779 771 765 761 757 745 749 745 741 730 722 713 706 

  17-24 år 391 385 392 385 382 375 382 379 381 381 385 386 387 386 

  25-39 år 789 771 764 743 742 747 748 761 769 772 772 773 774 774 

  40-59 år 1634 1610 1606 1598 1554 1527 1519 1506 1488 1459 1442 1413 1389 1372 

  60-74 år 923 953 955 977 1009 1023 1024 1030 1039 1050 1052 1059 1064 1058 

  75-89 år 403 399 404 408 418 433 449 465 483 502 518 534 547 561 

  90+ år 64 64 60 60 58 59 62 66 70 73 72 74 79 84 
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I alt   5338 5312 5291 5272 5253 5251 5263 5295 5320 5322 5314 5301 5293 5283 

Thurø 0-2 år 74 71 75 77 78 79 79 79 80 80 80 79 79 79 

  3-5 år 114 105 102 101 98 100 101 101 101 101 101 101 101 101 

  6-16 år 541 551 546 532 530 525 524 522 513 508 504 498 489 486 

  17-24 år 275 264 257 260 258 257 252 245 246 246 242 242 244 246 

  25-39 år 340 339 338 343 338 345 345 348 347 351 350 351 349 352 

  40-59 år 1203 1186 1160 1149 1144 1123 1115 1100 1080 1063 1043 1025 1010 995 

  60-74 år 979 984 991 989 992 994 986 968 949 931 912 909 901 905 

  75-89 år 359 362 379 388 395 406 421 436 467 492 518 527 536 538 

  90+ år 51 54 53 49 46 44 46 48 48 48 48 48 52 56 

I alt   3936 3916 3899 3888 3878 3872 3869 3846 3832 3821 3799 3780 3761 3758 

Tved 0-2 år 165 156 150 144 142 140 139 139 139 139 139 139 139 138 

  3-5 år 195 182 164 155 148 144 142 141 141 141 141 141 141 140 

  6-16 år 708 682 669 652 632 618 596 586 576 573 559 555 547 540 

  17-24 år 418 432 425 425 423 415 417 413 409 402 406 402 401 400 

  25-39 år 818 788 774 754 733 720 708 705 701 701 702 701 697 696 

  40-59 år 1436 1407 1385 1366 1347 1340 1323 1304 1287 1264 1252 1228 1207 1187 

  60-74 år 984 1006 1029 1045 1064 1048 1043 1046 1043 1041 1029 1034 1045 1050 

  75-89 år 343 361 373 387 399 430 452 478 509 537 567 591 605 620 

  90+ år 29 30 30 31 35 36 40 39 41 44 44 44 47 50 

I alt   5096 5042 4997 4958 4923 4891 4860 4852 4847 4842 4838 4836 4828 4822 

Tåsinge 0-2 år 154 154 154 157 161 165 168 172 173 176 178 179 179 179 

  3-5 år 199 176 175 169 170 171 174 178 180 183 184 186 186 187 

  6-16 år 834 819 800 798 781 767 761 761 748 744 741 739 732 730 

  17-24 år 400 438 449 450 454 460 460 458 464 469 468 467 468 465 

  25-39 år 709 726 738 749 761 779 787 800 804 815 825 833 833 837 

  40-59 år 1863 1794 1752 1716 1686 1672 1651 1638 1617 1613 1585 1562 1538 1521 

  60-74 år 1391 1389 1404 1403 1418 1401 1402 1391 1379 1345 1339 1324 1314 1304 

  75-89 år 557 568 563 582 579 602 619 644 663 691 713 729 740 747 

  90+ år 68 70 68 69 73 75 78 80 85 91 92 95 99 103 

I alt   6175 6133 6104 6093 6083 6093 6101 6123 6113 6126 6125 6113 6088 6073 

Vestermark 0-2 år 158 155 151 155 155 154 153 154 154 154 154 154 154 154 

  3-5 år 192 187 176 177 170 166 168 168 167 168 167 167 167 167 

  6-16 år 708 738 763 746 747 747 733 727 715 710 698 692 684 676 

  17-24 år 524 447 410 399 388 379 378 379 383 382 384 383 385 387 

  25-39 år 769 786 790 775 766 764 757 759 757 760 757 757 758 760 

  40-59 år 1442 1443 1445 1448 1439 1426 1418 1410 1388 1363 1349 1330 1324 1309 

  60-74 år 889 914 915 931 956 964 961 960 968 977 977 990 1000 1009 

  75-89 år 391 398 414 420 423 436 451 466 487 505 524 549 563 579 

  90+ år 39 45 49 54 56 56 57 59 62 63 64 66 69 74 

I alt   5112 5114 5112 5103 5101 5090 5075 5081 5082 5082 5074 5089 5104 5114 
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Vestre 0-2 år 166 164 169 174 174 175 178 178 173 169 167 166 165 165 

  3-5 år 160 180 190 187 182 185 191 192 186 181 178 175 174 173 

  6-16 år 705 705 700 709 726 737 740 748 741 735 722 713 702 694 

  17-24 år 791 759 735 717 700 689 692 691 686 679 676 672 668 662 

  25-39 år 1016 996 975 959 956 964 971 976 950 937 922 916 908 903 

  40-59 år 1575 1595 1600 1605 1599 1584 1602 1599 1578 1547 1523 1498 1473 1455 

  60-74 år 898 957 1001 1055 1119 1180 1216 1251 1250 1246 1235 1235 1233 1227 

  75-89 år 342 375 394 411 431 464 498 524 549 574 603 622 641 656 

  90+ år 55 51 48 49 50 50 53 56 58 59 59 60 64 66 

I alt   5708 5781 5812 5866 5937 6028 6140 6214 6171 6128 6086 6057 6028 6001 

Ørkild 0-2 år 429 408 392 384 372 362 353 347 342 339 338 336 334 332 

  3-5 år 435 440 438 413 393 380 373 363 355 349 346 344 342 340 

  6-16 år 1472 1525 1546 1570 1581 1567 1542 1527 1502 1481 1462 1435 1408 1388 

  17-24 år 1939 1788 1712 1659 1621 1602 1594 1582 1572 1568 1559 1553 1552 1544 

  25-39 år 2496 2472 2391 2294 2231 2195 2144 2106 2078 2061 2053 2041 2031 2021 

  40-59 år 3713 3689 3683 3683 3636 3570 3546 3510 3438 3395 3341 3276 3224 3171 

  60-74 år 2227 2328 2415 2506 2580 2632 2647 2659 2703 2690 2682 2697 2695 2694 

  75-89 år 920 942 973 993 1028 1082 1135 1181 1236 1309 1391 1453 1511 1567 

  90+ år 149 160 165 163 166 168 169 174 179 185 186 191 201 208 

I alt   13780 13751 13715 13665 13606 13557 13505 13447 13403 13378 13356 13326 13296 13265 

Ukendte 0-2 år 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  3-5 år 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  6-16 år 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  17-24 år 7 11 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 

  25-39 år 18 12 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 

  40-59 år 16 14 14 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 8 

  60-74 år 1 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  75-89 år 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 

  90+ år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I alt   44 45 45 46 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 

I alt   58297 58134 57960 57846 57769 57753 57789 57862 57947 58034 58115 58207 58296 58385 
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Udgiftsniveau Børnepasning 2008-2013
(2013 priser) 

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 62637 66456 69964 66463 66487 68797
Smln.gruppen 54617 58797 60428 59629 61144 62561
Regionen 55052 59118 61061 60409 61818 63111
Hele landet 61577 66173 67943 65815 67012 69147
2013 priser:
Svendborg Kommune 69815 71223 72940 68537 67086 68797
Smln.gruppen 60876 63015 62999 61490 61694 62561
Regionen 61361 63358 63659 62294 62375 63111
Hele landet 68634 70920 70833 67868 67615 69147
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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FOLKESKOLEN GRAF 6.13
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Udgiftsniveau Folkeskolen 2008-2013 (2013 priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 62329 66994 69492 69614 69114 71703
Smln.gruppen 61688 66020 66932 64984 66055 66874
Regionen 62835 66925 68876 67144 67234 68995
Hele landet 65429 69927 71155 69785 71029 72314
2013 priser:
Svendborg Kommune 69472 71799 72448 71786 69736 71703
Smln.gruppen 68758 70756 69779 67012 66650 66874
Regionen 70036 71726 71806 69239 67839 68995
Hele landet 72927 74943 74182 71962 71668 72314
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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Udgiftsniveau på ældreområdet 2008-2013
(ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområ de) kr. pr. 

65+ årig (2013 priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 39977 42869 42153 41092 41808 42609
Smln.gruppen 44983 46247 44452 42031 43342 41657
Regionen 43347 45070 43828 41406 41900 41216
Hele landet 46443 48495 47134 44610 45337 44655
2013 priser:
Svendborg Kommune 44559 45944 43947 42374 42184 42609
Smln.gruppen 50138 49564 46343 43343 43732 41657
Regionen 48315 48303 45692 42698 42277 41216
Hele landet 51766 51973 49139 46002 45745 44655
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER GRAF 8.13

Svendborg Kommune

3500

4000

4500

5000

5500

N
et

to
dr

ift
su

dg
ift

 p
r. 

17
-6

4 
år

ig
e

Udgiftsniveau kontanthjælp og arbejdsmarkeds-
foranstaltninger 2008-2013 kr. pr. 17-64 årig (2013 -priser) 

(ekskl. dagpenge til og beskæft.indsats for forsikr ede ledige)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 2358 2402 2846 4009 4687 4792
Smln.gruppen 2502 2777 3118 4466 4981 5127
Regionen 2075 2404 2783 3961 4422 4653
Hele landet 2613 2964 3333 4647 5095 5171
2013 priser:
Svendborg Kommune 2686 2653 3032 4191 4762 4792
Smln.gruppen 2850 3068 3321 4669 5061 5127
Regionen 2363 2656 2965 4141 4493 4653
Hele landet 2976 3274 3551 4859 5177 5171
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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SYGEDAGPENGE GRAF 8.23
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Udgiftsniveau Sygedagpenge 2008-2013
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 2277 2206 2383 2601 2681 2792
Smln.gruppen 2233 2297 2450 2644 2631 2717
Regionen 2227 2299 2538 2727 2727 2750
Hele landet 2122 2205 2389 2457 2394 2406
2013 priser:
Svendborg Kommune 2593 2437 2539 2720 2724 2792
Smln.gruppen 2543 2537 2610 2764 2673 2717
Regionen 2536 2540 2704 2851 2771 2750
Hele landet 2417 2436 2545 2569 2433 2406
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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Udgiftsniveau førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 2 008-2013
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 6127 6813 7286 7486 7585 7593
Smln.gruppen 4855 5380 6006 6458 6807 7288
Regionen 5307 5867 6493 6957 7314 7915
Hele landet 4409 4838 5325 5674 6018 6390
2013 priser:
Svendborg Kommune 6979 7527 7762 7826 7707 7593
Smln.gruppen 5530 5944 6398 6751 6916 7288
Regionen 6044 6481 6917 7273 7431 7915
Hele landet 5022 5345 5673 5932 6115 6390
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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PERSONLIGE TILLÆG MV. GRAF 8.43
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Udgiftsniveau Personlige tillæg mv. 2008-2013 pr. p ensionist 
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 584 578 573 577 563 611
Smln.gruppen 463 470 467 453 451 480
Regionen 496 506 495 477 477 499
Hele landet 540 554 544 510 497 531
2013 priser:
Svendborg Kommune 666 639 611 603 572 611
Smln.gruppen 527 519 498 473 459 480
Regionen 565 559 528 499 485 499
Hele landet 615 612 579 533 505 531
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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BOLIGSIKRING GRAF 8.53
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Udgiftsniveau Boligsikring pr. 17-64 årig 2008-2013  (2013-
priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 481 513 561 634 677 675
Smln.gruppen 340 369 422 473 515 514
Regionen 334 346 395 440 474 473
Hele landet 371 388 448 493 520 536
2013 priser:
Svendborg Kommune 548 566 598 662 688 675
Smln.gruppen 387 407 450 495 523 514
Regionen 380 382 420 460 482 473
Hele landet 423 429 477 515 528 536
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV GRAF 8.63
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Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0- 22 årig 
2008-2013 (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 9284 9849 11133 9808 9299 9469
Smln.gruppen 7431 8328 8517 7948 7997 8185
Regionen 7601 8558 8800 8404 8561 8610
Hele landet 7492 8372 8730 8182 8114 8048
2013 priser:
Svendborg Kommune 10348 10555 11607 10114 9383 9469
Smln.gruppen 8282 8925 8879 8196 8069 8185
Regionen 8472 9172 9174 8667 8639 8610
Hele landet 8351 8973 9102 8437 8187 8048
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV GRAF 8.73
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Udgiftsniveau Voksne med særlige behov 
2008-2013, inkl. grupperinger vedr. specialiseret s ocialområde 

på hovedfunktion 5.32 (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 5101 5731 6090 5781 5698 5779
Smln.gruppen 4961 5763 5881 5776 5274 5486
Regionen 4653 5245 5523 5418 5426 5442
Hele landet 4766 5300 5614 5523 5404 5464
2013 priser:
Svendborg Kommune 5685 6142 6349 5962 5749 5779
Smln.gruppen 5530 6176 6132 5956 5321 5486
Regionen 5186 5621 5758 5587 5475 5442
Hele landet 5313 5680 5853 5695 5452 5464
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE GRAF 8.83
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Udgiftsniveau Tilbud til udlændinge, bruttodriftsud gifter pr. 18+ 
årig 2008-2013 (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 183 184 205 296 339 367
Smln.gruppen 219 255 313 367 482 485
Regionen 284 317 374 409 499 508
Hele landet 336 387 437 464 548 518
2013 priser:
Svendborg Kommune 204 197 214 305 342 367
Smln.gruppen 245 273 327 378 486 485
Regionen 317 340 390 422 503 508
Hele landet 375 415 455 479 553 518
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 B2013

B
ru

tto
dr

ift
su

dg
ift

 p
r. 

18
+ 

år
ig



REVALIDERING OG LØNTILSKUD MV. GRAF 8.93
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Udgiftsniveau Revalidering og løntilskud mv. pr. 18 + årig 
2008-2013 (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 2080 2423 2379 2392 2401 2579
Smln.gruppen 2258 2409 2421 2412 2444 2541
Regionen 2164 2405 2324 2362 2370 2542
Hele landet 1851 2015 1972 1941 1924 2018
2013 priser:
Svendborg Kommune 2370 2677 2535 2500 2439 2579
Smln.gruppen 2572 2661 2579 2522 2484 2541
Regionen 2465 2657 2476 2469 2408 2542
Hele landet 2108 2227 2100 2029 1955 2018
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V. GRAF 9.18
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Udgiftsniveau Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. p r. indb. 
2008-2013 (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 1585 1657 1705 1635 1687 1730
Smln.gruppen 1712 1795 1735 1686 1761 1773
Regionen 1760 1794 1806 1778 1823 1820
Hele landet 1976 2016 1998 1936 1977 1987
2013 priser:
Svendborg Kommune 1767 1775 1778 1686 1702 1730
Smln.gruppen 1909 1924 1808 1739 1777 1773
Regionen 1962 1922 1883 1833 1839 1820
Hele landet 2202 2161 2083 1997 1995 1987
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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VEJVÆSEN GRAF 9.24
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Udgifter til Vejvæsen 2008-2013 pr. meter vej
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 43,1 56,7 63,0 66,3 50,7 56,3
Smln.gruppen 51,7 59,2 72,9 62,4 61,5 61,6
Regionen 53,4 57,4 67,1 60,1 61,3 60,9
Hele landet 64,7 72,0 83,9 72,4 77,5 79,7
2013 priser:
Svendborg Kommune 48,0 60,8 65,7 68,3 51,2 56,3
Smln.gruppen 57,6 63,4 76,0 64,3 62,1 61,6
Regionen 59,5 61,5 69,9 62,0 61,9 60,9
Hele landet 72,1 77,1 87,5 74,7 78,2 79,7
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

2008 2009 2010 2011 2012 B2013

N
et

to
dr

ift
su

dg
ift

 p
r. 

m
et

er
 v

ej



REDNINGSBEREDSKAB GRAF 9.33
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Udgiftsniveau Redningsberedskab pr. indbygger 2008- 2013
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 124 162 175 195 182 191
Smln.gruppen 190 203 205 203 214 241
Regionen 225 246 258 254 258 247
Hele landet 217 227 234 230 232 240
2013 priser:
Svendborg Kommune 138 174 183 201 183 191
Smln.gruppen 211 217 214 209 216 241
Regionen 251 264 269 262 260 247
Hele landet 241 243 244 237 234 240
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk

130

150

170

190

2008 2009 2010 2011 2012 B2013

N
et

to
dr

ift
su

dg
ift

er
 p

r. 
in

db
yg

ge
r



ADMINISTRATION GRAF 9.43
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Udgiftsniveau Administration 2008-2013
(ekskl. Lønpuljer, tjenestemandspension og interne 

forsikringspuljer) (2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 5122 4945 5035 4891 5238 5505
Smln.gruppen 4738 5025 5305 5183 5379 5542
Regionen 5147 5379 5591 5484 5677 5869
Hele landet 4895 5101 5304 5119 5264 5490
2013 priser:
Svendborg Kommune 5709 5300 5250 5043 5285 5505
Smln.gruppen 5281 5386 5531 5344 5428 5542
Regionen 5737 5765 5829 5655 5728 5869
Hele landet 5456 5467 5530 5279 5312 5490
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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NATUR- OG MILJØBESKYTTELSE GRAF 9.53
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Udgiftsniveau Natur- og miljøbeskyttelse 2008-2013
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 1 51 38 31 34 24
Smln.gruppen 110 132 130 113 119 136
Regionen 116 142 149 155 164 169
Hele landet 116 126 119 121 124 144
2013 priser:
Svendborg Kommune 1 55 40 32 35 24
Smln.gruppen 122 141 136 117 120 136
Regionen 129 152 155 160 165 169
Hele landet 129 135 124 125 125 144
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE GRAF 9.63
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Udgiftsniveau Sundhedspleje og tandpleje 2008-2013
(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 2056 2298 2353 2449 2564 2640
Smln.gruppen 2124 2293 2333 2305 2340 2443
Regionen 2236 2410 2486 2419 2451 2582
Hele landet 2246 2427 2488 2443 2501 2554
2013 priser:
Svendborg Kommune 2292 2462 2453 2525 2587 2640
Smln.gruppen 2368 2458 2432 2377 2361 2443
Regionen 2492 2582 2592 2495 2473 2582
Hele landet 2504 2601 2594 2520 2523 2554
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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SUNDHEDSVÆSEN, GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE GRAF 9.73
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Udgiftsniveau Sundhedsvæsen, genoptræning og
forebyggelse 2008-2013

(2013-priser)

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Svendborg Kommune 3119 3534 3751 3849 4220 4202
Smln.gruppen 3253 3639 3791 3864 4048 4152
Regionen 3298 3695 3858 3972 4206 4325
Hele landet 3293 3663 3834 3879 4065 4176
2013 priser:
Svendborg Kommune 3477 3787 3911 3970 4258 4202
Smln.gruppen 3626 3900 3952 3985 4085 4152
Regionen 3676 3960 4023 4096 4243 4325
Hele landet 3670 3925 3997 4000 4102 4176
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 www.kora.dk
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Bilag til budgetmappen vedr. budget 2014, Svendborg kommune

ECO-nøgletal Befolkning Svendborg Saml. Region    Hele 

01.01.2012 Kommune gruppe Syddanm. landet

Udgiftsbehov pr. indb. 100,3 103,3 101,7 100,0

Ressourcegrundlag pr. indb. 97,6 100,5 99,2 100,0

Ressourcepres 102,8 102,9 102,6 100,0

 

Regnskab 2012

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 3733 66487 61144 61818 67012

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 7706 69114 66055 67234 71029

Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)

kr. pr. 65+ årig 11448 41808 43342 41900 45337

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 35664 4687 4981 4422 5095

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 35664 2681 2631 2727 2394

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 35664 7585 6807 7314 6018

Personlige tillæg mv. pr. pensionist 563 451 477 497

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 35664 677 515 474 520

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 16088 9299 7997 8561 8114

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 46307 5698 5274 5426 5404

Tilbud til udlændinge (bruttodrift)

kr. pr.18+ årig 46307 339 482 499 548

Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 35664 2401 2444 2370 1924

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 58551 1687 1761 1823 1977

Vejvæsen kr. pr. indb. 58551 715 996 1183 978

Redningsberedskab kr. pr. indb. 58551 182 214 258 232

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer,

tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 58551 5238 5379 5677 5264

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 58551 34 119 164 124

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 12244 2564 2340 2451 2501

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr. pr. indb. 58551 4220 4048 4206 4065

Bemærkninger:

Sammenligningsgruppens (Saml.gruppe) størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,

idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område

samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013

Udgiftsbehov pr. indb.*=Bygger på Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehovskriterier i forbindelse med beregningen 

af udligning og tilskud 2012.

Ressourcegrundlag pr. indb.=Ressourcegrundlag er beregnet som beskatningsgrundlag plus "øvrige indtægter"

omregnet til beskatningsgrundlagsværdi, dvs. øvrige indtægter er divideret med det gennemsnitlige beskatningsniveau 

for hele landet i året og ganget med 100.

Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg. 

Minus er lig en potientiel merudgift (besparelses potientiale) ift. gns. Reg. Syddanmark.



Regnskab 2007 - 2012  
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Svendborg Havn
2005/2009

2005 2006 2007 2008 2009

Indtægter 8.376.571 7.298.932 7.539.934 7.746.409 9.442.635

(heraf lystsejlere) 722.720 716.673 761.960 891.270 1.265.016

UdgIfter -7.814.398 -7.935.951 -7.907.358 -9.518.924 -10.496.194

Resultat før afskrivninger 1.717.389 508.257 721.942 -645.278 -21.683

Afskrivninger -1.182.216 -1.145.366 -1.089.366 -1.127.236 -1.031.876

Finansielle poster -55.980 18.711 116.752 -148.883 -987.027

Ekstraordinærer indtægter/udgifter 731.250 0 1.834.241 80.969 254.767

Resultat efter afskrivninger 1.210.443 -618.398 1.583.569 -1.840.428 -1.785.819

- =udgifter/underskud, +=indtægter/overskud

Trafikhavnen må ikke give underskud 3 år i træk på resultatet før afskrivninger  
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1. Indledning

Udviklingen i den internationale økonomi tilsiger, at kommunerne også for 2014 må 
forberede sig på nulvækst i den kommunale økonomi, samtidig med at borgernes 
efterspørgsel efter/forventning til offentlige serviceydelser fastholdes.  

Formålet med budgetproceduren for 2014 er således fortsat at fastholde et robust, 
økonomisk grundlag, som skal skabe grobund for lokal udvikling og beskæftigelse, 
som er overskriften for budgetforliget for budget 2013.  

Regeringens tiltrædelse af finanspagt, udmeldinger, vedtagelse af budgetlov m.m. 
indebærer, at der fortsat ikke vil være plads til nye udgiftskrævende opgaver, uden 
at der sker en tilsvarende reduktion på andre områder. 

En fastholdelse/udvikling af det kommunale serviceniveau indenfor de eksisterende 
økonomiske rammer stiller store krav til kommunernes evne til fortsat at omstille 
og effektivisere. 

Økonomiudvalget har på mødet den 22. januar 2013 derfor tilkendegivet, at 
processen for udarbejdelse af budget 2014 skal ske inden for de eksisterende 
rammer, og at den omstillingsproces, som kommunen har gennemført de senere år 
videreføres. 

Staten har i efteråret 2012 gennemført en kortlægning af økonomistyringen i 10 
kommuner, hvor Svendborg Kommune var en af deltagerne. Resultatet foreligger 
pt. ikke, men det forventes at der fremadrettet kan komme yderligere statslige 
krav/henstillinger til kommunernes økonomistyring. 

Et af fokusområderne i kortlægningen har været, hvordan de politiske/strategiske 
mål er styrende for opgavevaretagelsen, hvordan der følges op på disse mål, og om 
der er en kobling mellem mål og økonomi. I processen for 2014 lægges der op til, 
at afsættet for de politiske drøftelser i fagudvalgene sker med udgangspunkt i deres 
respektive politiker/strategier. 

Et centralt led i fagudvalgenes arbejde med budgettet er den dialog, som 
fagudvalget har med relevante interessenter/brugere. Fagudvalgene fastlægger så 
tidligt som muligt en plan for denne proces, og erfaringer, som udvalgene løbende 
har fået i forbindelse med Aktivt Medborgerskab, inddrages i processen. 

Svendborg Kommune har i de senere år haft et pænt bruttoanlægsbudget bl.a. som 
følge af en gunstig finansiering via tilskud og lån. Det har dog ikke været muligt at 
realisere budgetterne inden for det angivne år, hvilket har medført store 
anlægsoverførsler til efterfølgende år. 

I budgetproceduren er der derfor lagt op til, at der sættes særligt fokus på styring 
af anlægsområdet, og at der afholdes et anlægsseminar med fokus på den 
tværgående prioritering af anlægsprojekter. 

Ved tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2014 er der endvidere lagt op til en 
øget digitalisering. Dette indebærer bl.a. at der lægges op til, at den nuværende 
seminarmappe ikke trykkes, og at Service og Økonomi får et nyt indhold/lay-out. 
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Figur 1: Særlige indsatsområder i budgetprocessen for 2014 
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Den overordnede proces vil se således ud: 
 
Figur 2: Overordnet budgetproces 
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Budgetrammer udmeldes (ØKU)
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Budgetforhandlinger

Budgetvedtagelse (2. behandling)

 
 
Økonomisk politik: 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 
kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er dels på den korte 
bane at sikre et råderum til uforudsete udgifter, dels at kommunens økonomi 
skaber plads til investering og udvikling af kommunens service. 
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I den økonomiske politik er det fastlagt, at eventuelle ændringer i skattesatserne 
forudsætter enighed i forligskredsen.  

Figur 3: Svendborg Kommunes økonomiske politik 

Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2014 
er et budget 2013 inkl. overslagsårene 204-16 i balance. Dette er en direkte 
konsekvens af budgetforliget for budget 2013, hvor forligsparterne besluttede, at 
fagudvalgene allerede ultimo 2012 skulle udmønte en samlet besparelse på 21 mio. 
kr. i 2014 og 28 mio. kr. i 2015-16. 

Figur 4: Nøgletal budget 2012-16 

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Driftsoverskud -99,9 -100,5 -99,6 -115,2 -123,4

Likviditet 110,0 98,4 78,0 67,6 75,4

Note: Likviditet ultimo 2012 er korrigeret for Udbetaling Danmark 

Selvom regnskabet for 2012 ikke er endeligt på nuværende tidspunkt, forventes et 
væsentligt bedre regnskabsresultat i forhold til vedtaget budget 2012. Det positive 
regnskabsresultat kan primært henføres til mindreforbrug på kommunens udgifter 
til service og renter, og kommunen overholder dermed den udmeldte ramme for 
serviceudgifter.  

2. Politisk proces for udarbejdelse af driftsbudget
Udgangspunktet for budget 2014 er økonomisk balance og der er ikke afsat 
råderum til nye tiltag. Hvis det viser sig nødvendigt at skaffe ekstra finansiering 
besluttes det på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2013, hvor processen 
herfor ligeledes fastlægges. På dette tidspunkt foreligger ½-årsregnskab for 2013, 
samt en oversigt over de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen for 2014. 

Økonomiudvalget har derfor tilkendegivet, at nye tiltag og eventuelle merudgifter 
som følge at stigende udgiftspres skal finansieres inden for rammen.  

Ved omstilling på tværs af fagudvalgene skal de involverede udvalg ligeledes pege 
på finansiering, således at den overordnede ramme fastholdes uændret. Dette 
stiller krav til at fagudvalgene og administrationen konstant har fokus på omstilling 
og effektivisering. 

I budgetprocessen er der lagt op til, af der i maj afholdes fælles fagudvalgsmøder, 
hvor udvalgene drøfter eventuelle tværgående tiltag, og at eventuelle 
prioriteringsmuligheder i relation til disse, drøftes i forbindelse med 

Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. 
kr. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 
mio. kr.



13/1859 Side 6 

byrådsseminaret den 25. juni, hvor det første bud på de økonomiske konsekvenser 
af kommuneaftalen foreligger. 

Statens igangværende analyse af kommunernes økonomistyring har bl.a. fokuseret 
på beskrivelse af den tværgående styring og grundlag for tværgående prioriteringer 
og omprioriteringer på tværs af kommunen i målformulering, budgettering og den 
løbende styring/opfølgning. Som nævnt indledningsvis foreligger resultatet pt. ikke, 
men det forventes at der fremadrettet kan komme yderligere statslige krav/hen-
stillinger til kommunernes økonomistyring. 

For at fremme en øget kobling mellem mål og økonomi lægges der op til, at den 
politiske budgetproces tilrettelægges således, at afsættet for fagudvalgenes 
drøftelser sker med udgangspunkt i udvalgets politikker og strategier. Denne 
proces løber fra april frem til sommerferien, hvor udvalget drøfter status på 
udvalgets politikker og strategier og drøfter evt. nye udviklingsmål for 2014. 

Et centralt led i fagudvalgenes arbejde med budgettet er den dialog, som 
fagudvalget har med relevante interessenter/brugere. Fagudvalgene fastlægger så 
tidligt som muligt en plan for denne proces, og erfaringer, som udvalgene løbende 
har fået i forbindelse med Aktivt Medborgerskab inddrages i processen. 

Økonomiudvalget har fastlagt 4 temaer, som væsentlige pejlemærker for 
direktionens arbejde i den resterende del af byrådsperioden.  Økonomiudvalget 
besluttede på mødet den 22. januar 2013 mål, handlingsplaner og resultatkrav, 
som skal være gældende for Direktionens arbejde i 2013 med at fremme de 
konkrete målsætninger. 

Nedenfor er angivet tiltag, som kan indgå i udvalgenes drøftelser i forbindelse med 
udarbejdelse af budget 2014. 

Figur 5: Temaer til behandling i fagudvalgene 
Overordnet tema Udvalg Resultatkrav 
Effektiv og sund økonomi Økonomi Gennemførelse af benchmarksprojekt 
Attraktiv 
bosætningskommune 

Kultur og 
Plan 

Udviklingsplan for Maritim Byhavn 
forelægges Byråd senest juni 2013. 

Attraktiv 
bosætningskommune 

Kultur og 
Plan 

Tankefuld strategi revideres og 
implementeres 

Attraktiv 
bosætningskommune 

Kultur og 
Plan 

Vedtagelse af boligstrategi inden 
udgangen af 2013 

Attraktiv 
bosætningskommune 

Miljø og 
Teknik 

Strategi og handleplan for natur og 
friluftsliv vedtages inden udgangen af 
2013 
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I forbindelse med fagudvalgenes drøftelser af budget 2014, har Økonomiudvalget 
fastlagt, at der skal gennemføres følgende analyser. Analyserne drøftes løbende i 
Direktion og evt. fagudvalg, og drøftes endeligt i fagudvalgene i august, og 
fremsendes sammen med udvalgets øvrige bidrag til seminarmappen.  

Figur 6: Analyser til budget 2014 
Analyse Udvalg Resultatkrav 
Befordring Kultur og 

Plan, Børn 
og Unge 
m.fl. 

Nedsættelse af en tværgående projekt-
gruppe, som får til opgave at vurdere om 
der er mulighed for yderligere optime-
ring af kommunens befordring. Der 
henvises til særskilt udkast til 
kommissorium. 

Politisk udvalgsstruktur Økonomi 
Fælles ejendomskontor Økonomi Samlet besparelse 2 mio. kr. 
Havnens udvikling Kultur og 

Plan 
Havnen har en presset økonomi pga. 
lavere godsmængde og færre sejlere. 
Ses i sammenhæng med Maritim Byhavn 
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3. Politisk proces for udarbejdelse af anlægsbudget

På grund af større driftsoverskud og en gunstig finansiering via tilskud og lån, har 
Svendborg Kommune i de senere år haft et pænt bruttoanlægsbudget med 
tilsvarende store overførsler. 

Figur 7: Bruttoanlægsudgifter 2009-12 

Udgangspunktet for budget 2014-16 er et prioriteret og robust anlægsbudget, der 
indebærer, at Svendborg Kommune i de kommende år står over for at gennemføre 
en række store anlægsinvesteringer jf. nedenstående.  

Figur 8: Bruttoanlægsudgifter budget 2013-16 

Brutto anlægsudgifter mio. kr. Udvalg 2013 2014 2015 2016

Vedligeholdelse/basis Alle 36.085 34.185 37.974 36.874

Ny skolestruktur - sikre skoleveje UMT 3.000 3.000 3.000 3.000

Ny terminalbygning UMT 1.100

Innovationsprojekter - statslige puljer UMT 1.500 1.500 1.500 1.500

Energibesp. Foranstaltninger UMT 5.105

Innovativt Energispareprojekt UMT 5.200 20.000 20.000 14.000

Erhvervskontakt (byfornyelse) UMT 2.103 2.103 2.103 2.103

Pule lokale initiativer UKP 2.000 2.000 2.000 2.000

Jordforsyning UKP 15.321 7.202 5.602 5.602

Svendborg Havn, analyser m.v. UKP 2.051 2.051 2.051 2.051

Omdannelse af Torvet og byrum UKP 33.440

Ramme Trafik og Havne UKP 9.260 6.153 8.172 2.220

skolestruktur BU 11.651 349

Thurø Skole BU 10.025 20.000 17.000

Dagtilbud - tilpasning fysiske rammer BU 15.394 10.100

Udvidelse Ryttervej m. 10 boliger SU 2.150 2.150

Pulje kvalitetsfondsmidler ØK 14.302 30.617

I alt 143.734 122.095 114.053 99.967

Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2012, hvor det foreløbige regnskab udviser et 
restbudget på ca. 200 mio. kr. brutto. Dette skal sammenholdes med, at 
bruttoanlægsbudgettet i 2013 udgør 143,7 mio. kr. 

En af udfordringerne i 2013 er derfor at få realiseret de allerede budgetlagte 
anlægsprojekter. På baggrund heraf anbefales det, at anlægsprocessen primært er 
fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål at lave et 
realistisk anlægsbudget for perioden 2013-2017 

Fagudvalgene kan derfor ikke af egen kraft budgetlægge med nye anlægsprojekter 
finansieret inden for egen ramme. Sådanne ønsker skal fremsendes som udvidel-

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012

Korr. Budget 370 180 199 314

Regnskab 147 128 141 110

Restbudget 223 52 58 204

Brutto anlægsudgifter 2009-2012
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sesforslag med tilhørende forslag til finansiering, og indgår i den tværgående, 
politiske prioritering. 

Med det formål at sikre et fremtidigt, realistisk anlægsbudget igangsættes en 
analyse af anlægsområdet. Der udarbejdes særskilt kommissorium. 

På baggrund af ovennævnte lægges der op til, at der i juni planlægges et 
anlægsseminar, hvor der bl.a. drøftes status på anlægsbudget 2013, 
udvidelsesforslag 2014 samt resultat af den gennemførte analyse af 
anlægsområdet. 

Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et loft for kommunernes samlede 
budgetterede bruttoanlægsudgifter. Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at 
det fastlagte anlægsloft på 15,5 mia. kr. i 2013 kan hæves med yderligere 2 mia. 
kr. Dette skønnes ikke at have betydning for Svendborg Kommune, idet der ikke er 
finansiering til nye anlægsprojekter. 

Et evt. loft for 2014 vil fremgå af kommuneaftalen for 2014. Hvorvidt der også kan 
blive tale om loft i forhold til regnskabet vides pt. ikke. 

4. Særlige forhold

Ved tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2014 er der endvidere lagt op til en 
øget digitalisering. Dette indebærer bl.a. at der lægges op til, at den nuværende 
seminarmappe ikke trykkes, og at Service og Økonomi får et nyt indhold/lay-out. 

Figur 9: Overordnede styringsdokumenter 

Udgangspunktet er, at aktivitetsoplysninger, mål, resultatkrav, indsatsområder 
m.m., som indgår i de politiske drøftelser frem til vedtagelse af budgettet, udgør 
den væsentligste del af budgetbemærkningerne, og som ligeledes går igen i den 
efterfølgende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. 
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I forbindelse med at der i processen for 2014 fokuseres mere på fagudvalgenes 
politiker/strategier og de fastlagte politiske mål for 2014 vurderes det, at der er 
behov for at nytænke indholdet/opbygning af den nuværende publikation Service 
og Økonomi. 

5. Aktivt medborgerskab
Byrådet besluttede i 2012 et program for Aktivt Medborgerskab, som har til formål 
at skabe bedre beslutningsgrundlag hos politikerne og medejerskab blandt borgere 
og virksomheder. Aktivt Medborgerskab er ligeledes et vigtigt, tværgående element 
i udkastet til ny udvalgsstruktur. 

I efterår 2012 og forår 2013 eksperimenterer byråd og alle udvalg med modeller for 
endnu bedre dialog og samspil med borgere og virksomheder. Resultatet evalueres 
i Økonomiudvalget foråret 2013. Efterfølgende vedtager Byrådet en ny styrereform 
for byrådsperioden 2014-17. 

På baggrund af ovennævnte skal fagudvalgene i forbindelse med drøftelse af deres 
interne budgetproces for 2014 drøfte, hvorledes Aktivt Medborgerskab kan 
implementeres i budgetfasen på udvalgets område. 

5.1 Borgermøde 
Et borgermøde fastlægges af Økonomiudvalget efter oplæg fra 
Nærdemokratiudvalget. 

5.2 Høring 
Som tidligere nævnt er der ikke lagt op til, at der skal udarbejdes besparelser, 
hvorfor der pt. ikke er planlagt en evt. høringsfase ift. medarbejderne (MED-udvalg 
m.m.). 

Hvis det senere viser sig behov for at der skal udarbejdes besparelsesforslag, vil 
der blive tilrettelagt en høringsfase, der dog tidsmæssigt vil være af kortere 
varighed. 

Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 

• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget
den 26. februar 2013.

• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 25.
juni 2013.

• Udvalget deltager i dele af budgetseminariet den 27. august 2013.

6. Administrativ proces – basis/teknisk budget.
På baggrund af basisbudgettet (overslagsårene i vedtaget budget 2013) udarbejdes 
et teknisk budget. Den administrative proces beskrives mere uddybet i en 
administrativ budgetvejledning målrettet administrationen. 

1. rammeudmelding foretages medio marts og omfatter følgende:
- basisbudgettet 
- overførsel af evt. mindreforbrug fra 2012 
- udvalgsbesparelser 2014/15 
- tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen i 2012, og som 

påvirker budget 2014-17. 
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Rammerne justeres efterfølgende løbende som følge af nye bevillingsomplaceringer 
i 2013.  

Sideløbende med udarbejdelse af basisbudgettet arbejdes der administrativt med at 
optimere gennemskueligheden i budgettet. Dette arbejde sker bl.a. ved at 
forbedre/synliggøre de aktivitetstal, som ligger til grund for budgettet. 

2. rammeudmelding foretages medio august og omfatter følgende:
- Pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af effektiviseringskravet på 

0,35 pct. 
- Nye love og bekendtgørelser 
- Revideret skøn over udvikling i overførselsindkomster 
- Nyt indtægtsbudget vedr. skatter og generelle tilskud 
- Demografisk udvikling 
- Mængdeudvikling 
- Problemområder (uomgængelige mer- eller mindreudgifter) 

Indtægtsbudgettet udarbejdes på baggrund af KL’s tilskudsmodel. Ved 
budgetlægning af overslagsårene 2015-17 afstemmes den budgetterede udvikling 
af overførselsudgifterne med KL’s forventninger til udviklingen på de 
budgetgaranterede områder, samt øvrige overførselsudgifter. 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2014 
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Bilag 1. Overordnet tidsplan 

Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden fra april 
og frem til medio juni drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende 
politikker, strategier og mål.  

Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet – dvs. at 
såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal 
finansiering ske inden for udvalgets ramme. 

Perioden efter sommerferien er koncentreret om de politiske forhandlinger. Som optakt 
hertil afholdes den 27. august 2013 et budgetseminar for Byråd, Direktion og MED-
Hovedudvalg. Formålet med seminaret er at give en orientering om kommunens 
økonomi, samt en præsentation af det samlede budgetmateriale. 

Til 1. behandling udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance, og 
budgetforhandlinger planlægges at finde sted i weekenden den 21. og 22. september 
2013. 

Byrådets 1. behandling finder sted den 17. september 2013, og 2. behandling finder 
sted den 8. oktober 2013. 
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Dato Aktivitet Aktør 
17. januar Oplæg til økonomistyring 2013: 

Økonomisk status, økonomisk strategi, opfølgning 
2013, Budget 2014 

Direktion 

22. januar Temamøde økonomistyring: 
Økonomisk status, økonomisk strategi, opfølgning 
2013, Budget 2014 

Økonomiudvalg 

14. februar Budgetprocedure 2014 Direktion 

26. februar Budgetprocedure 2014 Økonomiudvalg 

27. februar Orientering om økonomistyring 2013. Lille ledergruppe 

Marts Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt 
og fagudvalgets egen proces. 

Direktør og afd.ledere 

14. marts Økonomisk status til ØK den 19. marts Direktion 

19. marts Økonomisk status: 
- adm. budgetkontrol pr. 28.2.2013 
- regnskab 2012 inkl. overførsler til 2013/14 
- basisbudget 2014 

Økonomiudvalg 

22. marts MED-Hovedudvalg orienteres om budgetproceduren 
2014 

MED-Hovedudvalg 

April/juni Revidering af politikker og strategi – forslag til 
udviklingsmål. Realistisk anlægsbudget. Analyser jf. 
ØK’s udmelding. Beskrivelse af budgetforudsætninger 

Fagudvalg 

30. april Borgmestermøde/KL Borgmester 

Maj Evt. udvalgsdrøftelser af tværgående tiltag Tværgående 
fagudvalgsmøder 

18. juni Status budget 2014: 
Temaer/analyser – kommuneaftale – basisbudget - 
råderum/finansiering -  

Økonomiudvalg 

25. juni Orientering om kommuneaftale. Anlægsseminar. 
Udvalgsdrøftelser af tværgående prioriterings-
muligheder 

Byråd, fagudvalg 

15. august Status budget 2014 Direktion 

16. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 

20. august Budget 2014 – status 
Vurdering af den økonomiske situation. 
Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske 
budgetforhandlinger. 

Økonomiudvalg 

22. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 1. beh. Direktion 

27. august Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, 
anlægsbudget, Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

Byråd, Direktion og 
MEDHovedudvalg 

2. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

10. sept. Borgermøde via Facebook Byråd 

10. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg
Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

17. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

19. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

21./22. 
sept. 

Politiske forhandlinger ØK/Byrådet 

23. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

1. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

8. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 



Budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017 

Diverse 

Indholdsfortegnelse 

Indhold 

 Oversigt besparelser, tilpasset fagudvalgsbesparelser 2014-2017
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