
Program for Byrådets 
 budgetseminar 

tirsdag den 30. august 2016 
 Byrådssalen 

 

Acadre 15-31386    

Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 30. august 2016 kl. 8.30 i byrådssalen, og 
dagen forventer at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er 
ca. tidspunkter. 
 
8.30 – 9.00 Kaffe og rundstykker 

9.00 – 9.05 Velkomst og indledning v/borgmester Lars Erik Hornemann 

9.05 – 9.15 Status budget 2016 
- Samlet regnskabsvurdering på baggrund af ½-årsregnskabet 2016  

9.15 – 12.00 Status budget 2017 
- Præsentation af budgetmappen  
- Præsentation af kommuneaftalen 
- Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet 
- Præsentation af udvidelsesforslag til drift og anlæg 

 
Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling 

12.00 - 12.10 Kommentar ved næstformand i MED-Hovedudvalg 

12.10 Afrunding v/borgmester Lars Erik Hornemann 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 15.00 Reserveret drøftelser i de politiske grupper 

15.00 – 16.00 Temamøde for Byrådet: 
Analyse af idrætten og faciliteterne i Svendborg Kommune 

17.00 Byrådsmøde 

  
 
MEDHovedudvalget deltager til og med frokost. 
 
Hvis de politiske grupper ønsker at bruge resten af dagen til gruppedrøftelser er der reserve-
ret lokaler hertil. Direktionen og Økonomi og Udbud vil stå til rådighed, såfremt der måtte 
være behov herfor. 
 
Resten af dagen er reserveret til politiske drøftelser, og der er reserveret lokaler hertil. I lig-
hed med sidste år er der mulighed for, at Byrådet kan invitere 1-2 personer fra baglandet til 
at deltage i budgetseminaret den 30. august. 
 
 



 

Budgetnotat 
August 2016 

 

 

1. Indledning   
Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budget-
lægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og hand-
lingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces.  
 
På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetfor-
slag i balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 30. august 
som supplement til dette notat. 
 
Basisbudget 
Det tekniske grundlag – basisbudgettet – er udarbejdet med udgangs-
punkt i overslaget for 2017 i budget 2016 og justeret med en række tek-
nisk betonede ændringer.  
 
På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er 
korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budget-
vedtagelsen i 2015, og som har afledt effekt i 2017-2020. Endvidere er 
der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulære-
program), uomgængelige merudgifter, demografi samt seneste skøn over udviklingen i over-
førselsindkomsterne.  
 
På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juli 
og Social- 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. 
 
For overslagsårene er det således forudsat, at finansieringsstilskuddet er det samme som i 
2017. Dette betyder, at der i det tekniske budget for 2018-2020 er videreført et finansierings-
stilskud på 54,8 mio.kr.  
 
Det forudsættes endvidere, at Svendborg Kommune også i overslagsårene 2018-2020 vil mod-
tage særtilskud på i alt 12,7 mio. kr. Der kan forventes svar på kommunens ansøgning ved 
udgangen af august 2016.  
 
Budgettet indeholder således i lighed med tidligere år en betydelig økonomisk risiko, idet et 
negativt udfald af kommuneaftalen for 2018 kan betyde en væsentlig økonomisk udfordring for 
kommunen. Omvendt må det konstateres, at kommunen har modtaget finansieringsstilskuddet 
i en årrække, og derfor må forventes at blive videreført i et vist omfang – også ved en kom-
mende finansieringsreform. I modsat fald vil det ikke kun være Svendborg, der vil blive stillet i 
en uholdbar situation, men en lang række af landets kommuner. 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunens likviditet er relativt beskeden og service-
udgifterne relativt høje i forhold til gennemsnittet for landets kommuner. 
 
Det skal ligeledes bemærkes, at der i driftsresultatet indgår forbrug af overførsler fra 2015, 
hvoraf bruttobudget udgør på 31,3 mio. kr., og heraf forudsættes 25 mio. kr. overført fra 2017 
til efterfølgende år, i alt netto 6,3 mio. kr. som forbruges i 2017. 
 
På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger har Økonomiudvalget på 
mødet den 9. august besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 25 mio. kr.  
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Rådhuset
、、、、、、、、

 

Ramsherred 5
、、、、、、、、、、、

 
5700 Svendborg 
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Det skal fremhæves, at der i første omgang alene er tale om udarbejdelse af et besparelseska-
talog med henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningspro-
cessen viser sig behov for besparelser. Som følge heraf er besparelsesrammen ikke medtaget i 
basisbudgettet 2017-20. 

Usikkerheder og risici 
Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund 
for det tekniske budget 2017-20. 

Regeringen vil også i 2017 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i 
budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud 
udgør 30,4 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2016 vil indeholde både en indi-
viduel og kollektiv straf.  

Svendborg Kommunes vejledende ramme for serviceudgifter i 2017 er iflg. KL. opgjort til 
2.465,2 mio. kr. På baggrund af basisbudgettet primo august 2016 forventes serviceudgifterne 
i 2017 at udgøre 2.488,4 mio. kr., og overskrider således kommunens ramme med 23,2 mio. 
kr. 

I 2017 er der indført et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,3 mia. kr., og der er tilknyttet 
budgetsanktion. Af kommunernes samlede tilskud er 1 mia. kr. således betinget af aftaleoverhol-
delse. Der er ingen regnskabssanktion i 2017, men tilkendegivelse fra KL om at arbejde for 
budgetoverholdelse. Svendborgs andel af en eventuel sanktion udgør ca. 10 mio. kr. 

Vedr. lån har kommunen ansøgt om lånedispensationer på 105,1 mio. kr., hvoraf der er bud-
getlagt med 17,2 mio. kr.  

Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud forventes meddelt af ministeriet ultimo au-
gust 2016. Der er søgt om samlet tilskud på minimum 25,0 mio. kr., hvor der er budgetlagt 
med 12,7 mio. kr. 

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 politiks overordnede mål er videreført i 2017: 

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

ponerede midler.
• Gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangs-

punkt skal være lavere end de årlige afdrag.

For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på 
at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser.  
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2. Resultatoversigt  2017-2020
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2017-20 tilpasset nærvæ-
rende budgetnotat. 

Udgangspunktet for budget 2017-20 er overslagsårene i vedtaget budget 2016. Budgettet er 
efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2015 er truffet en 
række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2017, 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 2015 er indarbejdet. 

Tabel 1: Resultatoversigt budget 2017-20 (ekskl. Besparelsesramme på 25 mio. kr.) 

1.000 kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budget-

regnskab overslag overslag overslag

2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -3.639.948 -3.691.845 -3.751.639 -3.822.288 -3.894.554

Serviceudgifter i alt 2.472.500 2.488.408 2.479.578 2.473.144 2.471.882

Overførselsudgifter 1.090.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304

Pris- og lønreserver 0 0 58.413 117.805 187.680

Driftsudgifter i alt 3.563.200 3.589.714 3.645.157 3.702.870 3.784.866

Renteudgifter 17.400 27.228 28.874 28.834 30.363

Resultat af ordinær virksomhed -59.348 -74.904 -77.608 -90.584 -79.326

Anlægsudgifter i alt 188.700 97.409 100.104 76.820 72.049

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.690 82.528 99.562 87.291

Lånoptagelse -77.300 -52.931 -63.932 -39.866 -29.366

Finansforskydninger -1.600 -1.569 -817 -295 -17

Resultat af skattefinansieret område 113.252 35.695 40.275 45.636 50.631

Ændring af likvide aktiver 113.252 35.695 40.275 45.636 50.631

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 147.000 72.526 34.541 -8.414 -56.548

+ = udgift, - = indtægt

Budgetnotat august 2016 - ekskl. Besparelse på 25 mio. kr.

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2017-20

Note: Det skal bemærkes, at forventet regnskab 2016 er på baggrund af koncernrapport pr. 31.3.2016. 
Opdateret skøn afventer ½-årsregnskab 2016, som foreligger ultimo august.  

Resultatoversigten for budget 2017 viser et overskud på 74,9 mio. kr. i resultat af ordinær 
virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr.  

Den væsentligste årsag til, at resultat af ordinær virksomhed er under 100 mio.kr., kan pri-
mært henføres til nye ufinansierede udgifter, samt at der er overført netto 6,5 mio. kr. fra 
regnskab 2015 inkl. negativ pulje på 25 mio. kr.  

Det samlede resultat udviser et forbrug af de likvide aktiver på 35,7 mio. kr., hvor der i det 
oprindelige budget 2017 var budgetlagt med et forbrug af kassen på 20,4 mio. kr. 

Efterfølgende er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændrin-
ger til indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbud-
gettet er beskrevet under afsnit 3 og 5 i budgetmappen.  
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Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område – ordinær drift 

 
 

Note: 
Overførselsindkomster er inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud 
 
 
Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område – anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger 
Mio. kr 2017 2018 2019 2020

Anlæg (ekskl. Pl-skøn) -29,4 10,2 20,9 -6,1

Nye pris- og lønskøn - anlæg -0,3 0,6 1,4 1,5

Afdrag på lån -0,2 -0,2 1,3 11,0

Låneoptagelse 8,3 -9,2 -20,0 -9,5

Deponering 0,2 0,2 0,2 0,2

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

I alt -24,0 0,2 3,5 -2,9  
 
Gennemsnitlig likviditet 
I resultatoversigten er der taget udgangspunkt i en forventet gennemsnitsbeholdning på 147 
mio. kr. ved udgangen af 2016. Den gennemsnitlige likviditet pr. 31.7.2016 udgør 156,5 mio. 
kr. På baggrund af den seneste prognose forventes den gennemsnitlige likviditet ved udgangen 
af 2016 at udgøre 140 mio. kr. Omvendt vil forventet regnskab 2016 formentlig reducere likvi-
ditetstrækket. 
 
Det skal bemærkes, at et endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2016, som foreligger ultimo 
august.  
 

3. Indtægtsbudgettet 

Skatter, udligning og tilskud 

Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2017 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskuds-
ordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 10. juni 2016 og de 
statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af Indenrigsministeriet.  

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Drift – justering basisbudget 12,0 4,4 2,3 -0,9

Overførselsindkomster – nyt skøn -25,9 -7,2 11,8 25,5

Lov- og cirkulæreprogram 1,7 1,7 1,5 1,3

Afledt udgifter politiske beslutninger 1,7 1,7 1,5 1,4

Nye ufinansierede udgifter 7,7 7,5 6,8 6,8

Mængdeudvikling 7,9 7,9 7,9 7,9

Serviceudgift - løntilskudsjob -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Demografi 7,5 9,7 9,0 8,4

Finansiering 26,9 12,4 -14,1 -86,3

Renter (inkl. likvide aktiver) 0,8 2,5 1,9 3,4

Nye pris- og lønskøn - drift -0,5 3,1 8,4 81,0

I alt 39,2 43,1 36,4 47,9
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Økonomien i overslagsårene 2018-2020 er baseret på den tilskudsmodel fra juli 2016, som KL tilby-
der til brug for kommunernes budgetlægning. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konse-
kvenserne for de kommende år ud fra dels årets økonomiaftale og dels regeringens forventninger til 
den økonomiske udvikling, jf. Økonomisk Redegørelse fra maj måned.  
 
Aktuelt er der for 2017 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige 
særtilskud og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræ-
ber sig på at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned.   
 
Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2017, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i 
overskrifter til:  
 

• Udfaldet af kommunen ansøgning om særtilskud for økonomisk vanskeligt stillede kommu-
ner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august 2016. I budgetudkastet er 
der indarbejdet en forventning om særtilskud på alt 12,7 mio. kr. svarende til det tildelte for 
budget 2016. Det skal dog bemærkes, at 3,7 mio. kr. heraf udgjorde tilskud fra den sociale 
pulje. Denne pulje er ved lov afskaffet med virkning fra 2017. 

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

seres frem til budgetvedtagelse.  
 

• Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Det drejer sig 
primært om grundskyld og dækningsafgift. Evt. ændringer skønnes dog at blive marginale. 

 
• Den del af statstilskuddet – i alt 40,6 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét 

vil overholde den aftalte service- og anlægsramme for 2017. Finansministeriet tager stilling 
til spørgsmålet i februar 2017, når kommunernes samlede budgetter for 2017 er indlæst, 
behandlet og vurderet.  

 
 
Kommuneaftalen for 2017 
 
Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke: 
 

♦ Udgiftsniveau for serviceudgifterne udgør 242,2 mia. kr.  
♦ Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. er reduceret med 2,2 mia. kr. Derudover forudsættes 

det, at der kan ske effektiviseringer på det administrative område på 0,3 mia. kr. Så netto 
er der sket en reduktion af servicerammen på 0,5 mia. kr.   

♦ Rammen er forøget med 188 mio. kr. til opprioritering kommunernes sundhedsindsatser 
samt omlægning af puljer til dagtilbud og klippekortordning til ældre på 400 mio. kr.  

♦ 3 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse på servicerammen for 
kommunerne samlet set. 

♦ Anlægsniveauet er nedsat med 0,3 mia. kr. til 16,3 mia. kr. Af kommunernes samlede til-
skud er 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. 
Der er ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne. 

♦ Der foretages midtvejsregulering af overførselsudgifter vedr. 2016 på i alt 1,5 mia. kr. Her-
af udgør lov- og cirkulæreændringer 0,66 mia. kr. 

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten hvoraf de 2,0 mia. 
kr. fordeles efter objektive kriterier. Resten fordeles efter indbyggertal. 

♦ Som følge af aftalen mellem regeringen og KL om initiativer på flygtningeområdet (to parts-
aftalen) er det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskud på 
flygtningeområdet på 125 mio. kr. afskaffet. Disse tilskud erstattes af et højere grundtil-
skud, som giver lavere overførselsudgifter for kommunerne og af en tilskudsordning vedr. 
etablering af nye permanente boliger til flygtninge. 
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♦ Særtilskudspuljen til økonomisk vanskeligt stillede kommuner udgør uændret 300 mio. kr.  
♦ Særtilskudspulje til boligområder med sociale problemer er afskaffet med virkning fra 2017.   
♦ Ramme til skatteforhøjelser udgør uændret 200 mio. kr. 
♦ Tilskudsordning på 150 mio. kr. til kommuner, der sætter skatten ned. 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. 

 
Der skal henvises til uddybende beskrivelse i notat til budgetmappen. 
 
 
Indtægterne i hovedtal 
Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: 
 
Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast  

mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Tilskud og udligning -1.126,1 -1.120,8 -1.124,3 -1.121,3 

Indkomstskatter -2.354,0 -2.411,3 -2.470,6 -2.535,4 

Ejendomsskatter -190,8 -198,6 -206,0 -216,3 

Øvrige skatter -20,9 -20,9 -21,4 -21,6 

Indtægter i alt -3.691,8 -3.751,6 -3.822,3 -3.894,6 

 
Som nævnt er indtægtsbudgettet for 2017 baseret på valg af statsgaranteret grundlag. Selvbudget-
tering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranteret grundlag. Aktuelt peger 
prognoseforudsætningerne dog ikke på, at kommunen skal vælge selvbudgettering. Der analyseres 
løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes. 
 
I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2017 uagtet, at puljestørrelsen i 
overslagsårene er usikker. Der er endvidere lagt til grund at det ekstra likviditetstilskud videreføres 
på samme niveau som for 2017.  
 
Udviklingen sammenholdt med budgetoverslaget i vedtaget budget for 2016 fremgår af nedenstå-
ende tabel:   
 
Tabel 5: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2015 

mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Indtægter i alt -3.691,8 -3.751,6 -3.822,3 -3.894,6 

Budgetoverslag fra budget 2016 -3.718,8 -3.764,0 -3.808,2 -3.808,2 

Ændring 27,0 12,4 -14,1 -86,4 

Plus angiver en mindreindtægt 
 
De samlede indtægter for 2017 er faldet med 27 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2017 i vedta-
get budget for 2016. Dette fordeler sig med et samlet fald i div. skatteindtægter på 3,0 mio. kr. og 
et fald i indtægter fra tilskud og udligning på i alt 24,0 mio. kr. 
 
Indkomstskat: 
I forhold til vedtaget budget 2016 har skattegrundlaget i Svendborg Kommune udviklet sig en smule 
bedre end resten af landet. Der forventes nu ekstra 3,8 mio. kr. ved valg af statsgaranteret grund-
lag for 2017. For overslagsårene 2018-2020 forventes der nu en større vækst i skattegrundlaget 
end på tidspunktet for vedtagelse af budget 2016, hvilket giver øgede indtægter. 
 
Grundskyld og dækningsafgift: 
Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2016 blev det i forbindelse med finanslovsforhandlin-
gerne besluttet at fastfryse den nominelle grundskyldbetaling fra 2015 til 2016 for de fleste ejen-
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domstyper. Skattegrundlaget for grundskylden i 2017 er dermed 7,2 mio. kr. mindre end på tids-
punktet for vedtagelse af budget 2016. Derudover forventes der nu en mindre stigningstakt i grund-
værdierne i 2017-2020 i forhold til forventningerne på tidspunktet for vedtagelse af budget 2016. 
 
Øvrige skatter og afgifter: 
Posten består af ”selskabsskatter”, ”manuelt beregnede dødsboskatter” og ”medfinansiering af det 
skrå skatteloft”. Der forventes nu lidt færre indtægter fra selskabsskatter. Udgiften til medfinansie-
ring af det skrå skatteloft er steget, da Staten nu beregner topskattegrundlaget efter en anden me-
tode end tidligere. Dette giver et højere forventet topskattegrundlag og dermed stiger kommunens 
medfinansiering. For 2017 opvejes disse to forhold dog af en stigning i indtægter fra manuelt be-
regnede dødsboskatter. 
 
Tilskud og udligning: 
Indtægter fra tilskud og den generelle udligningsordning er faldet med 24,0 mio. i 2017 i forhold til 
tidspunktet for vedtagelse af budget 2016.  
 
Dette kan bl.a. forklares med et fald i beskæftigelsestilskuddet på 12,3 mio. kr. Derudover er der 
sket et fald i den andel af bloktilskuddet, der udmøntes efter antal indbyggere i kommunen (statstil-
skuddet). På landsplan er puljen, som statstilskuddet beregnes ud fra, faldet med 2,0 mia. kr. i for-
hold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af budget 2016 og kombineret med at Svend-
borgs andel af det landsdækkende indbyggertal er svagt faldende i forhold til tidligere år, betyder 
det, at statstilskuddet falder med 20,6 mio. kr. for 2017. Dette opvejes kun delvist af at indtægter 
fra den generelle udligningsordning er steget med 14,3 mio. kr. Øvrige tilskud i 2017 er faldet med 
5,4 mio. kr. for 2017.  
 
Det ekstraordinære tilskud til integrationsudgifter på 2,1 mio. kr. og tilskuddet til udgifter i forbin-
delse med boliger til flygtninge på 1,7 mio. kr. videreføres ikke i 2017 og frem. Dette er en udløber 
af regeringens og kommunernes aftale fra maj 2016 (To parts-aftalen). Det ekstraordinære integra-
tionstilskud erstattes af en forhøjelse af grundtilskuddet vedr. integration af flygtninge (indgår i op-
gørelsen af overførselsudgifterne) lige som der er aftalt nye initiativer vedr. kommunernes udgifter 
til boliger til flygtninge. 
 
De to tilskudspuljer vedrørende dagtilbud (250 mio. kr.) og klippekortordningen til ældre (150 mio. 
kr.) indregnes fra 2017 i servicerammen. Finansieringen indgår dermed i kommunens andel af det 
samlede bloktilskud og er ikke længere øremærket til disse initiativer. Skønsmæssigt udgør Svend-
borg Kommunes andel af ovennævnte tilskud hhv. 2,3 mio. til dagtilbud og 1,8 mio. kr. vedr. klip-
pekortordningen til ældre. 
 
Tilskud til passagertransport på ø-færger på 0,2 mio. kr. og tilskud til akutfunktioner i hjemmeple-
jen på 1,2 mio. kr. er helt nye tilskud, hvorfor disse tilskud ikke er med i budget 2016 
m/overslagsår.  
 
Udviklingen i 2020 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget 
er en kopi af budgetoverslaget for 2019. 
 

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. 
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4.1. Drift  

Basisbudget 
De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillin-
ger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2015, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpas-
ninger/justeringer.  
 
Den væsentligste ændring vedrører overførsler fra regnskab 2015 på 6,3 mio. kr. (inkl. negativ 
anlægspulje på 25,0 mio. kr.), afledte udgifter vedr. Frederiksøen på 1,1 mio. kr., samt prove-
nu på 2,7 mio. kr. vedr. salg af KMD ejendomme i forbindelse med monopolbrud er omplaceret 
til finansforskydninger. Endvidere er der foretaget en tilpasning af fagudvalgenes rammer som 
følge af diverse bevillingsomplaceringer. 
 

Øvrige tilpasninger til basisbudgettet 
I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper – udgifter af-
ledt af politiske beslutninger - uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mæng-
deudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster. 
 
Udgifter afledt af politiske beslutninger vedrører områder, hvor der som følge af politisk beslut-
ninger er afledte udgifter, som har virkning i 2017 og overslagsårene. 
 
Nye ufinansierede udgifter vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager 
vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på 
området.  
 
Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af 
vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolknings-
udviklingen. 
 
Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen 
(udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. 
 
Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. 
                                                                                                                                                                                              
I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-20. De enkelte 
områder er beskrevet i budgetmappens afsnit 5. 
 
Tabel 6: Oversigt over tekniske korrektioner af basisbudgettet. 
 OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

2016-priser

Tekst 2017 2018 2019 2020

I alt -1.834 18.867 36.197 49.099

Afledte udgifter af politiske beslutninger 1.744 1.744 1.544 1.446
Nye ufinansierede udgifter 7.747 7.540 6.830 6.830
Udgifter pga. mængdeudvikling (note 1) 7.900 7.900 7.900 7.900
Udgifter pga. demografisk udvikling 7.553 9.745 9.052 8.400
Overførselsindkomster -26.770 -8.054 10.879 24.531
Anlæg - Natura 2000-indsatsen 600 600 600 600
Serviceudgift - løntilskudsjob -608 -608 -608 -608  
 
Lov- og cirkulæreprogram: 

Kommuneaftalen indeholder kompensation for den afledte økonomiske effekt på kommunernes 
budgetter som følge af en lang række lovændringer.  
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I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-20. De enkelte 
områder er beskrevet i budgetmappens afsnit 3. 
 
Tabel 7: Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammets økonomisk konsekvens 
Fordeling udvalg:

2017 2018 2019 2020

ØK 0 0 0 0

EBK 517 512 361 338

BU 1.017 1.019 976 976

SSU 207 207 207 0

MKT 0 0 0 0

Total 1.741 1.738 1.544 1.314  
 
I forbindelse med kommuneaftalen er sket en række reguleringer, som ikke indgår i lov- og 
cirkulæreprogrammet. I det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye 
finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet. I nedenstående oversigt er vist øvrige re-
guleringer, som ikke er medtaget i basisbudgettet, men som indgår som udvidelsesforslag 
sammen med fagudvalgenes øvrige forslag/temaer. 
 
Tabel 8: Øvrige reguleringer, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet 

2017 2018 2019 2020

Erhvervsrettet sagsbehandling vedr. 
miljøgodkendelser, godkendelse af 
husdyrsager og byggesager.

414 414 0 0
Kommunen kan selv disponere over 
midlerne. 

Udgifter vedr. forbedring og udvidelse af BBR-
data

359 386 287 287
Bekendtgørelse mangler - derfor ikke 
med i årets  Lov- og cirkulæreprogram.

Handlingsplan om den ældre, medicinske 
patient vedr. kompetenceløft af kommunal 
hjemmesygepleje.

565 360 1.746 1.746 Særtilskud for 2017 og 2018.

Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning 
mv.

733 864 928 928 Social- og sundhedsudvalget

Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 
(del af to-partsaftalen)

510 0 0 0
Erhvervs-,  beskæftigelses- og 
Kulturudvalget

Puljetilskud dagtilbud 2.300 2.300 2.300 2.300 Omlagt fra diftstilskud til statstilskud

Klippekort ældre 1.800 1.800 1.800 1.800 Omlagt fra diftstilskud til statstilskud

I alt 6.681 6.124 7.061 7.061

 
Med omlægning af SOSU-uddannelsen fra 2016 konverteres 7 ugers skoleophold til 7 ugers 
praktik. Kommunen får kun praktikpladstilskud/refusion af skoleopholdet, hvilket betyder en 
mindre refusion, som kommunerne ikke kompenseres for, idet eleverne forudsættes at have en 
vis arbejdsværdi. Ud fra den nuværende praksis i Svendborg Kommune skønnes en manglende 
indtægt på 1,6 mio. kr. Såfremt kommunen ændrer sin nuværende praksis for indregning af 
eleverne i arbejdsplanerne vil udgiften kunne elimineres, hvorfor udgiften er medtaget som 
udvidelsesforslag. 

4.2 Anlæg  

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2016, er rammerne fremskrevet til 2017-priser, samt 
korrigeret for tekniske ændringer 2017 – 2020 på netto 14,5 mio. kr.  
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Anlægsrammen for 2020 er som udgangspunkt en videreførelse af 2019-rammen, som admini-
strativt efterfølgende er justeret med 2,5 mio. kr., idet enkelte rammebeløb systemmæssigt 
ikke blev dannet korrekt for 2020. 
  
Endvidere er der foretaget regulering på -0,2 mio. kr./år vedr. havnens bygninger på Frederik-
sø og 0,5 mio. kr./år netto vedr. værtsskab DGI Landsstævne, samt 0,6 mio. kr./år vedr. Na-
tura 2000-indsatsen. Nettorammerne kan opgøres således (opgjort ekskl. ændring i pl-
reserver). 
 
Tabel 9: Ændring til anlægsbudget 
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Vedtagne rammer (Budget 2016) 125,0 86,4 52,1 53,8 
Administrative justeringer     2,5 
Havnens bygninger på Frederiksø -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Værtsskab DGI Landsstævne 0,5 0,5 0,5 0,5 
Natura 2000-indsatsen 0,6 0,6 0,6 0,6 
PL fremskrivning (1,8 %) 1,8 1,7 1,1 1,0 
Tekniske ændringer:     

- Sundhedshus – flyttet til 2016 -7,0    

- Havn – omplacering af rådig-
hedsbeløb 2016-2020 

-6,9 -0,8 10,0 10,0 

- Omplacering af rådighedsbeløb 
for innovativt Energisparepro-
jekt 2016-2019) 

-1,4 10,0 10,0  

- Nulstillet pulje mellem årene 
2016 og 2017 

-15,0    

I alt 97,4 98,2 74,1 68,2 

 
 
Nedenfor er rammene opdelt på politikområder: 
 
Tabel 10: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder 
Mio. kr. netto 2017 2018 2019 2020 

Køb og Salg  -3,9 -5,7 -5,0 0,3 

Veje og Trafiksikkerhed 25,3 25,2 25,1 25,1 

Havne og Færger 18,6 40,9 16,2 15,7 

Kultur, Fritid og Idræt 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natur, Miljø og Klima 1,9 0,6 0,6 0,6 

Borgernære Serviceområder 36,3 21,1 21,1 20,6 

Energi 13,2 10,2 10,2  

Byudvikling 3,3 3,3 3,3 3,3 

Administration -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

I alt netto 97,4 98,3 74,1 68,3 

I alt brutto (udgifter) 115,1 117,7 84,5 73,3 
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Nettoanlægsrammen for Køb og Salg er indeholdt budget for salg af grunde i Tankefuld 2017-
19, påbegyndelse af Tankefuld etape 2 i 2017-18 og jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. 
kr./år. 
 
Finansieringsmodellen for værtsskab af DGI-landsstævne indebærer bl.a., at der i perioden 
2017-2021 skal prioriteres 1 mio. kr. årligt af anlægsbudgettet. Pt. indarbejdet som negativ 
pulje under politikområdet Administration. 
 
De forventede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 udgør pr. 31. marts 2016 -54,1 mio. kr., 
hvoraf -97,0 mio. kr. vedr. indtægter. Af indtægterne udgør ca. -82,8 mio. kr. (inkl. -25,0 mio. 
kr. vedr. jordforsyning i landdistrikter) salg af jord og bygninger. En manglende realisering af 
disse forventede salgsindtægter vil have en negativ påvirkning på kommunens likviditet i over-
slagsårene. 
 
I 2017 er der et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,3 mia. kr., tilknyttet budgetsanktion. 
Der er ingen regnskabssanktion i 2017 men tilkendegivelse om at arbejde for budgetoverhol-
delse. 
 
I seminarmappens afsnit 8 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhøren-
de beskrivelser. 
 

4.3 Renter  
Renter af kommunens likvide aktiver (indestående i bank + obligationsbeholdning) beregnes 
med en rentesats på 2,5 pct. 
 
I forbindelse med den årlige revision af renter, afdrag og finansforskydninger, er der netto ind-
arbejdet en merindtægt på 0,7 mio. kr. Der er ligeledes foretaget en tilpasning af anlægsbud-
gettet vedr. energispareprojektet og havnen, som medfører en udskydelse af låneoptagelse og 
tilhørende låneydelser, som tilføres valutapuljen i 2017. 

4.4 Finansforskydninger, låneoptagelse og afdrag på lån  

I forbindelse med den årlige revision af renter, afdrag og finansforskydninger er der netto ind-
arbejdet en merindtægt på 0,5 mio. kr. Der er ligeledes foretaget en tilpasning af anlægsbud-
gettet vedr. energispareprojektet og havnen, som medfører en udskydelse af låneoptagelse og 
tilhørende låneydelser. 
 
Låneoptagelse  
 
Tabel 11: Budgetlagt låneoptagelse – skattefinansieret område 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Ejendomsskatter -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
Byfornyelse  -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 
Innovativt energispareprojekt -13,0 -10,0 -10,0 0,0 
Lav likviditet (skal søges) -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 
Havn og Færge lånepuljer -25,0 -40,9 -6,1 -5,6 
Lånedispensationer (skal søges) -8,2 -0,2 -0,2 -0,2 
I alt  -59,8 -64,7 -29,9 -19,4 
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Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet. Der er indsendt ansøgninger om lånedispensa-
tioner til Ministeriet til disse lånepuljer: 
 

• 40,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.  
• 46,7 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale.  
• 18,4 mio. kr. til den ordinære lånepulje.  

 
Der er søgt til anlægsudgifter vedr. vedligeholdelsesefterslæb på kommunale ejendomme, Nyt 
børnehus/Hus 53, badefaciliteter Solo Fitness, Tankefuld etape 2, Trafiksikkerhed cykelstier, 
Udbredelse af LOMA samt fleksboliger. 
 
Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 105,1 mio. kr. i 2017, hvoraf der er budgetlagt 
med 9,0 mio. kr. til lav likviditet og 8,2 mio. kr. til lånedispensationer. Hertil kommer budget-
lagte lån til innovativt energispareprojekt, havnerenovering og udvikling, ejendomsskatter og 
byfornyelse, hvor der er automatisk låneadgang. 

4.5 Pris- og lønskøn  
Budgettet for 2017 er udarbejdet på grundlag af KL’s forventninger til pris- og lønforudsætningerne, 
der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL’s budgetvejledning 2017. Samlet set forventes fremskriv-
ningen af budgettet til 2017-priser at give en mindreudgift på netto 0,8 mio. kr. i 2017. 
 
Tabel12: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

I alt -0,5 3,1 8,4 81,0 
 
Den stigende udgift i overslagsårene kan henføres til, at KL har opjusteret det samlede pl-skøn 
med 0,2 pct. i forhold til KL’s skøn fra juli 2015, som er anvendt ved fremskrivning af budget 
2016 og overslagsårene 2017-19. 
 
Udviklingen fra 2019 til 2020 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammen-
ligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for 2019. Udgiften finansieres via kommu-
nens skatteindtægter. 
 
Effektiviseringskrav 
I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet for 2017 udmøntet, svarende til ca. 
8,3 mio. kr. I overslagsårene 2018-99 er der ligeledes afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,3 
mio. kr. i 2018 stigende til 8,5 mio. kr. i 2019. 
 
Det skal bemærkes, at der politisk ikke er taget stilling til, hvorvidt effektiviseringskravet skal 
videreføres efter 2019, og som følge heraf er der ikke afsat en effektiviseringspulje i 2020.  
 
 
 



Driftsbudget 2017 - Udvalgsopdelt 

1.000 kr.  + = udgift, - = indtægt 

Budget 2017 Drift 

Svendborg Kommune i alt 3.589.717 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 253.187 

Serviceudgifter: 262.961 
Natur og Klima 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

13.265 
242.604 

 - Beredskab og indsatsledelse 
 - Trafik og infrastruktur 
 - Ejendomsadministration 
 - Ejendomsservice 
 - Rådgivning og Renovering 
 - Havn og Færger 

Indkomstoverførsler: 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 
 - Ejendomsadministration 
 - Ejendomsservice 

9.474 
90.214 
32.480 

104.977 
5.459 
7.092 

-9.774 
-9.774 

-11.128 
1.354 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 744.793 
Serviceudgifter: 
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 
Jobcentret 
Kultur, fritid og sekretariat 
Institutioner  (Bibliotek, musikskole, ungdomsskole ) 
Byg, Plan og Erhverv 

Indkomstoverførsler: 
Beskæftigelsesindsats 
Socialeydelser 
Sygedagpenge 
Forsikrede ledige 

205.056 
29.957 
53.891 
57.162 
37.110 
26.936 

539.737 
21.864 

330.231 
71.314 

116.328 

Udvalget for Børn og Unge 954.522 
Serviceudgifter: 
Skoleområdet 

949.852 
520.814 

Dagtilbud 210.498 
Familie og Uddannelse 207.995 
 - Familie 
 - Specialundervisning for voksne 
 - Specialinstitutioner 
 - Rammeinstitutioner 
 - Administration 

152.387 
21.984 
6.653 

-12.524 
39.494 

Ungdommens udd. Vejledning 
Indkomstoverførsler: 

10.545 
4.670 

Familie og uddannelse 
Ungdommens uddannelsevejledning 

3.935 
735 



Driftsbudget 2017 - Udvalgsopdelt 

Social- og Sundhedsudvalget 1.140.685 
Serviceudgifter 
Ældreområdet 

937.499 
555.603 

Socialområdet 304.932 
Sundhedsfremme- og Forebyggelse 76.965 

Indkomstoverførsler 
Socialområdet 

203.185 
-5.176 

Sundhedsfremme og forebyggelse 208.362 

Økonomiudvalget 496.530 
Serviceudgifter: 133.040 
Administration 
It 

Indkomstoverførsler: 

80.683 
52.358 

363.489 
Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. 363.489 
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Gældsudvikling i Svendborg Kommune 
 
 
I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt 
specielt fra 2019 og frem gives her et kort overblik over lånemuligheder, 
samt udvikling i kommunens afdrag. 
 
Rammer for låneoptagelse og -afdrag  
Lånebekendtgørelsens rammefastsættelse 
Der er automatisk låneadgang til blandt andet udgifter på havneområdet, 
energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Lån optages alminde-
ligvis som annuitetslån og løbetiden må ikke overstige 25 år.  
 
Lånedispensationer 
Der er hvert år mulighed for at søge Ministeriet om låneadgang til det 
kommende års budget. For 2017 kan der søges om lånepuljen ”investe-
ringer med et effektiviseringspotentiale”, ”ordinære anlægsområde” og ” 
lav likviditet”.  Lån optages som annuitetslån og løbetiden må ikke over-
stige 25 år. For lån til lav likviditet er løbetiden dog max. 10 år. 
 
Historisk udvikling siden 2007 
Oversigten viser faktiske afdrag på lånerammelån (alle lån bortset fra 
ældreboliglån mv.) og faktisk låneoptagelse vedr. lånerammelån fra 2007 
til 2015, korrigeret for konverteringer af lån/låneomlægninger. Anlægsud-
gifter fra 2007 til 2015 er faktiske udgifter på alle kommunens anlæg. 
 
Tallene fra 2016 til 2020 er budgettal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 
Team ØS, Debitor & Finans 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
susanne.schonnemann@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

6. september 2016 
 
Sagsid: 16/4 
Afdeling: Team ØS, Debitor & Finans 
Ref. Jens Otto Kromann 

 

År Afdrag Låneopt Anlæg 
2007 74.454 -12.400 141.444 
2008 21.333 -71.973 245.528 
2009 23.684 -87.682 101.240 
2010 14.929 -56.081 120.797 
2011 34.964 -56.821 125.107 
2012 26.847 -38.994 72.961 
2013 41.099 -56.831 159.429 
2014 44.212 -88.396 203.014 
2015 46.435 -80.069 171.392 
2016 50.589 -70.434 227.979 
2017 52.839 -59.831 97.409 
2018 64.806 -64.703 98.335 
2019 63.271 -29.866 74.125 
2020 64.650 -19.366 68.294 
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Afdrag på lånerammelån i perioden 2021 til 2030 forventes at blive som 
det fremgår af nedenstående tabel incl. afdrag på lån vedr. Tankefuld. 
Derudover er der i afsat afdrag vedr. skyldigt tilslutningsbidrag i 2019, 
2021 og 2022. Afdragene er baseret på basisbudget 2017 og maksimal 
løbetid. 
 

 
 
Afdrag i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Lånerammelån 52.839 64.806 63.271 64.650 63.071 58.138 57.775 58.654 58.242 59.617 61.041 62.181 22.574 22.920
Budgetlagte lån 2.381 4.925 7.308 9.166 13.704 13.941 14.181 14.418 14.673 14.927 15.184 12.342 11.606 10.861
Skyldigt tilslutningsbidrag 0 0 15.849 0 5.070 564 0 0 0 0 0 0 0 0
Ældreboliglån m.m. 12.470 12.797 13.134 13.475 13.816 14.157 14.498 14.839 15.180 15.521 15.862 16.203 16.544 16.885

I alt 67.690 82.528 99.562 87.291 95.661 86.800 86.454 87.911 88.095 90.065 92.087 90.726 50.724 50.666

 
 

Mulighed for yderligere fremadrettet låneoptagelse 
 
Automatisk låneadgang 
Fra 2017 til 2020 er der budgetlagt låneoptagelse med automatisk låne-
adgang inden for følgende områder: 
Lån til betaling af ejendomsskatter, byfornyelse, innovativt energispare-
projekt og lånepuljer havneområdet.  
 
Lånedispensationer 
Fra 2017 til 2020 er der budgetlagt med en låneoptagelse til lav likviditet 
på 9 mio. kr. hvert år. Som nævnt er ovenstående baseret på basisbud-
gettet, hvorfor der ikke er taget højde for svar på lånedispensationer og 
direktionens budgetforslag. 
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BUDGET 2017-20 
Direktionens justerede budgetforslag  

 
 

Skærpede mål for kommunens økonomi 
 
Siden 2007, hvor målsætningen var et driftsoverskud på 40 mio. kr., er den 
økonomiske politik justeret i takt med ændrede vilkår og krav. I 2010 var 
målet et overskud på 70 mio. kr. og den seneste ændring kom i forbindelse 
med budgetlægningen for 2011, hvor Byrådet fastlagde de målsætninger, der 
siden har været styrende for budgetlægningen og økonomiopfølgningen:  
 

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

mellem 80 og 100 mio. kr. ud over deponerede midler. 
 
Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere 
afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, 
der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå 
udsving og udgå drastiske økonomiske opbremsninger.  
 
Afviklingsprofilen for kommunens gæld betyder, at afdragsbyrden i de 
kommende år øges, mest udtalt i 2019, hvor afdraget er knap 40 mio. kr. 
højere end i 2016. Stigningen skyldes bl.a., at der skal afdrages på lån vedr. 
jordforsyning, uden at den forventede salgsindtægt er realiseret. 
 
Denne udvikling giver anledning til at revurdere de økonomiske målsætninger, 
idet et driftsoverskud med den nuværende målsætning i 2019 netop svarer til 
årets afdrag på kommunens lån. Der er således behov for senest fra 2019 at 
revurdere – og øge – kravet til det årlige driftsoverskud.   
 
Dette skal også ses i lyset af, at kommunens serviceudgifter og udgifter til 
indkomstoverførsler er relativt høje, gælden er relativt høj og likviditeten 
relativt lav i forhold til andre kommuner.  
 
Kommunens særtilskud tildelt af Social- og Indenrigsministeriet udgør 6 
mio.kr. og er dermed 6,7 mio.kr. lavere end indarbejdet i basisbudgettet. 
Direktionen ser på denne baggrund behov for at øge sparerammen fra 25 mio. 
kr. til 31,7 mio.kr. årligt.   
 
I direktionens forslag indgår derfor, at målsætningen for driftsoverskuddet fra 
2019 øges til mindst 130 mio. kr. 
 
Dette kan opnås ved at reducere udgiftsniveauet på serviceområderne med 
yderligere 15 mio. kr. til i alt 46,7 mio. kr. årligt fra 2019 og ved at videreføre 
det årlige effektiviseringskrav på 0,35 % i 2020. 
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For at sikre, at målsætningen for kommunens likviditet indfries, er det i direktionens forslag 
forudsat, at nettogældsafviklingen reduceres ved optagelse af lån til styrkelse af likviditeten, jf. 
nedenfor.  
 
Direktionen anbefaler, at der allerede nu igangsættes analysearbejde med henblik på at afdække 
handlingsmuligheder i forhold til at reducere udgiftsniveauet fra 2019. Herved bliver det tillige 
muligt at afstemme realiseringen af besparelserne med de indtægtsmæssige konsekvenser af 
den udligningsreform, der forventes at få virkning fra 2019. 
 
Direktionens budgetforslag 
 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2016, jf. 
budgetnotat af 26. august 2016 samt det forventede regnskab for 2016 jf. budgetkontrollen 
pr. 30. juni 2016. Det forventes, at likviditetstrækket i det endelige regnskab for 2016 
reduceres med 20 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab ud fra et historisk mønster.  
 
Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem 
KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau 
sammenlignet med andre kommuner i regionen. 
 
Budgetforslaget lever op til de nugældende økonomiske målsætninger i 2017 og 2018 og til 
en skærpet målsætning fra 2019 med krav om et driftsresultat på 130 mio. kr. 
 
På indtægtssiden er fastholdt en forudsætning om, at finansieringstilskuddet i 
overslagsårene har samme størrelse som i 2016, dvs. 3,5 mia. kr. på landsplan. Tilskuddet 
er ligesom de seneste 4 år kun aftalt for ét år, og det er derfor usikkert, om tilskuddet 
videreføres og om det i givet fald fordeles efter samme principper som i 2016. Den 
kommende finansieringsreform, der forventes gennemført fra 2019, vil ligeledes være en 
usikkerhedsfaktor. 
 
Forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti og indtægter fra skat og 
grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. 
 
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, og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne 
ligeledes overholder den aftalte anlægsramme 
 
Driftsbudgettet 
 
Ud over det langsigtede pres er der også på kort sigt et pres, der især kan tilskrives to 
forhold, dels en uomgængelig, men ufinansieret udgiftsvækst på flere serviceområder, dels 
en årlig mindreindtægt fra det ordinære statstilskud.  
 
Dette er der taget højde for med beslutningen om at udarbejde et sparekatalog på 25 mio. 
kr. årligt, hvortil kommer 6,7 mio.kr. pga. reduceret særtilskud og i direktionens forslag er 
det forudsat, at kataloget tillagt 6,7 mio.kr udmøntes og at driftsudgifterne fra 2017 
reduceres med 31,7 mio. kr. årligt. 
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Ved administrationens forberedelse af sparekatalogerne til drøftelse i fagudvalgene vil indgå 
nøgletal for kommunens udgiftsniveau. 
 
I det tekniske budget er indarbejdet en række uomgængelige merudgifter. Der er ikke i 
direktionens forslag yderligere udvidelser på driftsbudgettet. 
 
Social- og Indenrigsministeriet har som nævnt truffet beslutning om tildeling af særtilskud 
og lånedispensationer i 2017. Direktionens budgetforslag er justeret herfor.  
 
Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for 2017-2020 er så realistisk som muligt, idet 
forudsigelige og uomgængelige mer-/mindreudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget 
afsat reserver til uforudsete udgifter.  
 
I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 på 25 
mio. kr. Direktionen har ikke fundet anledning til at justere dette skøn, idet der er 
betydeligt pres på at nå forudsætningen om en overførsel i 2016 på 35 mio. kr. 
 
I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer, der er 
fremsendt til budgetforhandlingerne. Direktionen har ikke indarbejdet disse i 
budgetudkastet.  
 
Direktions mål for driftsoverskud i budgetperioden sikrer balance og finansiering af 
budgetlagte anlæg og afdrag på kommunens gæld, men ikke finansiering til anlægsudgifter 
ud over det allerede budgetlagte. Direktionen forslag indebærer derfor, at nødvendige 
udgifter til indhentning af efterslæb på bygningsområdet finansieres ved lånoptagelse. En 
forudsætning herfor er, at kommunen opnår lånedispensation, herunder andel i de 
dispensationer, der gives til kommuner med lav likviditet.  
 
Indkomstoverførslerne ligger stadig på et relativt højt niveau på trods af reducerede 
udgifter jf. budgettet for 2016 og er stigende i overslagsårene primært pga. udgifter til 
integration, hvorfor indkomstoverførslerne generelt efter direktionens vurdering indgår i 
ovennævnte systematiske gennemgang.  
 
Investeringer og anlæg 
 
Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2017 er en samlet nettoanlægsramme på 97,4 
mio. kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og 
færdiggørelse af daginstitution, investeringer i havnen samt løbende 
vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. 
  
Direktionens forslag til anlægsbudget har som hovedsigte, at fastholde værdien af 
kommunale bygninger og anlæg både - brugsmæssigt og økonomisk - og understøtte 
havneudviklingen. Samtidig understreger Direktionen vigtigheden af at de budgetlagte 
puljer for ejendomssalg realiseres. 
 
I direktionens forslag fastholdes derfor det betydelige investeringsniveau i kommunens 
havne, hvorved den pulje, der er afsat i overslagene i budget 2016 disponeres fuldt ud.  
  
I forhold til kommunens øvrige anlæg og bygninger ønsker direktionen, af der afsættes 
årlige anlægsrammer til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. Efterslæbet 
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betyder, at budgettet skal forøges med 115 mio. kr., såfremt der arbejdes med en 5-årig 
horisont. Direktionen anbefaler, at der arbejdes med en lidt længere tidshorisont og at 
kommunens haller indgår. Der afsættes i budgetperioden yderligere 15 mio. kr. årligt, 
således at der samlet i perioden 2017-20 bruges 60 mio. kr. mio. ekstra, hvilket betyder at 
der i alt i perioden afsættes 120 mio. kr. til formålet. Fortsættes denne takt i perioden efter 
2020, vil efterslæbet være indhentet i 2025 og hurtigere, såfremt det gennem 
arealeffektivisering lykkes at nedbringe arealforbruget og afhænde ledigblevne bygninger. 
 
Direktionen anbefaler, at der halvårligt rapporteres særskilt på genopretning.  
 
Den øgede anlægsramme på årligt 15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse er i direktionens 
forslag forudsat fuldt lånefinansieret i kraft af forventede lånedispensationer. 
 
Ovennævnte prioriteringsforslag betyder, at der ikke er mulighed for at afsætte midler til 
andre nye anlægsprojekter, med mindre der omprioriteres indenfor den eksisterende 
anlægsramme eller findes midler via øget driftsoverskud. Herunder forudsættes, at 
anlægsforslag vedr. nye badefaciliteter til Solo Fitness på 1,8 mio. kr. i 2017 indarbejdes 
indenfor anlægsrammen, idet lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet er opnået 
til dette formål. 
 
Finansiering og likviditet 
 
Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 54,6 mio.kr. og et 
særtilskud på 6,0 mio.kr. i alle årene.  
 
I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 
2020 med 8,5 mio. kr. 
 
Låneoptagelse i direktionens forslag udgør i alt 81 mio. kr. mio. kr. ud over den 
lånoptagelse, der indgår i det tekniske budget. Nettogældsafviklingen i overslagsårene 
udgør herefter 81,5 mio. kr. Herunder forudsættes, at der udover lån til 
ejendomsrenovering på årligt 15 mio. kr. låneoptages yderligere for budgetperioden 21 mio. 
kr. i form af lav likviditet til imødegåelse af de betydelige nettoafdrag, og således at 
kommunens likviditet også i 2020 lever op til målsætningen om minimum 80 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at der i direktionens forslag resterer lånedispensation på 4,2 mio. kr. til 
lav likviditet i forhold til den opnåede dispensation, som således ikke er indarbejdet i 
lånoptagelsen i 2017. 
 
Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
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Resultatoversigt 2017-2020. I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til 
budget 2017-20 indarbejdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budget-
regnskab overslag overslag overslag

2016 2017 2018 2019 2020
Indtægter i alt -3.625.392 -3.685.149 -3.744.943 -3.815.592 -3.887.858
Serviceudgifter i alt 2.448.600 2.456.709 2.447.879 2.426.445 2.425.181
Overførselsudgifter 1.089.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304
Pris- og lønreserver 0 0 57.824 116.051 176.525
Driftsudgifter i alt 3.538.300 3.558.015 3.612.869 3.654.417 3.727.010
Renteudgifter 10.500 27.103 28.112 27.338 27.237
Resultat af ordinær virksomhed -76.592 -100.031 -103.963 -133.837 -133.611
Anlægsudgifter i alt 163.500 113.535 94.032 102.287 97.975
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.709 83.800 102.388 92.679
Lånoptagelse -50.700 -69.057 -65.967 -77.441 -53.941
Finansforskydninger 12.334 -1.569 -817 -295 -17
Resultat af skattefinansieret område 111.342 10.586 7.085 -6.898 3.085
Ændring af likvide aktiver 91.342 10.586 7.085 -6.898 3.085
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 89.036 80.200 80.107 82.014
+ = udgift, - = indtægt

Version 3 - inkl. Besparelse på 25 mio. kr. +15 mio fra 2019 + anlæg 15 mio. kr + anlægspulje havn

RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2017-20
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Bilag: Oversigt over ændringer i Direktionens forslag til 1. behandling 

 
 
 

Drift 1.000 kr 2017 2018 2019 2020
Serviceudgifter
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -2.624 -2.624 -2.624 -2.624
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -703 -703 -703 -703
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -2.054 -2.054 -2.054 -2.054

Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -550 -550 -550 -550
Udvalget for Børn og Unge
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -9.632 -9.632 -9.632 -9.632
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -2.581 -2.581 -2.581 -2.581
Social- og Sundhedsudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -9.445 -9.445 -9.445 -9.445
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -2.531 -2.531 -2.531 -2.531
Økonomiudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -1.245 -1.245 -1.245 -1.245
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -334 -334 -334 -334
yderligere besparelse 0 0 -15.000 -15.000

Effektivsering 0,35 pct. Videreført -8.500 Via pl-reserver
I alt -31.699 -31.699 -46.699 -55.199

Anlæg 1.000 kr 2017 2018 2019 2020
anlægsramme ejendomme 15.000 15.000 15.000 15.000
Pulje havneudvikling - tilpasning 2017-20 1.126 -20.965 9.575 9.575
Pulje havneudvikling - disponeret således:
- reduktion efterslæb af havnens anlægskonstruktioner 6.766 6.766 6.766 6.766
- vedligeholdelse af havnens bygninger 809 809 809 809
- vedligeholdelse af bygninger Frederiksø/prøvehandlinger 2.000 2.000 2.000 2.000
Nulstilling af pulje havneudvikling -9.575 -9.575 -9.575 -9.575
I alt 16.126 -5.965 24.575 24.575

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Renter lån lav likviditet 202 385 613
Afdrag lån lav likviditet 1.491 3.001 5.003
Renter lån investeringer 63 221 373
Afdrag lån investeringer 93 337 586
Lån lav likviditet -15.800 -15.800 -20.800 -7.800
Lån investeringer 800 -7.200 -7.200 -7.200

Lån pulje havneudvikling -1.126 20.965 -9.575 -9.575
Rente lån pulje havneudvikling 13 -210 -327 -104
Afdrag lån pulje havneudvikling 19 -312 -512 -201

Ansøgning særtilskud 6.696 6.696 6.696 6.696

I alt -9.399 5.988 -27.774 -11.609

Samlet ændring: årligt og total for perioden -24.972 -31.676 -49.898 -42.233 -148.778



 

 
 

Notat teknisk ændring til budgetmappe 

 

 

I forhold til budgetforslaget som er fremsendt til Byrådets 1. behandling den 

20.9.2016 er der fremkommet en række tekniske ændringer, som samlet 

set medfører en mindreudgift/merindtægt på 37,8 mio. kr. i perioden 2017 – 

2020. 

 

De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten er 

medtaget ændringer, som påvirker kassen i positiv eller negativ retning. Det 

skal bemærkes, at der kan komme flere tekniske ændringer til listen inden 

budgettets 2. behandling. 

 

 
 

 

Drift: 

På baggrund af forventet regnskab 2016 forventes der en samlet min-

dreudgift til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. 

 

Renter og Finansiering m.m. 

Regeringen har i forbindelse med sin Økonomiske Redegørelse fra august 

udsendt nye, højere skøn for udviklingen i kommunernes skattegrundlag i 

forhold til de skøn, der ligger til grund for Social- og Indenrigsministeriets 

udmelding af det statsgaranterede grundlag. Det vurderes nu, at kommu-

Drift 1.000 kr 2017 2018 2019 2020

Økonomiudvalget

Tjenestemandspensioner -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Kassen

I alt - drift -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Opdateret tilskudsmodel fra KL Kassen

- indkomstskat 0 -2.450 -130 2.429

- øvrige skatter og afgifter 0 -16.999 27 49

- tilskud og udligning 0 -2.382 -3.856 -5.399

I alt - renter og finansiering 0 -21.831 -3.959 -2.921

Afdrag, lån og finansforskydninger 1.000 kr. 0 0 0 0

Kirkeskat 204 -487 -1.020 -1.853 Kassen

I alt - Afdrag, lån og finansforskydninger 204 -487 -1.020 -1.853

Samlet ændring: årligt og total for perioden -1.296 -23.818 -6.479 -6.274 -37.867

Notat 
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Side 2 af 2 

nernes indtægter fra indkomstskatter i 2017 vil være ca. 1,7 mia. kr. højere 

end ved udmeldingen af de statsgaranterede indtægter tilbage i juli måned. 

 

KL har på den baggrund opjusteret skatte- og tilskudsmodellens vækstskøn 

for kommunens skattegrundlag og skøn for bloktilskuddet i overslagsårene 

2018-2020. Endvidere viser den foreløbige ligning af skatter fra manuelt 

behandlede dødsboer, at kommunen i 2018 vil modtage en ekstraordinær 

stor skatteindtægt fra disse dødsboer. 

 

Afdrag, lån og finansforskydninger. 

På baggrund af budgetforslag fra Provstiudvalget og kommunens skatte-

prognose for kirkeskat er der foretaget en ny beregning for kirkeskatten, der 

medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. i 2017. I overslagsårene forventes 

samlet set merindtægter på knap 3,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at kirke-

skatten samtidig foreslås nedsat fra 1,04 pct. til 1,03 pct. 

 

Med udgangspunkt i resultatoversigt til Byrådets 1. behandling er der i ne-

denstående resultatoversigt indarbejdet ovennævnte tekniske ændringer. 

 

 
 

Ovenstående resultatoversigt vil være udgangspunkt for de kommende 

politiske forhandlinger, og som følge heraf vil de tekniske ændringer på 

forhånd være indarbejdet i partiernes beregningsforslag. 

1.000 kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budget-

regnskab overslag overslag overslag

2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -3.625.392 -3.685.149 -3.766.774 -3.819.551 -3.890.779

Serviceudgifter i alt 2.448.600 2.455.209 2.446.379 2.424.945 2.423.681

Overførselsudgifter 1.089.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304

Pris- og lønreserver 0 0 57.796 115.995 176.440

Driftsudgifter i alt 3.538.300 3.556.515 3.611.341 3.652.861 3.725.425

Renteudgifter 10.500 27.087 27.797 26.921 26.255

Resultat af ordinær virksomhed -76.592 -101.547 -127.636 -139.769 -139.099

Anlægsudgifter i alt 163.500 113.535 94.032 102.287 97.975

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.709 83.800 102.388 92.679

Lånoptagelse -50.700 -69.057 -65.967 -77.441 -53.941

Finansforskydninger -7.666 -1.365 -1.304 -1.315 -1.870

Resultat af skattefinansieret område 91.342 9.274 -17.076 -13.850 -4.256

Ændring af likvide aktiver 91.342 9.274 -17.076 -13.850 -4.256

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 89.692 93.593 109.056 118.109

+ = udgift, - = indtægt

0

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2017-20 - 1. behandling inkl. tekniske ændringer



Konsekvens af afstemningsaftale mellem S, F, T, Ø, DF og B 

I nedenstående resultatoversigt er vist de økonomiske konsekvenser af afstemningsaftalen mellem S, F, T, 

Ø DF og B. I forhold til Byrådets 1. behandling er der indarbejdet følgende ændringer: 

1. Besparelseskataloget/-kravet er i alle år reduceret med 15,9 mio. kr. Dvs. at sparerammen i 2017 og 

2018 udgør 15,8 mio. kr. og 30,8 mio. kr. i 2019 og 2020. 

 

2. Overførslerne fra 2017 til efterfølgende år er øget med 8 mio. kr. og udgør i alt 33 mio. kr.  

 

3. Budgetteret renteudgift i 2017 er reduceret med 7,3 mio. kr. 

 

4. Tankefuld etape 2 er budgetlagt med 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Projektet skubbes 1 år med opstart i 

2018. 

 

 

I afstemningsaftale er endvidere indarbejdet følgende tekniske ændringer: 

 

1.000 kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -3.625.392 -3.685.149 -3.766.774 -3.819.551 -3.890.779

Serviceudgifter i alt 2.448.600 2.463.109 2.462.279 2.440.845 2.439.581

Overførselsudgifter 1.089.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304

Pris- og lønreserver 0 0 58.092 116.592 177.343

Driftsudgifter i alt 3.538.300 3.564.415 3.627.537 3.669.358 3.742.228

Renteudgifter 10.500 19.787 27.797 26.921 26.255

Resultat af ordinær virksomhed -76.592 -100.947 -111.440 -123.272 -122.296

Anlægsudgifter i alt 163.500 105.146 94.051 110.961 97.975

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.709 83.800 102.388 92.679

Lånoptagelse -50.700 -69.057 -65.967 -77.441 -53.941

Finansforskydninger -11.900 184 245 234 -321

Resultat af skattefinansieret område 87.108 3.034 688 12.870 14.097

Ændring af likvide aktiver 91.342 1.485 -861 11.321 12.548

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 93.586 93.274 88.044 76.110

+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

AFSTEMNINGSAFTALE BUDGET 2017-20

Tekniske ændring + fælles forhandlings udgangspunkt

Drift 1.000 kr 2017 2018 2019 2020

Økonomiudvalget

Tjenestemandspensioner -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Kassen

I alt - drift -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Opdateret tilskudsmodel fra KL Kassen

- indkomstskat 0 -2.450 -130 2.429

- øvrige skatter og afgifter 0 -16.999 27 49

- tilskud og udligning 0 -2.382 -3.856 -5.399

I alt - renter og finansiering 0 -21.831 -3.959 -2.921

Afdrag, lån og finansforskydninger 1.000 kr. 0 0 0 0

Kirkeskat 204 -487 -1.020 -1.853 Kassen

I alt - Afdrag, lån og finansforskydninger 204 -487 -1.020 -1.853

Samlet ændring: årligt og total for perioden -1.296 -23.818 -6.479 -6.274 -37.867
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10. juni 2016

1. Indledning
Stramme økonomiske rammer medfører i de kommende år skærpede udfordringer for den 
offentlige økonomi. For at sikre troværdighed om en fortsat sund og ansvarlig finanspolitik er 
der behov for klare prioriteringer og et fortsat fokus på en effektiv offentlig sektor.  

Folketinget har vedtaget et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om 
året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2017. Folketinget har endvidere vedta-
get, at omprioriteringsbidraget i 2017 tilbageføres til kommunerne, og den konkrete udmønt-
ning vil ske i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi og finanslovsfor-
handlingerne.  

Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar og 
bidraget til at udvikle den fælles velfærd inden for stramme økonomiske rammer, herunder 
gennem implementering af flere store reformer. Det har bidraget til at fastholde og udvikle 
den borgernære velfærd samtidig med, at der er skabt tryghed om dansk økonomi. Kommu-
nernes økonomi er imidlertid ligesom den samlede offentlige økonomi udfordret i lyset af bl.a. 
den ekstraordinære flygtningesituation. 

Regeringen og KL er enige om at prioritere ressourcerne, hvor de skaber størst gavn for 
danskerne. Derfor prioriteres det med aftale om kommunernes økonomi for 2017 at tilføre 
midler til den borgernære velfærd, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.  

Regeringen og KL er enige om at etablere et ambitiøst flerårigt moderniserings- og effektivi-
seringsprogram. Regeringen har derfor tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning 
til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag. 

Regeringen og KL er desuden enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvik-
le den borgernære service er mål- og rammestyring. Regeringen og KL er derfor enige om at 
gennemføre initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og 
en bedre ressourceudnyttelse.  

2. Kommunernes økonomi for 2017
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2017. 

Regeringen 
KL 
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Regeringen og KL er enige om, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 
2017 tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære service-
områder, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.  

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der fra 2018 og frem etableres et fler-
årigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. 
Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, 
hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. 

Regeringen har derfor tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommu-
nale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag. 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede 
spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til: 

• Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse

• Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer

• Digitalisering og velfærdsteknologi

• Regelforenkling og afbureaukratisering

• Bedre ressourceudnyttelse og styring

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016. 

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ 
drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017. 

Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de 
svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra finansloven for 2015 omlægges til 
bloktilskud fra 2017. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommu-
nernes mulighed for prioritering af midlerne. 

Den kommunale serviceramme i 2017 udgør således 242,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere 
reguleringer i medfør af DUT-princippet.   

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det 
kommunale anlægsniveau udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Det sker som følge af, at der i takt 
med, at den økonomiske vækst tager til, er behov for en tilpasning af niveauet af de offentlige 
investeringer, herunder de kommunale anlægsinvesteringer. De første skridt til en tilpasning 
af det kommunale anlægsniveau blev taget med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 
og aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Det næste skridt tages i 2017.   

Regeringen og KL er herunder enige om at udmønte 2,0 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til 
prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. 

Der afsættes en lånepulje på i alt 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviserings-
potentiale.  
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Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de 
kommunale investeringer i 2017. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget 
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgifts-
ramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.  
 
Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgif-
ter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således 
at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres. 

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kom-
munale økonomi i 2017 med nedenstående forudsætninger. 
 

Tabel 1 
Balance for kommunerne i 2017 

Mio. kr., 2017-pl Aftale 

Serviceudgifter, netto 242.185 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 20.216 

Overførsler 70.276 

Udgifter til forsikrede ledige mv. 11.336 

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 16.300 

Øvrige udgifter 699 

Udgifter i alt 361.012 

  

Skatteindtægter -273.754 

Bloktilskud mv. -72.673 

- Heraf betinget bloktilskud -4.000 

Beskæftigelsestilskud -11.336 

Øvrige indtægter -7.549 

Indtægter i alt  -365.312 
 

 
I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse 
i budgetterne for serviceudgifterne i 2017.  
 
Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 
forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Regeringen og KL er enige om, at der fastsættes et 
ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på 
baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil afsættes en lånepulje 
på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 
 
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2017 er en uændret 
kommunal skattefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der for 2017 sker en 
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skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgåen-
de regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 
 
Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2017 
inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter 
skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning 
til de kommuner, som nedsætter skatten i 2017. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. 
af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Tilskudsordningen finansie-
res af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes 
tilskudsprocenten.  

Øvrige økonomiske forudsætninger 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70,3 mia. kr. i 2017, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
11,3 mia. kr. i 2017.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgif-
terne til indkomstoverførsler i 2017. 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. Der foretages desuden en midtvejsregu-
lering vedrørende 2016 på 1,5 mia. kr. (inkl. DUT).  
 
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2017 fremgår af boks 1. 
 

Boks 1 
Øvrige økonomiske forudsætninger 

Bidrag til regionerne 
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2016 var 129 kr. pr. indbygger. 
For 2017 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grund-
bidrag på 131 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den 
regionale pris- og lønudvikling fra 2016-2017 på 1,7 pct. inkl. medicin. 
 
Den kommunale balance i 2017 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 2017 forudsat til 20.216 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 2014 til 2017 
udgør 10,3 pct. Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grund-
skyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2017 vil blive fastsat til 5,5 pct. 
 
Pris- og lønudvikling 
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2016-2017 for de samlede udgifter 
inkl. overførsler på 2,0 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,1 pct. fra 2016-2017, og 
PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,8 pct. fra 2016-2017. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2017 
på 2,0 pct. 
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3. Flygtninge 
Regeringen og KL er enige om, at de mange nytilkomne flygtninge indebærer et pres på den 
kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Parterne vil følge udvik-
lingen på området tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017. 
 
Regeringen anerkender, at flygtningetilstrømningen for den enkelte kommune kan indebære 
usikkerhed i forhold til såvel den praktiske som den økonomiske planlægning. Opgavens 
omfang afhænger bl.a. af udviklingen i den samlede flygtningetilstrømning, sammensætnin-
gen af flygtningegruppen mv. 
 
Regeringen og KL indgik i marts 2016 en aftale om flygtningeområdet. Parterne blev med 
aftalen enige om mere end 50 konkrete initiativer, der bl.a. indebærer styrkede muligheder for 
kommunal boligplacering, bedre rammer for den kommunale integrationsindsats og en styrket 
beskæftigelsesindsats.   
 
Desuden indeholder aftalen bl.a. en kontant belønning til kommunerne på 25.000 kr. for hver 
ekstra flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Derudover ydes der i 
2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering 
af flygtninge. Parterne er enige om også at drøfte flygtningesituationen i forbindelse med 
forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.  
 

4. Folkeskolen 
Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen med den klare 
målsætning at give alle elever et fagligt løft, mindske betydningen af social baggrund samt 
styrke elevernes trivsel. Kommunerne yder sammen med dygtige lærere, pædagoger og 
øvrigt personale i skolen en stor indsats for at implementere reformens elementer.  
 
Regeringen og KL er enige om, at reformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig 
og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte sko-
ler. Regeringen og KL følger derfor udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på 
områder, hvor der fortsat er udfordringer.  
 
Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal 
tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusionsmålsætning på 96 pct. 
Målet er at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn. KL 
og regeringen er i forlængelse heraf enige om at have fokus på de grupper, der er særligt 
overrepræsenterede i de segregerede specialtilbud. Afskaffelse af målsætningen er således 
ikke ensbetydende med, at folkeskolen skal arbejde mindre med inklusion.  
 
Regeringen og KL er endvidere enige om at se på, hvordan den enkelte elevs progression og 
trivsel kan følges. Konklusionerne af dette arbejde skal indgå i forhandlingerne om kommu-
nernes økonomi for 2018. Samtidig er KL og regeringen enige om, at der i forlængelse af det 
gennemførte eftersyn af inklusionsindsatsen kan skabes mere synlighed om kommunernes 
arbejde med at etablere inkluderende læringsmiljøer. Endelig vil KL indgå i den gruppe, der 
drøfter opfølgningen på de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen for inklusionseftersynet. 
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Regeringen og KL er enige om, at det høje ambitionsniveau for folkeskolen stiller nye og 
skærpede krav til skolelederens rolle. Som opfølgning på folkeskolereformen er der udmøntet 
60 mio. kr. til kompetenceudvikling af ledere på folkeskoleområdet. Som led heri er blandt 
andet gennemført et omfattende kursusforløb for skoleledelser. Regeringen og KL vil i for-
længelse heraf nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at under-
støtte og styrke den fortsatte kompetenceudvikling af skoleledere. Arbejdsgruppen vil afrap-
portere inden udgangen af 2016. 
 

5. Det specialiserede socialområde 
Det specialiserede socialområde har tidligere været kendetegnet ved en betydelig udgifts-
vækst. Kommunerne har de senere år arbejdet aktivt med at tilpasse udgifterne på området, 
men oplever i stigende grad styringsudfordringer. Regeringen og KL er enige om, at de øko-
nomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklin-
gen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder. 
 
Borgere med sammensatte og komplekse behov står for en stor del af de kommunale udgif-
ter. Samtidig kan kommunernes indsats over for disse borgere være spredt over flere regel-
sæt og forvaltninger, hvilket udgør en barriere for en hensigtsmæssig og effektiv indsats.  
 
En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv 
og helhedsorienteret indsats for denne særlige gruppe. Regeringen og KL er enige om, at 
erfaringerne fra dette arbejde drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommu-
nernes indsats. 
 
Parterne er endvidere enige om at foretage en gennemgang af eksisterende regler om planer 
på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet med henblik på at undersøge muligheder-
ne for, at kommunerne i forhold til nogle grupper kan give borgerne en samlet plan.  
 
Endelig er parterne enige om i fællesskab at iværksætte et arbejde, der skal understøtte 
tilvejebringelsen af nøgletal vedrørende ydelser og indsatser til borgere med sammensatte 
behov på tværs af kommunale områder. Nøgletallene kan for eksempel anvendes i FLIS 
(Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem). 
 
Forebyggelse af voldsepisoder på botilbud 
Der er brug for en styrket indsats mod voldsepisoder på botilbud. Regeringen, Danske Regi-
oner og KL er enige om, at der er brug for en styrket voldsforebyggende indsats. 
 
Parterne er enige om i fælleskab at belyse tiltag med henblik på en forbedret indsats på 
området, herunder mulige nye tilbudsformer med en klar ansvarsfordeling mellem kommuner 
og regioner. Det indebærer bl.a., at rammerne for at udøve tvang, af hensyn til retssikkerhe-
den for ansatte og beboere, er entydige. Det indebærer også, at der skal være klarhed i 
ansvarsfordelingen i forhold til visitation og finansiering. Konkrete tiltag fremlægges inden 
udgangen af august.  
 
Regeringen vil i forlængelse heraf søge satspuljepartiernes tilslutning til konkrete indsatser 
målrettet forebyggelse af vold på botilbud i de kommende satspuljeforhandlinger. 
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Danske Regioner og KL er enige om at etablere en task force, der understøtter bostederne i 
deres arbejde med at forebygge voldsepisoder frem mod implementering af de nye konkrete 
tiltag. 
  
Opfølgning på sociale mål 
Opfølgningen på regeringens sociale mål skal understøtte et løbende politisk og ledelses-
mæssigt fokus på målene, herunder anvendelsen af de metoder og indsatser, der virker 
bedst. Parterne er enige om løbende at drøfte de sociale mål, og at der efter behov igang-
sættes analyser, der kan understøtte en mere effektfuld indsats på det sociale område. KL vil 
understøtte kommunernes arbejde i retning af de sociale mål og indgå i dialog med Social- 
og Indenrigsministeriet om løbende opfølgning på, hvilke indsatser der kan bidrage til udvik-
ling mod målene ifølge bedste aktuelle viden. 
 
Funktionsevnevurderinger i styringen på botilbudsområdet  
Som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 er der gennemført en afdækning i udvalgte 
kommuner i forhold til anvendelsen af voksenudredningsmetoden VUM. Afdækningen viser, 
at systematisk anvendelse af VUM i visitationen og i den faglige, økonomiske og politiske 
styring kan understøtte en bedre sammenhæng mellem behov, tilbud og udgifter. 
 
Regeringen og KL er derfor enige om at følge op med konkret inspiration til kommunernes 
videre arbejde med at anvende funktionsevnevurderinger i styringen af området samt at 
styrke gennemsigtigheden ved køb og salg af ydelser og undersøge mulighederne for at 
forenkle de mekanismer, der skal understøtte et effektivt marked, herunder fx rammeaftaler-
ne og Tilbudsportalen. 
 
Bedre data på social- og ældreområdet 
Regeringen og KL er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om bedre data på social- og 
ældreområdet, herunder omkostninger for de forskellige målgrupper og indsatser. Der er 
enighed om at fortsætte samarbejdet og sikre, at kommunerne kun har pligt til at indberette 
data, der er af betydning for kvalitet, styring og prioritering på social- og ældreområdet.  
 

6. Et sammenhængende sundhedsvæsen 
Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i 2016. Udvalgets forslag skal 
understøtte en koordineret udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for 
en mere specialiseret sygehusstruktur med henblik på, at behandlingen af patientgrupper 
med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt 
og er af høj kvalitet. 

Med finansloven for 2016 er der aftalt en national handlingsplan for den ældre medicinske 
patient, der bl.a. betyder en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og kompetencerne i 
den kommunale hjemmesygepleje med fokus på bl.a. tidlig opsporing og mere rettidig ind-
sats. Med handlingsplanen tilføres kommunerne 85 mio. kr. i 2016 stigende til 150 mio. kr. i 
2017. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udarbejde en fælles plan for ud-
møntning og implementering af initiativerne i efteråret 2016.  
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Regeringen, KL og Danske Regioner har i april 2016 indgået en politisk aftale om otte natio-
nale mål for sundhedsvæsenet. Der er i tilknytning hertil aftalt, at der skal ske en monitorering 
af de nationale mål i en årlig status for udviklingen i de nationale mål. Der gøres politisk 
status i foråret 2017.  

Kommunal medfinansiering 
Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale medfinansiering af sundhedsom-
rådet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad afspejler de kom-
munale muligheder for forebyggelse, der hvor kommunerne i forvejen har kontakt med bor-
gerne. Fra 2017 ændres beregningen af medfinansieringen, så der afregnes for et samlet 
indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalin-
gen af merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter tilbage-
føres til kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra den mar-
ginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne. 

Regeringen vil i efteråret 2016 søge Folketingets tilslutning til ændringerne med henblik på 
virkning fra 1. januar 2017. For så vidt angår aldersdifferentieringen vil omlægningen dog 
have virkning fra 1. januar 2018, idet der skal tages højde for de byrdefordelingsmæssige 
konsekvenser i tilskuds- og udligningssystemet. 

7. Regelforenkling, styring og effektivisering 
Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar, og 
at det bærende princip for samarbejdet er mål- og rammestyring. Staten har ansvar for at 
sikre rammebetingelserne for lokale prioriteringer, mens kommunerne har ansvar for at priori-
tere og indrette opgaveløsningen effektivt på de kommunale områder. 
 
Parterne er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor er en forudsætning for en velfun-
gerende borgernær service tilpasset borgernes behov. Ligeledes kræver omstilling og ny-
tænkning af serviceproduktionen på de store borgernære serviceområder en stærk decentral 
sektor. Regeringen vil derfor understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne gennem 
regelforenkling og ved at styrke kommunernes styringsmuligheder.  
 
Regeringen og KL er enige om at fortsætte dialogen i samarbejdet om styring og regelforenk-
ling. Regeringen og KL er enige om, at parterne bidrager med 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til 
samarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv. 
 
Samarbejde om regelforenkling i forhold til kommunerne 
KL har med udgangspunkt i blandt andet det fælleskommunale styrings- og effektiviserings-
program identificeret en række forenklingsforslag, der dækker velfærdsområderne bredt, 
herunder beskæftigelses-, social- og undervisningsområdet. 
 
Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere med henblik på drøftelse i 
efteråret 2016.  
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Regeringen og KL er enige om, at det nye frikommuneforsøg for perioden 2016-2019 skal 
bidrage til erfaringer med effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Samtidig vil 
regeringen og KL arbejde for en ambitiøs opfølgning på frikommuneforsøget fra 2012-2015 
og udfordringsretten med henblik på at udbrede gode erfaringer. 
 
Revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i 
beskæftigelsesreformen. Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at admini-
strere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne.   
 
Der er endvidere enighed om med udgangspunkt i bl.a. kommunale erfaringer at undersøge 
mulighederne for forenkling af reglerne inden for følgende områder: 
 
1. Reglerne om statens driftsrefusion til kommunerne. 
2. Ensartede opgørelser af forsørgelses- og tidsperioder. 
3. Øget og bedre digitalisering. 
4. Enklere og harmoniserede redskaber i den aktive indsats, herunder fx varighedsbe-

stemmelser og målgrupper. 
 
Analyserne skal afdække muligheder for forenkling af loven samt de administrative, økono-
miske og adfærdsmæssige konsekvenser ved mulige regelforenklinger. Forenklingsforslage-
ne skal være i overensstemmelse med de politiske intentioner bag de senere års reformer. 
Regeringen fremlægger forslag til ændringer på baggrund af analyserne og søger politisk 
tilslutning hertil fra relevante forligskredse. Det forventes, at der kan fremsættes et lovforslag 

Boks 2 
Eksempler på forslag fra kommunerne vedrørende afbureaukratisering og regelforenklinger 

Kommunerne har i regi af det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række 
forslag til regelforenkling, herunder eksempelvis vedrørende: 

 
• Udsatte og handicappede børn og unge: Forenkling af merudgiftsydelsen, forenkling af regler for 

aflastning af børn med handicap, mulighed for iværksættelse af mindre indgribende foranstaltninger 
uden § 50 undersøgelse mv. 

 
• Folkeskole og dagtilbud: Mulighed for fælles ledelse og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole, 

fælles forældrebestyrelse for dagtilbud og dagpleje, revision af pædagogiske læreplaner, enklere 
indberetninger i forbindelse med kompetencedækningskravet mv. 

 
• Det specialiserede voksenområde: Forenkling af regelsæt i forhold til egenbetaling på botilbud, 

forenkling af budgetskema til brug for socialtilsynet mv. 
 
• Drift af sociale tilbud: Overtagelse af regionale tilbud beliggende i andre kommuner, mulighed for at 

tilbud med driftsoverenskomst kan underlægges regler, som på en række konkrete punkter svarer til 
reglerne fastsat for offentlige tilbud mv. 
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om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats med eventuelle materielle ændringer i 
Folketingssamlingen 2017-18.  
 
Almene boliger 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2016 aftalte regeringen og KL at igangsætte et 
analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene 
boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar. Regeringen og KL 
er enige om at videreføre dette analysearbejde med henblik på drøftelser i efteråret 2016. 
 
Regeringen og KL vil i den forbindelse drøfte konkrete regelforenklinger og styringstiltag med 
udgangspunkt i et bruttokatalog, der er indsamlet i dialog med kommuner og boligorganisati-
oner. 
 

Regeringen og KL er samtidig enige om at drøfte den fremtidige finansieringsmodel for den 
almene boligsektor, herunder sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar, 
sammenhængen mellem investerings- og driftsansvar, incitamenter til også at bygge mindre 
og billige boliger samt hensynet til en balanceret boligpolitik. 
 
Det er ambitionen, at tiltagene samlet set vil kunne øge antallet af billige boliger, som kom-
munerne kan disponere over. 
 
Strategisk indkøb 
En foranalyse gennemført som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 peger på, at der kan 
være gevinster forbundet med fællesoffentlige løsninger for en række indkøbskategorier. 

Boks 3 
Der er i dialogen med kommuner og boligorganisationer om barrierer for tilvejebringelsen af billige almene 
boliger fremkommet en række forslag til regelforenklinger, herunder eksempelvis vedrørende: 

• Krav til nybyggeri, renovering og indretning: Opførelse og renovering af almene boliger skal 
overholde generelle krav i byggeloven/bygningsreglementet og almenboligloven samt yderligere krav fra 
f.eks. Landsbyggefonden, de enkelte kommuner mv. Der ses nærmere på muligheden for at forenkle 
disse krav. 

 
• Anvisningsretten: Der ses nærmere på rammerne for den kommunale anvisningsret til almene boliger 

samt muligheden for at understøtte en mere målrettet brug af anvisningsretten, der kan sikre, at 
kommunerne i højere grad tilbydes boliger, det er relevant at anvise til.  

 
• Udnyttelse af eksisterende kapacitet: Der ses nærmere på muligheden for at understøtte en bedre 

udnyttelse af den eksisterende kapacitet i sektoren, herunder i forhold til tomme ældreboliger.  
 
• Udbud: Udbudsreglerne og -processen opleves som komplicerede. Der arbejdes videre med hvordan 

kommuner og boligorganisationer kan understøttes og vejledes bedre, fx ved opstilling af best practice.    
 
• Samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer: Der er stor forskel på, hvordan kommuner og 

boligorganisationer samarbejder om nybyggeri, renovering og drift af det eksisterende byggeri. Der 
arbejdes bl.a. videre med, hvordan eksisterende gode erfaringer kan udbredes. 
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Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at etablere et indkøbs-
strategisk samarbejde med fokus på konkrete indkøbskategorier, hvor der etableres fællesof-
fentlige løsninger og skabes et ensartet og bedre fælles vidensgrundlag. Det strategiske 
samarbejde påbegyndes i efteråret 2016. 
 
Parterne er samtidige enige om, at e-handel kan være en vej til at sikre effektive indkøb 
gennem højere compliance og reduktion af transaktionsomkostninger. På den baggrund er 
parterne enige om at forbedre fakturaoplysninger samt sikre de bedst mulige betingelser for 
e-handel ved at understøtte udbredelsen af fælles standarder for bl.a. e-kataloger. 
 
Regeringen vil fra efteråret 2016 lade SKI A/S udbyde en række af de indkøbsaftaler, som 
indgår i Statens Indkøbsprogram med henblik på at udnytte synergier og storkøbsfordele 
mellem kommuner og staten. 
 
God arbejdsgiverpraksis  
Regeringen og KL er enige om at samarbejde om god arbejdsgiverpraksis, herunder ved at 
dele erfaringer og drøfte fælles arbejdsgiverprojekter. 
 
Fællesoffentlig digitalisering 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 
for perioden 2016-2020, der sætter nye ambitiøse mål, som skal lægge grunden for fremti-
dens digitale offentlige sektor. Strategien skal sikre, at den offentlige digitalisering skaber 
værdi, vækst og effektivisering og fastholder danskernes tillid til det digitale samfund. 
 
Regeringen og KL er enige om, at der i perioden 2017-2020 afsættes årligt 30 mio. kr. af 
bloktilskuddet til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan. 
 
God økonomistyring 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastholde fokus på en stærk og robust 
økonomistyring. Regeringen og KL er derfor enige om at etablere et partnerskab, der opstiller 
og forpligter parterne til at forfølge konkrete mål for udviklingen af økonomistyring i kommu-
nerne. Arbejdet vil identificere de gode eksempler og tage afsæt i en evaluering af økonomi-
styringen i kommunerne. Der afrapporteres om partnerskabets arbejde i aftale om kommu-
nernes økonomi for 2018. 
 

8. Øvrige emner 
Vækst og erhvervsfremme 
Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og attraktive 
levevilkår i hele landet.  
 
Der indgås en særskilt national aftale om rammer og mål for Væksthusenes indsats i 2017. 
På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2016 en aftale med regio-
nens Væksthus om indsatsen i 2017. 
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv 
og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige 
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aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til en drøftelse af, hvor-
dan der kan sikres en enklere og mere fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder. 
Inddrivelse af restancer 
 
Regeringen og KL har som opfølgning på forståelsen om de kommunale restancer igangsat 
en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte inddrivelse i 
SKAT samt muligheden for at kompensere kommunerne, herunder ved et eventuelt afkøb. 
Analysen forventes færdiggjort i løbet af efteråret 2016. 
 
Data til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger 
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at arbejde for at tilvejebringe det nødvendige 
datagrundlag for nye ejendomsvurderinger. Parterne er enige om at igangsætte en række 
initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), 
og kommunerne kompenseres med 34,6 mio. kr. i 2017 og 37,2 mio. kr. i 2018 samt 27,7 
mio. kr. fra 2019 og frem. 
 
Parterne er enige om at skitsere en fælles løsningsmodel til systematisk digitalisering og 
registrering af plangrundlaget. Formålet er, at der kan udarbejdes mere retvisende vurderin-
ger, og at relevante data fra kommunernes plangrundlag kan overføres digitalt til brug for 
statens nye ejendomsvurderingssystem. Det er en afgørende forudsætning, at kommunernes 
opgave med at tilvejebringe fleksible rammer for vækst og investering gennem planlægnin-
gen fastholdes. Parterne er enige om at arbejde for en aftale om økonomi og den eventuelle 
regulering, der vil følge af nærværende arbejde, inden udgangen af 2016. 
 

 
 



 

Notat 
 
 
 

Budget 2017 - lovgivning og økonomi 
 

 
 

 

Aftale om kommunernes økonomi i 2017 

 
Den 10. juni 2016 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen 
aftale om kommunernes økonomi i 2017.  
 
Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018 og erstattes af et flerårigt 
moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 
mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til 
prioritering bredt indenfor den offentlige sektor.  For 2017 er regeringen 
og KL blevet enige om at der tilbageføres 2,2 mia. kr. til kommunernes 
serviceramme.   
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2017 udgør 
herefter i alt 242,2 mia. kr. 
 
For anlægsudgifter er rammen nedsat med på 0,3 mia. kr. i forhold til 
det aftalte niveau for 2016. Rammen udgør herefter 16,3 mia. kr. for 
2017. 
 
Af det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. gjort betinget af, at 
kommunerne under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort 
betinget af at anlægsrammen overholdes. 
 
Det ekstraordinære likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres også i 
2017.  
 
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

♦ Udgiftsniveau for serviceudgifterne udgør 242,2 mia. kr.  
♦ Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. er reduceret med 2,2 mia. kr. 

Derudover forudsættes det, at der kan ske effektiviseringer på det 
administrative område på 0,3 mia. kr. Så netto er der sket en 
reduktion af servicerammen på 0,5 mia. kr.   

♦ Rammen er forøget med 188 mio. kr. til opprioritering af 
kommunernes sundhedsindsatser samt omlægning af puljer til 
dagtilbud og klippekortordning til ældre på 400 mio. kr.  

♦ 3 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse på 
servicerammen for kommunerne samlet set. 

♦ Anlægsniveauet er nedsat med 0,3 mia. kr. til 16,3 mia. kr. Af 
kommunernes samlede tilskud er 1 mia. kr. betinget af 
aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er 
ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne. 

♦ Der foretages midtvejsregulering af overførselsudgifter vedr. 2016 
på i alt 1,5 mia. kr. Heraf udgør lov- og cirkulæreændringer 0,66 
mia. kr. 

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af 
likviditeten hvoraf de 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier. 
Resten fordeles efter indbyggertal. 

♦ Som følge af aftalen mellem regeringen og KL om initiativer på 
flygtningeområdet (to parts-aftalen) er det ekstraordinære 
integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskud på 
flygtningeområdet på 125 mio. kr. afskaffet.  

♦ Disse tilskud erstattes af et højere grundtilskud til integration af 
flygtninge, som giver lavere overførselsudgifter for kommunerne og 
af en tilskudsordning vedr. etablering af nye permanente boliger til 
flygtninge. 

♦ Særtilskudspuljen til økonomisk vanskeligt stillede kommuner udgør 
uændret 300 mio. kr.  

♦ Særtilskudspulje til boligområder med sociale problemer er 
afskaffet med virkning fra 2017.   

♦ Pulje til skatteforhøjelser udgør uændret 200 mio. kr. 
♦ Tilskudsordning på 150 mio. kr. til kommuner, der sætter skatten 

ned. 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til 

kommuner med lav likviditet. 
 
 
Serviceudgiftsrammen 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen er det aftalte 
niveau for 2016, som herefter korrigeres for udviklingen i P/L. 
Reduktionen af omprioriteringsbidraget forhøjer rammen med 2,2 mia. kr. 
servicerammen. Effektivisering af administration ventes at bidrages med 
0,3 mia. kr.  

 
Rammen er derudover forøget med 188 mio. kr. via en omlægning af 
puljer til opprioritering af kommunernes sundhedsindsatser, puljer til 
dagtilbud og klippekortordning til ældre på 400 mio. kr.  
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Der er desuden afsat midler til reduktion af sagsbehandlingstiden for 
byggesager og miljøgodkendelser mv., forbedring og udvidelse af BBR-
data samt initiativer vedr. digitalisering i kommunerne. 
 
Kommunernes serviceramme for 2017 udgør således i alt 242,2 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af lov- og 
cirkulæreprogrammet, som for 2017-2019 medfører, at servicerammen 
forøges med yderligere 0,185 mia. kr.  
 
 
Anlæg 
Det er i kommuneaftalen forudsat, at de kommunale anlægs-
investeringer i 2017 må udgøre 16,3 mia. kr. Der er tale om et lidt 
lavere niveau i forhold til 2016, hvor anlægsrammen udgjorde 16,6 mia. 
kr. 
 
Der er som noget nyt aftalt, at de 16,3 mia. kr. er et loft over de 
kommunale anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes 
samlede bloktilskud er betinget af at loftet over anlægsinvesteringer 
overholdes i budgetsituationen.  
 
Der udmøntes i lighed med 2016 2,0 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til 
prioritering af de fysiske rammer på folkeskoleområdet, daginstitutioner 
og på ældreområdet.  
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Aftalen for 2017 viderefører det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015. Det er for 
2017 aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. 

Tilskuddet fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne på 
følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 
170.000 pr. indbygger. 

I aftalen om folkeskolereformen indgår derudover et likviditetstilskud i 
2017 på 0,3 mia. kr.  

 
 
Særtilskud  
Aftalen indebærer, at særtilskudspuljen til økonomisk vanskeligt stillede 
kommuner i 2017 udgør 300 mio. kr. Svendborg Kommune har 
fremsendt ansøgning til puljen.  
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Særtilskudspuljen kommuner med boligområder med en høj andel af 
borgere med sociale problemer er afskaffet med virkning fra 2017. 
Regeringen har tilkendegivet, at puljemidlerne, som for 2016 udgjorde i 
alt 420 mio. kr., skal reserveres til særligt vanskeligt stillede kommuner. 
Kommuneaftalen for 2017 indeholder dog ikke noget konkret om 
anvendelsen af disse midler. 

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning inden udgangen af august 2016. 

Midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2016 
De foreløbige skøn for kommunernes overførselsudgifter for 2016 er nu 
ca. 2,9 mia. kr. lavere end skønnet på tidspunktet for indgåelse af 
kommuneaftalen for 2016. Heraf skyldes 0,66 mia. kr. nye lovinitiativer 
såsom kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Derudover har P/L-
fremskrivningen været lidt lavere end tidligere forudsat. Netto forventes 
der færre overførselsudgifter på 2,0 mia. kr. 
 
KL fik forhandlet midtvejsreguleringen ned til 1,5 mia. kr. hvoraf de 659 
mio. kr. som nævnt skyldes nye lovinitiativer. Den reelle midtvejs-
regulering for 2016 udgør således 841 mio. kr. Svendborg Kommunes 
andel heraf er opgjort til 8,6 mio. kr. 
 

Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2017 fastsat til 64,7 mia. kr. og er 
sammensat således: 

 
 mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 69.841 

P/L regulering 1.397 

Balancetilskud  -10.483 

Budgetgaranti  4.704 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. -880 

Andre reguleringer 152 

Bloktilskud 2017 64.731 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af det permanente 
statstilskud med pris- og lønreguleringen samt skøn over kommunernes 
indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet. 

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får 
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at 
gå op. Balancetilskuddet er for 2017 negativt d.v.s. at for kommunerne 
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under ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne. Alle 
væsentlige forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til 
at finansiere de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. 
Det ekstraordinære likviditetstilskud indgår ikke i balanceberegningen, 
da det indgår som et særtilskud. 

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som 
omfatter: Kontant- og uddannelseshjælp, kontantydelse, revalidering, 
aktivering af ikke-forsikrede ledige, uddannelsesordning, 
ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse, førtidspension, ledigheds-
ydelse, jobafklaringsforløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), udgifter 
vedrørende integrationsloven og løntilskud. Bloktilskuddet reguleres 
således at udviklingen i disse konjukturafhængige udgifter neutraliseres 
for kommunernes økonomi set 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, 
som kommunen modtager eller beskæres for. 

 

Låneadgang  
Der er afsat lånepuljer på i alt 1,350 mia. kr. i 2017. Puljerne 
fordeler sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 18,4 mio. kr.)  

• Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. (Svendborg Kommune har ansøgt om 40 mio. 
kr.)  

• Lånepulje på 650 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret 
effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune har ansøgt om 
46,7 mio. kr.) 

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne inden udgangen af august 2016.  

 
 
Omprioriteringsbidraget  
Regeringen og KL har indgået aftale om, at regeringen skal søge 
Folketingets tilslutning til at omprioriteringsbidraget udgår af 
udgiftsloftet for kommunerne med virkning fra 2018. 
 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at omprioriteringsbidraget 
erstattes af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med 
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en målsætning om årligt at kunne spare 1 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. kr. 
reserveres til prioritering bredt i den offentlige sektor. 
 
Det konkrete indhold af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
skal aftales nærmere i efteråret 2016, men det indeholder bl.a. følgende 
hovedspor:  

• Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse 
• Effektiv drift, ny organisering og samarbejdsformer 
• Digitalisering og velfærdsteknologi 
• Regelforenkling og afbureaukratisering 
• Bedre ressourceudnyttelse og styring 

 
Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem en 
mere effektiv administrativ drift i kommunerne kan frigøres yderligere 
0,3 mia. kr. 
 
 
Pulje til skattenedsættelser 
Aftalen for 2017 giver mulighed for at kommunerne - efter ansøgning 
- samlet set kan hæve skatterne med op til 200 mio. kr. 
Forudsætningen herfor er at andre kommuner tilsvarende nedsætter 
skatten. For at understøtte dette etableres der en tilskudsordning på 
150 mio. kr. til kommuner, som nedsætter skatten i 2017.  
 
 
Udgifter til flygtninge 
Tilgangen af flygtninge indebærer et pres på kommunernes service på 
bl.a. dagtilbuds-, skole-, og sundhedsområdet. Det er mellem KL og 
regeringen aftalt, at parterne vil følge udviklingen tæt og drøfte status 
på området i starten af 2017. Der er hermed ikke lagt op til yderligere 
økonomiske midler til kommunerne udover initiativerne, der blev aftalt i 
forbindelse med to parts-aftalen i maj 2016. 
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Regelforenklingsforslag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- 
og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet. 

♦ Etablering af et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke 
det gode købmandsskab på tværs af den offentlige sektor. 

♦ Aftale om det videre forløb for håndtering af voldsepisoder på 
botilbud, som skal styrke den voldsforebyggende indsats. 

♦ Enighed om opbakning til folkeskolereformen og afskaffelse af 
inklusionsmålsætningen. 

♦ Forpligtende partnerskaber for udviklingen af økonomistyringen i 
kommunerne samt etablering af et samarbejde om god 
arbejdsgiveradfærd. 
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Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og 
cirkulæreprogrammet. 
 
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller 
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er 
vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.   
 
Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for 
kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende 
er det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som 
omtales. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med 
udgangspunkt i beskrivelserne i KL’s budgetvejledning G.3.2. 
 
Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter 
i lov- og cirkulæreprogrammet er for Svendborg Kommune på 1,016 pct.  
 
 
Fordelingen på de politiske udvalg:  
 
 (tkr.) 2017 2018 2019 2020 
Økonomiudvalg 0 0 0 0 

EBK-udvalget 517 512 361 338 

Børn og Unge 1.017 1.019 976 976 
Social og Sundhed 207 207 207 0 

Miljø, Klima og Trafik 0 0 0 0 

Total 1.741 1.738 1.544 1.314 
 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Efter gældende praksis er det som 
udgangspunkt kun lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning 
på over 100.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne 
”bagatelgrænse” har været gældende i en længere årrække. 
 
I det tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold 
til de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et 
særskilt problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering 
for 2017 og/eller ved budgetlægningen for 2018.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
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G.3.2 
Pkt. 
 

Udvalg  2017 2018 2019 2020 Note 

4 Erhvervs-, 
Beskæftigelses- 
og 
Kulturudvalget 

Overdragelse af ejerskab af it-system 
vedrørende Børne- og ungeydelsen.  
(Udgifter til drift af IT-system hos 
UDK) 

194 189 141 119 (1) 

9 Børn- og 
Ungeudvalget 

Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om 
ændring af lov om aktiv socialpolitik, 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
integrationsloven og forskellige andre 
love (Indførelse af en 
integrationsydelse, ændring af 
reglerne om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v.) 
(Udgifter til økonomisk friplads) 

436 554 584 584 (2) 

9 Erhvervs-, 
Beskæftigelses- 
og 
Kulturudvalget 

Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om 
ændring af lov om aktiv socialpolitik, 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
integrationsloven og forskellige andre 
love (Indførelse af en 
integrationsydelse, ændring af 
reglerne om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v.) 
(Udgifter til administration) 

88 88 88 88 (2) 

10 Børn- og 
Ungeudvalget 

Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om 
Indførelse af en integrationsydelse for 
herboende personer, der ikke opfylder 
opholdskravet, ændring af reglerne 
om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v. 
(Udgifter til økonomisk friplads) 

269 187 114 114 (3) 

10 Erhvervs-, 
Beskæftigelses- 
og 
Kulturudvalget 

Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om 
Indførelse af en integrationsydelse for 
herboende personer, der ikke opfylder 
opholdskravet, ændring af reglerne 
om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v. 
(kun administration i 2016) 

0 0 0 0 (3) 

28 Social- og 
Sundhedsudvalg
et 

Fast tilknyttede læger på plejecentre 207 207 207 0 (4) 

43 Børn- og 
Ungeudvalget 

Lov om aktiv socialpolitik og lov om 
individuel boligstøtte (Indførelse af et 
nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers 
regel, fire ugers ferie til uddannelses- 
og kontanthjælpsmodtagere m.v.)  
(Udgifter til økonomisk friplads) 

93 83 83 83 (5) 

43 Erhvervs-, 
Beskæftigelses- 
og 
Kulturudvalget 

Lov om aktiv socialpolitik og lov om 
individuel boligstøtte (Indførelse af et 
nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers 
regel, fire ugers ferie til uddannelses- 
og kontanthjælpsmodtagere m.v.)  
(Generel administration) 

27 27 27 27 (5) 
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43 Erhvervs-, 
Beskæftigelses- 
og 
Kulturudvalget 

Lov om aktiv socialpolitik og lov om 
individuel boligstøtte (Indførelse af et 
nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers 
regel, fire ugers ferie til uddannelses- 
og kontanthjælpsmodtagere m.v.)  
(IT hos UDK og drift i UDK) 

207 207 104 104 (5) 

49 Børn- og 
Ungeudvalget 

Ændring af kommunale bidrag til 
staten for elever i frie grundskoler som 
følge af ændret statslig tilskudsprocent 
til de frie grundskoler, jf. finansloven 
for 2016.  

218 195 195 195 (6) 

   Lov - og cirkulæreprogram i alt 1.741 1.738 1.544 1.314  

 
 
Noter: 
 
Ad (1): 
Udbetaling Danmark (UDK) står for driften af IT-systemet vedr. Børn- og 
Ungeydelsen. Denne opgave har hidtil været betalt af SKAT. Med overtagelsen 
af systemet har kommunerne nu fået overført SKAT’s driftsbevilling og vil til 
gengæld mærke en stigning i betalingen til UDK. 
 
Ad (2): 
Med indførelsen af loven vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse 
frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet. Integrations-
ydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører at flere vil få 
boligstøtte og økonomisk friplads. 
 
Ad (3): 
Loven indebærer at personkredsen for modtagelse af integrations-ydelsen 
udvides til at omfatte personer, der har opnået lovligt ophold og 
folkeregisteradresse i Danmark før 1. september 2015. Målgruppen tæller 
dermed personer, som har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 
8 år. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket 
medfører at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. 
 
Ad (4): 
Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis 
indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere 
på plejecentre. Midlerne afsættes alene til at honorere de fast tilknyttede læger i 
forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre. 
Midlerne dækker dermed ikke selve den kliniske behandling af beboerne, der 
fortsat finansieres over sygesikringen. 
 
Ad (5): 
Loven vedrører indførsel af nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i 
form af en 225 timers regel. Loven medfører færre overførselsudgifter, men der 
vil være afledte merudgifter til daginstitutionsbetalinger (økonomisk friplads) 
samt administration i kommunerne. Kontanthjælpsloftet vil endvidere indebære 
afledte udgifter til IT-system og drift heraf i Udbetaling Danmark. 
 
Ad (6): 
Regeringen og dens støttepartier har aftalt, at øge tilskuddet til de frie 
grundskoler fra 71 pct. til 73 pct. Ændringen skal være udgiftsneutral for 
kommunerne. Det kommunale bidrag nedsættes derfor tilsvarende. Justeringen 
vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne kompenseres 
herfor. 



 

Notat 
 
 
 

Budget 2017 - indtægter 

 

 

Indledning 

Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 
2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret på en 
forudsætning om en uændret udskrivningsprocent og grundskylds-
promille i forhold til 2016. 

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at der for 2017 vælges 
statsgaranteret skattegrundlag og deraf afledt tilskud og udligning. De 
områder, som garantien vedrører, er indkomstskat, tilskud og udligning.  

Der udarbejdes løbende og helt frem til Byrådets endelige vedtagelse af 
budgettet analyser, som lægges til grund for Byrådets endelige 
beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.  

Overslagsårene 2018-2020 er baseret på kommunens egen 
befolkningsprognose i sammenhæng med KL’s tilskudsmodel fra juli 
2016. 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 hhv. 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. For 
overslagsårene er det således forudsat, at likviditetstilskuddet også 
videreføres i årene efter 2017.  

Det forudsættes endvidere at Svendborg Kommune også i 
overslagsårene 2018-2020 vil modtage særtilskud som økonomisk 
vanskeligt stillet kommune på i alt 12,7 mio. kr.  

  

Økonomi 
Økonomi og Udbud 
 
 
 
 
 
17. august 2016 
  
 
  
Sagsid. 15/31386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser) 

mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Tilskud og udligning -1.126,1 -1.120,8 -1.124,3 -1.121,3 

Indkomstskatter -2.354,0 -2.411,2 -2.470,6 -2.535,4 

Ejendomsskatter -190,8 -198,6 -206,0 -216,3 

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

Indtægter i alt -3.691,9 -3.751,6 -3.822,3 -3.894,6 

Tabel 1 viser, at de samlede indtægter forventes at udgøre stige fra 
3,69 mia. kr. i 2017 til 3,89 mia. kr. i 2020. De enkelte indtægtsposter 
vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

Tilskud og udligning  

Tabel 2: Indtægter fra tilskud og udligning 

mio. kr. 2017 2018 2019 2020 
Kommunal udligning -838,4 -820,8 -825,0 -834,9 
Statstilskud -71,6 -77,6 -76,4 -61,7 
Udligning og tilskud udlændinge 14,2 14,4 14,5 14,5 
Udligning vedr. selskabsskat -21,3 -25,5 -26,0 -26,0 
Tilskud til Ø-kommuner -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 
Tilskud til nedsæt. af gods- og 
passagertakster på Ø-færgerne -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Tilskud til bedre dagtilbud -4,7 -4,7 -4,8 -4,9 
Tilskud til ældreplejen -20,1 -20,7 -21,1 -21,5 
Tilskud til akutfunktioner i 
hjemmeplejen -1,2 -1,6 0,0 0,0 
Grundbidrag til regionsudvikling 7,6 7,8 8,0 8,2 
Likviditetstilskud -54,8 -54,8 -54,8 -54,8 
Beskæftigelsestilskud -116,3 -117,8 -119,2 -120,7 
Særtilskud efter ansøgning -12,7 -12,7 -12,7 -12,7 
Nettoudgifter momsrefusionsordn. 0,6 0,6 0,6 0,6 

I alt -1.126,1 -1.120,8 -1.124,3 -1.121,3 

Kommunal udligning: 
Indtægter fra kommunal udligning udgør en meget væsentlig post i 
kommunens budget. Ved udligningen anvendes en såkaldt "netto-
udligningsmetode", hvor der udlignes 61 pct. af forskellen mellem 
kommunens beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov (”strukturelt 
underskud/ overskud”). Hertil kommer så ekstra 32 pct. udligning, hvis 
kommunen har et ”højt strukturelt underskud", som defineres ved, at 
kommunens strukturelle underskud overstiger 95 % af det gennemsnitlige 
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strukturelle underskud pr. indbygger på landsplan. Der ydes i så fald ekstra 
32 % i udligning af forskelsbeløbet. For 2017 er denne beløbsgrænse fastsat 
til 14.655 kr. pr. indbygger. 

Af de 838 mio. kr. fra kommunal udligning i 2017 stammer de 118 mio. kr. 
fra denne ekstra udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".  

Statstilskud:  
Af kommunernes samlede bloktilskud på 64,7 mia. kr. i 2017 bliver de 7,1 
mia. kr. fordelt efter kommunernes indbyggertal (statstilskuddet). Resten af 
bloktilskuddet, altså 57,6 mia. kr., anvendes til at finansiere lands-
udligningsordningen og ordningen vedr. kommuner med højt strukturelt 
underskud samt forskellige særtilskud. Kommunens andel af de 7,1 mia. kr. 
udgør 71,6 mio. kr. for 2017. 

En del af statstilskuddet i alt 4,0 mia. kr. er gjort betinget af, at 
kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og 
anlægsudgifter for 2017. Af det samlede statstilskud til Svendborg 
Kommune på 71,6 mio. kr. er hhv. 30,4 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 
mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse. 

Generel udligning af udgifter til udlændinge:  
Bidrag til den generelle udligningsordning vedr. udlændinge vil betyde en 
nettoudgift på 14,2 mio. kr. i 2017 med henvisning til, at den økonomiske 
belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere heraf for Svendborg 
kommune ligger under gennemsnittet på landsplan. Bidraget er fordelt efter 
kommunens indbyggertal. 

Udligning af selskabsskat: 
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 21,3 mio. kr. i 
2017. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af 
forskellen mellem kommunens provenu på selskabsskatter og det 
gennemsnitlige provenu af selskabsskatter på landsplan.  

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 justeret på baggrund af 
en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 
Svendborg Kommune får for 2017 et tilskud fra ordningen på ca. 7,0 mio. 
kr. 

Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne: 
Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et 
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer.  
Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af 
godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 
2017 udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.  

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et 
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for 
passagerer og biler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en 
særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at 
indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af 
turistsæsonen). Tilskuddet for 2017 udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg 
Kommune.  
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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 4,7 mio. kr. i 2017. 

Tilskud til ældreplejen: 
Samlet tilskud til ældreplejen udgør 20,1 mio. kr. i 2017. Der er tale om 
hhv. 8,6 mio. kr. fra ”det gamle ældretilskud” fra 2002-aftalen, som dækker 
frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp og 
11,5 mio. kr. fra ”det særlige ældretilskud” fra 2007-aftalen, som dækker 
styrket kvalitet i ældreplejen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk 
nøgle.  

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen:  
I forlængelse af aftalen om ”Den ældre medicinske patient” fordeles der for 
årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af 
akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en 
demografisk nøgle og udgør 1,2 mio. kr. for Svendborg i 2017. 

Grundbidrag til region:  
Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes udviklingsaktiviteter på 
131 kr. pr. indbygger i 2017, hvilket medfører en udgift for Svendborg 
Kommune på 7,6 mio. kr.   

Ekstra likviditetstilskud: 
Det er i kommuneaftalen for 2017, aftalt at staten yder kommunerne et 
ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes 
generelle likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 171.400 pr. 
indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 54,8 mio. 
kr. for 2017 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være 
fordelt efter indbyggertal, ville Svendborgs andel af det ekstra 
finansieringstilskud kun udgøre 36,2 mio. kr. 

Beskæftigelsestilskud:  
Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget kommunalt 
beskæftigelsessystem indebar, at kommunerne fra 2010 overtog 
finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Staten yder et 
særligt tilskud kaldet beskæftigelsestilskud til dækning af kommunernes 
udgifter til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet reguleres hvert år 
på baggrund af udviklingen i beskæftigelsen opgjort to år før budgetåret. 
 
 
Beskæftigelsestilskuddet for 2017 udgør 116,3 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. 
kr. lavere end i 2016.   
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Særtilskud efter ansøgning:  
Der er i budgetudkastet indregnet en forventning om at kommunen i lighed 
med tidligere år modtager ”særtilskud efter ansøgning”. I budgettet er der 
medtaget et beløb på i alt 12,7 mio. kr.  

Særtilskudspuljen kommuner med boligområder med en høj andel af 
borgere med sociale problemer er afskaffet med virkning fra 2017. 
Regeringen har tilkendegivet, at puljemidlerne, som for 2016 udgjorde i alt 
420 mio. kr., skal reserveres til særligt vanskeligt stillede kommuner. 
Kommuneaftalen for 2017 indeholder dog ikke noget konkret om 
anvendelsen af disse midler. 

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning inden udgangen af august 2016. 

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning: 
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra 
moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at 
være på 0,65 mio. kr. 

 
Indkomstskatter 
Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Dette 
skyldes, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune 
normalt sker med en lavere vækst end udviklingen på landsplan. 
 
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er opgjort som 
kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2014 korrigeret 
for lovændringer siden 2014, så væksten fremstilles på et sammenligneligt 
grundlag. Derefter tillægges det korrigerede skattegrundlag garanti-
procenten på samlet 10,3 pct. Garantiprocenten er den skønnede vækst fra 
det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2014 til det skønnede niveau i 2017.   

Tabel 3 Indkomstskat 

mio. kr.  2017 2018 2019 2020 

Indkomstskat -2.354,0 -2.411,2 -2.470,6 -2.535,4 

Indtægter i alt 
-

2.354,0 -2.411,2 
-

2.470,6 
-

2.535,4 
 

Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune 
sammenholdt med udviklingen på landsplan. Det kan konstateres, at 
skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 7 år har 
ligget på ca. 90 pct. af skattegrundlaget på landsplan. Med et udlignings-
niveau på 93 pct. af en ekstra skattekrone er nettovirkningen af ændringer i 
skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Figur 1 Lokalt udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnit

 

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomst
– 2020 budgetlagt til 26,8 pct. hvilk
statsgaranteret udskrivningsgrun
8.783,6 mio. kr. opnås et provenu på indkoms

 

Grundskyld og dækningsafgift

Tabel 4 Ejendomsskatter 

mio. kr.  

Grundskyld 

Dækningsafgift 

Indtægter i alt 

 
Grundskyldspromillen er i alle år 
produktionsjord er fast til maksimalt 

Skattestoppet indebærer, at grundskylden
væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 pct., dog maksimalt 7 pct. 
Reguleringsprocenten for 2017 er opgjort til 5,5 %. 
grundskylden maksimalt kan stige med 5,5 % i 

Grundværdierne i Svendborg Kommune har generelt 
skatteloftet for grundværdi. Det er således kun 
kommunen, der har nået skatteloftet

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

2007 2008 2009

Pct af
lands
gns.

Udvikling i udskrivningsgrundlag 
pr. indbygger i forhold 

til landsgennemsnit

 

grundlag i forhold til landsgennemsnit 

 

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2017 
hvilket er uændret i forhold til 2016. Ved et 

statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 udmeldt af ministeriet på 
et provenu på indkomstskat på 2.354,0 mio. kr. 

Grundskyld og dækningsafgift 

2017 2018 2019 2020 

-187,6 -195,4 -202,8 213,1 

-3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

-189,8 -198,6 -206,0 -216,3 

Grundskyldspromillen er i alle år sat til 23,32 promille. Promillen på 
fast til maksimalt 7,2 jf. bestemmelserne i lovgivningen.  

grundskylden årligt må stige svarende til 
væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 pct., dog maksimalt 7 pct. 
Reguleringsprocenten for 2017 er opgjort til 5,5 %. Dette indebærer, at 

ylden maksimalt kan stige med 5,5 % i 2017.  

Grundværdierne i Svendborg Kommune har generelt set ikke nået 
Det er således kun 1,55 pct. af ejendommene i 

kommunen, der har nået skatteloftet i 2016.  

2010 2011 2012 2013 2014

År

Udvikling i udskrivningsgrundlag 
pr. indbygger i forhold 

til landsgennemsnit

Forhold
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I overslagsårene er der derfor plads til årlige stigningsrater jf. principperne i 
skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de ejendomme, hvor 
skattegrundlaget er lig med den faktiske ejendomsværdi.   

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

 

Øvrige skatter  

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter. 

mio. kr.  2017 2018 2019 2020 

Selskabsskat -25,0 -25,9 -26,5 -26,7 

Dødsboskat -1,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Finansiering af skrå skatteloft 5,1 5,1 5,3 5,3 

Indtægter i alt -21,0 -21,0 -21,4 -21,6 
 
 
Selskabsskat:  
Kommunen modtager en andel på 13,68 pct. af den beregnede selskabsskat 
Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den 
opgjorte skatteandel for indkomståret 2014, som bliver udbetalt til 
kommunen i 2017. 
 
Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, 
hvorfor prognosen for overslagsårene 2018-2020 må anses for forholdsvis 
usikker. Tallet for 2016 er fremskrevet med de af KL anvendte 
udviklingsprocenter. 
 
Dødsboskat:  
Indtægter fra dødsboer vedrører alene de sager, der behandles manuelt af 
SKAT. Skønnet over indtægter i 2017 på 1,1 mio. kr. beror på oplysninger 
fra SKAT. Beløbet for 2017 er ekstraordinært højt og skyldes et enkelt 
større dødsbo.  
 
På grund af ændrede regler og øget automatisering forventes det fremover, 
at indtægter fra dødsboskat vil være meget begrænset. Dødsboskatter, der 
beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat. 
 
 
Finansiering af det skrå skatteloft: 
Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt: 

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007 
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 24,87 pct. 

 
Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle 
udskrivningsprocent er på 26,8 pct. For 2017 forventes der en udgift til 
finansiering af det skrå skatteloft på 5,1 mio. kr. beregnet ud fra et skøn 
over topskattegrundlaget for 2017. 
 
Udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være stigende i forhold 
til tidligere, da staten fra og med 2016 opgøre topskattegrundlaget på en 
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anden måde end tidligere. Den nye måde at beregne topskattegrundlaget 
medfører et højere topskattegrundlag hvorfor udgiften til medfinansiering af 
det skrå skatteloft vil være stigende. 



Opdateret 18. august 2016 
 

15 - 31365  

TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2017-2020 
(til budgetmappen) 

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses mer-/mindreudgifter 
eller hvor der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2016 og overslagsårene 
heri.  

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

Afledte udgifter af politiske beslutninger vedrører områder, hvor der politisk er truffet beslutning 
om, at de økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budget 2017. 

Nye ufinansierede udgifter vedrører områder, der af forskellige, primært tekniske årsager vil være 
mer-/mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. 

Mer-/mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i bru-
gerantal m.v. forventes mer-/mindreudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklin-
gen. 

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

Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.  

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-20. De enkelte områ-
der er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer. 

 
OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.
2016-priser
Tekst 2017 2018 2019 2020
I alt -929 19.770 37.142 50.043
Afledte udgifter af politiske beslutninger 1.744 1.744 1.544 1.446
Nye ufinansierede udgifter 7.747 7.540 6.830 6.830
Udgifter pga. mængdeudvikling (note 1) 7.900 7.900 7.900 7.900
Udgifter pga. demografisk udvikling 7.553 9.745 9.052 8.400
Overførselsindkomster -25.865 -7.151 11.824 25.475
Anlæg - Natura 2000-indsatsen 600 600 600 600
Serviceudgift - løntilskudsjob -608 -608 -608 -608  

Note 1: Udgifter pga. mængdeudvikling er umiddelbart stigende over årene, men indgår i tabellen 
med 2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. 
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Uomgængelige finansieringsbehov: 
 

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger
Uomgængelige finansieringsbehov (inkl. Anlæg) 10.091 9.884 8.974 8.876

Afledte udgifter af politiske beslutninger 1.744 1.744 1.544 1.446
EBK Byggesagsgebyr 1.050 1.050 1.050 1.050 EBK 7.4.2016
ØK Frederiksø m.m. - mistet lejeindtægt m.m. 694 694 494 396

Nye ufinansierede udgifter 7.747 7.540 6.830 6.830
MKT Kollektiv trafik 617 410 -300 -300
MKT Beredskab Fyn -800 -800 -800 -800
MKT Boligudgifter flygtninge 1.500 1.500 1.500 1.500
SSU Genoptræningsplaner 1.500 1.500 1.500 1.500
SSU Vederlagsfri fysioterapi 3.000 3.000 3.000 3.000
SSU Vederlagsfri fysioterapi - bassinleje 330 330 330 330
SSU Socialpædagogisk ledsagelse 500 500 500 500 SSU 4.5.2016
EBK Handicapmedhjælpere - mistet refusion 1.200 1.200 1.200 1.200
EBK Lægeattester Jobcenter 400 400 400 400
EBK Udgifter til støttet byggeri (lån ved byfornyelse) -500 -500 -500 -500

Drift i alt 9.491 9.284 8.374 8.276

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

Afledte udgifter af tidligere politiske beslutninger: 
Byggesagsgebyr 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede i november 2014, at Svendborg Kommune 
pr. 1. januar 2015 opkræver gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid på den enkelte sag. 
Baggrunden er en lovændring, der tilsigter, at prisen for at få behandles en byggesag afspejler den 
tid, der er anvendt på at behandle sagen. 

En beregning, som medtager direkte og indirekte omkostninger ved byggesagsbehandling efter 
byggeloven opgjorde timeprisen til 690 kr. Der er kun hjemmel til at opkræve gebyr for den sags-
behandlingstid, der tager sit afsæt i byggeloven. Således må sagsbehandlingstid, der anvendes til 
behandling af sager efter anden lovgivning, ikke indregnes i tidsregistreringen. Ofte er det lokal-
planer og landzonetilladelse, der udfordrer i byggesagsbehandlingen. Denne sagsbehandling må 
ikke indgå i gebyrberegningen, selv om det udgør en væsentlig del af den samlede byggesagsbe-
handling.  

Forud for den ny gebyrstruktur blev det anslået af team byggesag, at sagsbehandling efter bygge-
loven udgør ca. 42 pct. af byggesagsbehandlingen. Erfaringen fra regnskab 2015 viser, at det 
nærmere er 18 pct. Det forventes, at med fuld implementering af den ny gebyrstruktur, vil sags-
behandling efter byggeloven udgøre ca. 25 pct. 

Indtægtsbudgettet udgør i budget 2017 2,7 mio. kr. Det forventes, at der kan realiseres indtægter 
for byggesager for 1,6 mio. kr. Der forventes derfor at mangle 1,1 mio. kr.  

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet på EBK’s møde den 7.4.2016, blev der indføjet 
bemærkning om, at mindreindtægten ved byggesagsgebyr skal håndteres i det tekniske budget 
2017 og frem. En mulighed for at reducere mindreindtægten kan være en stigning i taksten, som 
flere andre kommuner har praktiseret. Direktionen anbefaler, at denne mulighed vurderes med 
henblik på helt eller delvis at dække mindreindtægten. 
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Frederiksø m.m.: 
Økonomiudvalget og Byrådet truffet beslutning om, at de økonomiske konsekvenser indgår i bud-
get 2017. Sagerne vedrører bl.a. mistet lejeindtægt m.m. som følge af udlejning/salg af bygninger. 
 

• Udlejning Hal J til Danmarks Museum for Lystsejlads (15/12526) 
• Jessens Mole 11  
• Tabt lejeindtægt ved salg af Jessens Mole 9 A og C samt Krøyers Parkhus m.m. 

 

Nye ufinansierede udgifter: 

Kollektiv trafik 
Der forventes et netto merforbrug på den kollektive trafik på ca. 0,6 mio. kr. i 2017. Beløbet er 
opgjort på baggrund af regnskab 2015 fra Fynbus, og jf. almindelig praksis vil ekstraopkrævningen 
for 2015 vil blive lagt oven i den budgetlagte opkrævning (fra Fynbus) for 2017. Budget 2018 er 
opgjort ud fra samme praksis. Fra 2019 og frem udviser Fynbus’ skøn et forventet mindreforbrug. 
Der er dog følgende usikre parametre: 
 

• Brugen af telekørsel (stigende tendens) 
• Brændstofpriser (olierisikoen) 
• Indtægtsbudgettet (antal passagerer og deres brug af rejsehjemmel) 

  
Ovenstående tal bygger på bedste skøn på baggrund af afholdt økonomimøde med Fynbus den 24. 
juni 2016. FynBus er blevet bedt om et udkast til eventuelle handlemuligheder for evt. besparelser 
på de respektive kørselsordninger. 
 
Beredskab Fyn 
I forbindelse med etablering af Beredskab Fyn udgør det samlede effektiviseringsgevinst i 2017 1,8 
mio. kr., hvor 1,0 mio. kr. er medgået til udligning af effektiviseringspuljen i B2015. Det skal be-
mærkes, at kommunernes betaling til Beredskab Fyn skal genforhandles i 2018 med virkning fra 
2019, hvilket kan have betydning for provenuets størrelse. 
 
Boligudgifter flygtninge 
Der forventes et netto merforbrug på boligudgifter til flygtninge på 1,5 mio. kr. i 2017. 
 
Svendborg Kommune har i 2015 år haft et nettomerforbrug på ca. 2 mio. kr. primært pga. af ud-
gifter til midlertidig opholdssted, da det har været svært at finde permanente boliger, som borge-
ren havde råd til at betale for. Forventet udgift for 2016 er skønnet til 3,6 mio. kr.  
 
Der er indgået aftaler om leje af kollegieværelser i Skårup og Brogården, som gør at administratio-
nen forventer at have færre merudgifter i 2017 end i 2016, samtidig er der etableret midlertidig 
opholdssted for flygtninge på Lunde kursuscenter, hvor udgifterne er lavere end ved leje hos priva-
te eller ved det almene.  
 
Skønnet er baseret ud fra, at kommunen modtager mange enlige. 
 

Social- og sundhedsudvalget – Kommunal genoptræning 
Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog de ambulante genoptræninger, har 
antallet af genoptræninger været støt stigende. I 2015 steg antallet af genoptræningsplaner 46 %. 
Det vurderes, at stigningen i antallet af genoptræninger primært skyldes en ny lovgivning på om-
rådet, der trådte i kraft ved årsskiftet. Lovændringen medførte en ændring i præcisering af opga-
ven således, at dele af den specialiserede genoptræning (som tidligere blev varetaget på sygehuset 
og finansieret af kommunen), fremover skulle løftes som almen genoptræning i kommunalt regi. 
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Der er dog ikke set tilsvarende fald i udgiften til den fuldfinansierede genoptræning. Tværtimod ses 
at udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning er ret stabil.  
 
Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner er endvidere koblet op på den demografiske udvik-
ling med stigning i antallet af syge, kronikere og ældre. Samtidig udskrives patienterne tidligere fra 
sygehuset, og deres genoptræningsforløb i kommunen starter derfor i en fase som tidligere foregik 
på sygehuset. Stigningen i antal genoptræningsplaner betyder en årlig merudgift på 1,5 mio. kr. til 
løn og befordring.  

Der sker en løbende effektivisering og tilpasning af tilbud i træningsafdelingen. Lovgivningsmæs-
sigt er det i 2015 præciseret at kommunen ikke har bemyndigelse til at afvise en genoptrænings-
plan fra sygehuset. Derfor er handlemulighederne i forhold til området principielt at sænke service-
niveauet, hvilket vil skabe ventetid. Det skal bemærkes at en sænkelse af serviceniveauet med den 
deraf følgende ventetid ikke vil give en besparelse, da opgaven fortsat skal løftes. 
Social- og sundhedsudvalget – Vederlagsfri fysioterapi 
 
Udviklingen i vedtaget budget og årsforbrug for vederlagsfri fysioterapi  
 

 
 
Grafen viser en stigende udvikling i udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi hos praktiserende fy-
sioterapeuter fra 2010-2015. Indtil videre dækkes dette ved tillægsbevillinger i stedet for at tilpas-
se budgettet. Der forventes ikke en merudgift i 2016 sammenlignet med 2015, dette skyldes dels 
at der pr. 15.8.2016 ikke ses en udgiftsstigning sammenlignet med 2015, og dels skyldes det at 
taksterne for området er uændrede fra 2015 til 2016. Udviklingen i vedtaget budget og årsforbrug 
for vederlagsfri fysioterapi viser et behov for at tilrette budgettet til faktiske udgifter. Vederlagsfri 
fysioterapi er en del af det fuldfinansierede sundhedsområde.  
 
Kommunen har ikke direkte indflydelse på ydelsen da den ordineres af egen læge og udføres af 
praktiserende fysioterapeut. Omfang og indhold aftales mellem disse parter, hvorefter kommunen 
betaler for ydelsen. 
 
Af bekendtgørelsen om vederlagsfri fysioterapi fremgår det at kommunalbestyrelsen har mulighed 
for selv at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i kommunen. Personer, der henvises til vederlagsfri fysio-
terapi, får dermed et frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fy-
sioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner.  
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Social- og sundhedsudvalget – Vederlagsfri fysioterapi bassinleje 
Region Syddanmark har i forbindelse med sparekataloget for 2016 besluttet at spare på en aftale 
om udbetaling af tilskud til bassinleje til vederlagsfri træning til private fysioterapeuter. Svendborg 
Kommune kan forvente en merudgift på ca. 330.000 kr. årligt under forudsætning af, at det 
samme antal patienter modtager vederlagsfri bassintræning på lige mange hold med samme antal 
deltagere som i 2015. Vederlagsfri fysioterapi er en del af det fuldfinansierede sundhedsområde. 
 
Kommunen har ikke direkte indflydelse på ydelsen, da den ordineres af egen læge og udføres af 
praktiserende fysioterapeut. Omfang og indhold aftales mellem disse parter, hvorefter kommunen 
betaler for ydelsen. 
 
Varmtvandsbassinet i Svendborg Idrætscenter er frem til ultimo juni udlejet 24 timer ugentligt til 
fysioterapeuter m.h.p. på træning af visiterede patienter. Regionen betaler for leje af bassin via et 
direkte tilskud (kr. 700/time) til fysioterapeuterne. Dette tilskud ophører med virkning fra 1. au-
gust.  
 
Jf. ovennævnte har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at man ikke vil afsætte midler til fuld 
kompensation af besparelsen, men at man arbejdede videre med ’overenskomstmodellen, som vil 
belaste budgettet med kr. 0,33 mio. Dette er en markant ændring i forhold til tidligere års ’medfi-
nansiering’ fra regionen på op til kr. 1,2 mio. til fysioterapeuter med ydernummer i Svendborg. 
 
De foreløbige udmeldinger fra fysioterapeuterne er, at de vil anvende tilbuddet i mindre omfang 
fremadrettet og derved en indtægtsnedgang på udlejning, som må forudses at komme i idrætscen-
teret. Det skal afslutningsvis nævnes, at omsætningen i varmtvandsbassinet, anvendt til fysiotera-
pi, udgør omkring kr. 0,55 mio. Evt. mindreindtægt er ikke medtaget i oversigtstabellen. 
 
Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret at der afsættes 0,5 mio. kr. fra de såkaldte værdig-
hedsmidler til at øge mulighederne for varmtvandstræning for de +65 årige. 

Social- og Sundhedsudvalget – Socialpædagogisk ledsagelse (ferieledsagelse) 
Social- og sundhedsudvalget har i møde den 4.5.2016 godkendt serviceniveau på socialpædago-
gisk ferieledsagelse efter Servicelovens § 85. Serviceniveauet er godkendt til 5 feriedage årligt og 
administrationen forventer, at Svendborg Kommune får en ekstraudgift på ca. 500-600.000 kr. 
årligt. Dette beløb dækker udgifter til personalets transport, ophold, kost, ekstra lønomkostninger 
mv.  
 
Det er administrationens vurdering, at det vejledende serviceniveau med 5 årlige feriedage er det 
laveste mulige niveau henset til en principafgørelse truffet af Ankestyrelse, hvor det fastslås, at en 
borger i en konkret sag havde krav på socialpædagogisk ledsagelse i 4-5 dage forbindelse med 
ferieophold, dette uanset kommunens servicestandard 
 
Handicapmedhjælpere – mistet refusion 
Den 1. januar 2015 trådte der ny lovgivning i kraft (lov 1526 af 27.12.2014), som ifølge ministeriet 
præciserede anvendelsesområdet for §41 (merudgiftsydelser til familier med handicappede børn). 
 
KL har med rette gjort gældende, at ændringen var mere vidtgående end en ”præcisering”, idet der 
reelt er tale om en ”indsnævring” af anvendelsesområdet. Det betyder i klar tale, at færre ydelser og 
derfor færre udgifter fra 1. januar 2015 kan visiteres som merudgiftsydelse med 50 pct. refusion. Der-
med mister kommunerne refusionsindtægter og staten slipper for refusionsudgiften, og at der skal vip-
pes budget og udgifter fra overførselsudgifter over til serviceudgifter.  
 
Da vi dermed ikke længere kan bevilge aflastning efter §41 (fordi betingelsen om ingen alternativ 
hjemmelsmulighed ikke er opfyldt), er vi tvunget til både at bevilge alle nye aflastninger (meget særlige 
tilfælde vil fortsat ifølge vores fagfolk kunne bevilges efter §41 men det er meget beskedent) efter §84 
eller §52 samt vippe alle gamle sager over.  
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For Svendborg Kommune betyder det, at budget og udgifter for ca. 2,4 mio. kr. årligt skal vippes fra 
overførselsudgifter over til serviceudgifter, samt at vi mister 50 % refusion svarende til en mindreind-
tægt på 1,2 mio. kr. 

Lægeattester - jobcenter 
Der opleves et stigende pres på udgifterne til lægeattester. Der ses især stigninger i forhold til at-
tester, der indhentes til rehabiliteringsteamet og ved sygedagpengeopfølgning samt specifikke og 
generelle helbredsattester til bl.a. flygtninge. Jobcentret har kontinuerligt fokus på at sikre at der 
ikke indhentes flere attester end der er behov for som dokumentationsgrundlag ifølge den gælden-
de lovgivning, men alligevel ses en stigning i udgifterne, der ikke kan afholdes indenfor den eksi-
sterende budgetramme. Udgifterne til lægeattester er defineret som en serviceudgift på jobcent-
rets konto 6, men hænger tæt sammen med de øvrige borger-henførbare overførselsindkomster på 
konto 5, og er ikke udgifter der kan undgås. Eksempelvis er der lovkrav om, at der indhentes en 
LÆ285 i alle sygedagpengesager, der har en forventet varighed på over 8 uger. 
 
I 2014 lå udgiftsniveauet på 2,0 mio.kr., hvilket i 2015 steg til 2,5 mio.kr. I 2016 forventes en ud-
gift på 2,7 mio. kr., som vil medføre et merforbrug på lægeattestkontoen på 485.000 kr. Fra 2017 
forventes merudgiften at udgøre 400.000 kr. Der forventes dog en yderligere stigning som følge af 
ny lovgivning om kontanthjælpsloft og 225 timers regel, hvorfor udviklingen vil blive fulgt i de lø-
bende budgetkontroller i 2017.  

Udgifter til støttet byggeri (lån vedr. byfornyelse) 
Ved tidligere gennemført byfornyelsesprojekt blev der finansieret via låneoptagelse og budgetlagt 
med samme ydelse i overslagsårene. Udgifterne til terminerne bliver imidlertid mindre i takt med 
afviklingen af lånet og som følge af den lave rente. P.t. vurderes, at der vil være mindreudgifter på 
omtrent 0,5 mio. kr. i budget 2017 og frem. 

Anlæg  
Natura 2000-indsatsen 
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god 
naturtilstand i Natura 2000-områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljø-
målsloven.  

Der er seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune. 

Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer 
det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 
2000-planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf - og i 
overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) - udarbejde Natura 2000-handleplaner, 
der beskriver hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i 
kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a 
stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19a-19h). 

Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne sker med både EU-, statslige og 
kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mil-
liarder kroner, hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knapt 60 millioner er fra 
EU LIFE-medfinansiering, mens godt en kvart milliard er kommunale midler. 

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

For at Svendborg Kommune kan løfte den lovbundne Natura 2000-opgave i perioden 2016-2021 
skal der på budgettet afsættes 0,6 mio. kr. årligt til anlæg. 
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Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:  
 

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.
2016-priser

Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020
Merudgifter i kraft af mængdeudvikling 7.900 8.100 9.700 14.300

BU Fra barn til voksen - børn og unge 0 0 0 0
SSU Fra barn til voksen - voksne 7.900 8.100 9.700 14.300  

Note 1: Udgifter pga. mængdeudvikling er umiddelbart stigende over årene, men indgår i budgettet med 
2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. 

Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov: 
Der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til vok-
senområdet. 
 
Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nytilgangen er mange komplekse handicaps i 
form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismespektret. Endvidere opleves 
en nytilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidel-
ser. Der har i det forgangne år også været en nytilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige 
kræftlidelser 

Social- og Sundhedsudvalget – ”Fra barn til voksen”  
I demografiopgørelsen til Budget 2016 er en del sager, hvor det nu viser sig at udgiften til foran-
staltning i voksenregi er blevet væsentlig højere end budgetteret. Derudover er der enkelte sager, 
som ikke har været medregnet.  

Den økonomiske konsekvens af disse sager er en merudgift i 2017 på ca. 6,1 mio. kr. Derudover er 
der taget højde for tilgang af nye sager, samt at det er forudsat at socialafdelingen vil kunne redu-
cere udgiften væsentligt i 2 sager, som er i Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) i anden kommu-
ne. STU forløb i Svendborg kommune er væsentlig billigere. 

Der kan komme ændringer til opgørelsen. Det skal bemærkes, at der igangsættes en budgetanaly-
se på området, hvor resultatet skal foreligge til efterårets budgetforhandlinger. 

Udgifter afledt af den demografiske udvikling 
 
Tekst 2017 2018 2019 2020
Befolkningsudvikling - demografi 7.553 9.745 9.052 8.400
Demografi - skoleområdet 6.520 8.785 9.780 5.691
  modregn.af modt.kl. oprettet 1.8.15 (100 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531
Demografi - dagtilbudsområdet, brutto 3.010 2.417 -137 1.330
Afledt forældrebetaling, friplads og søsk. -723 -591 -22 -347
Ændrede tilbudstyper -36 -36 -36 -36
Friplads, søskendetilskud og mellemk.bet. 70 70 70 70
Demografi - Ældreområdet 1.072 1.368 1.598 3.547
Demografi - Hjælpemiddelområdet 171 263 330 676  

Udvalget for Børn og Unge 
Skoleområdet 
I demografimodellen på skoleområdet anvendes antallet af 6-16 årige ifølge Svendborg Kommunes 
befolkningsprognose som grundlag for reguleringen af skoleområdets samlede økonomiske ramme. 
Befolkningsprognosen fra 2016 viser en stigning i antallet af 6-16-årige i forhold til befolknings-
prognosen fra 2015, sådan som det fremgår af nedenstående skema. 
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Afvigelsen i antallet af 6-16 årige reguleres med en takst svarende til det gennemsnitlige budget til 
undervisning på almenområdet, specialområdet og i efterskoler og frie grundskoler svarende til 
55.252 kr. i 2016-pris. 

Da befolkningsprognosen indeholder en forventning om nye flygtninge og familiesammenførte 
børn, sker der en modregning af det allerede tilførte budget til de tre nye modtagelsesklasser op-
rettet pr. 1.8.2015 på 2,5 mio.kr. årligt. 

 

 2017  2018 2019 2020 

Befolkningsprog.2015* 7455 7385 7283 7283 

Befolkningsprog.2016 7573 7544 7460 7386 

Afvigelse +118 +159 +177 +103 
*) Antal 6-16-årige i 2020 er i tabellen en kopi af antal 6-16-årige i 2019 ifølge befolkningsprognose 2015. 

 

Dagtilbudsområdet 
Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes befolkningsprogno-
se, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft. 

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. 
Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2016) og for 
de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2016). Andelen af vuggestuepladser er 
politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mel-
lem en vuggestueplads og en dagplejeplads. 

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2016, viser et stigende behov for 0-2-årspladser i 
forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2015. Således forventes der 15 flere 0-2-årige i 
2017 faldende til 2 færre børn i 2020. 

Ligeledes viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 27 børn i 2017, hvilket også 
forventes i 2020. 

I forbindelse med regnskab 2015 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der konstateret et 
merforbrug vedr. friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Merforbruget ligger 
hovedsageligt på fripladsdelen og kan være en afledt effekt af kontanthjælpsreformer som udløser 
større fripladstilskud. Merforbruget modsvares delvist af et overskud i takstberegningen for 2017 
på 0,7 mio. kr. og udviklingen følges nøje.    
 

2017 2018 2019 2020
Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2016)
0-2-årige 972 1000 1025 1025
3-5-årige 1695 1646 1637 1637
I alt 2667 2646 2662 2662

Børnetalsprognose pr. april 2016, nye budgetforudsætninger
0-2-årige 987 1009 1007 1023
3-5-årige 1722 1673 1666 1664
I alt 2709 2682 2673 2687

Justering
0-2-årige 15 9 -18 -2
3-5-årige 27 27 29 27
I alt 42 36 11 25  
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Social- og Sundhedsudvalget 
På Social- og Sundhedsudvalgets område foretages i lighed med tidligere år beregninger af befolk-
ningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis 
ældreområdet og hjælpemiddelområdet. 
 
Ældreområdet: 
På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket 
vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2016 til prognosen til budget 2017. For budgetåret 
2020 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2019 og 2020. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at revidere den nuværende budgetmodel for 
demografifremskrivning. En ny budgetmodel forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2016. 
  
Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier. 
 
Alderskategorier 2017 2018 2019 2020 
65-74 årige 12 18 21 32 
75-84 årige 47 53 60 122 
85+ årige 20 27 32 75 
Ændring i alt 79 98 113 229 
 
Som det ses af tabellen forventes det samlede antal ældre at stige. Det betyder tilsvarende en 
stigning i budgettet. For 2020 er fremgangsmåden at prognosen fratrækkes demografimodellen for 
2019. Da der kun bruges tre overslagsår er 2020 identisk med basisbudgettet for 2019. Derved 
fremkommer en relativt høj stigning i 2020.  
 
Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori. 
 
Alderskategorier Enhedspris i kr. 
65-74 årige 2.700 
75-84 årige 8.100 
85+ årige 32.963 

 
Resultat er følgende budgetændring. 
 
Budgetændring i 1.000 
kr. 

2017 2018 2019 2020 

I alt 1.072 1.368 1.598 3.547 
 
 
Hjælpemiddelområdet: 
På hjælpemiddelområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier. 
 
Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier. 
 
Alderskategorier 2017 2018 2019 2020 
0-18 årige 921 993 977 1943 
19-64 årige -602 -497 -381 -789 
65-74 årige 12 18 21 32 
75-84 årige 47 53 60 122 
85+ årige 20 27 32 75 
Ændring i alt 398 593 709 1383 
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Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2016 til prognosen til budget 
2017. For 2020 er fremgangsmåden at prognosen fratrækkes demografimodellen for 2019. Da der 
kun bruges tre overslagsår er 2020 identisk med basisbudgettet for 2019. Derved fremkommer en 
relativt høj stigning i 2020. 
 
Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der 
et fald i kategorien 19-64 årige. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori – enheds-
priserne er stigende med alderen.  
 
 
Alderskategorier Enhedspris i kr. 
0-18 årige 269 
19-64 årige 363 
65-74 årige 833 
75-84 årige 1.561 
85+ årige 2.956 

 
Resultatet er følgende budgetændring. 
 
Budgetændring i 1.000 
kr. 

2017 2018 2019 2020 

I alt 171 263 330 676 
 

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

 
TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.
2017-priser
Tekst 2017 2018 2019 2020

Overførselsindkomster -25.865 -7.151 11.824 25.475
Overførselsindkomster Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget -27.234 -13.285 988 12.502
Overførselsindkomster Udvalget for Børn 
og Unge 0 0 0 0
Overførselsindkomster Socialudvalget -1.696 -1.696 -1.656 -1.656
Overførselsindkomster Økonomiudvalget 3.065 7.830 12.492 14.629
Tomgangshusleje ældreboliger 0 0 0 0  
 
 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget: 
2016 er første år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 
beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgel-
sesydelser. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da 
erfaringen med den nye model stadig er kort, skal de budgetterede refusionsprocenter tages med 
et vist forbehold. Der er som udgangspunkt budgetteret med refusionsprocenter svarende til, hvad 
der i gennemsnit er opnået i 2016 på nuværende tidspunkt.  
 

Budgetteringen af antal personer på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, 
der baserer sig på den faktiske udvikling siden 2014 kombineret med aktuelle forventninger til 
budgetårene. Udviklingen i overslagsårene baseres på stigende antal på flygtningeområdet, mens 
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øvrige områder forudsættes på uændret niveau i forhold til 2017. Generelt forventes et fald i antal 
fra 2016 til 2017. 

Specifikation af korrektionen 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 
Beskæftigelsesindsats -9,8 -10,6 -10,9 -10,6 
Sociale ydelser 3,1 17,9 32,4 43,7 
Sygedagpenge -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 
Forsikrede ledige -11,8 -11,8 -11,8 -11,8 
EBK i alt overf.indk. -27,2 -13,3 1,0 12,5 
Heraf integration -7,4 3,5 15,7 27,2 
EBK serviceudgift -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
 
 
På EBK’s område forventes i 2017 en mindreudgift på 27,2 mio. kr. i forhold til den nuværende 
ramme.  
 
Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift) 
Der budgetteres med nettoudgift til 21 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntil-
skudsjob. I forhold til den nuværende ramme giver det en mindreudgift på 0,6 mio. kr. på service-
udgifterne. 
 
Beskæftigelsesindsats  
I 2017 er der mindreudgifter på 9,8 mio. kr. Den væsentligste årsag er den midlertidige forhøjelse 
af grundtilskuddet med 50% til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2017 og 2018. Det 
er forudsat at forhøjelsen også kommer til at gælde i 2019 og 2020. Forhøjelsen af grundtilskuddet 
skal ses i sammenhæng med bortfald af de ekstraordinære integrationstilskud til serviceudgifter, 
der er modtaget i 2015 og 2016. Derudover er der mindre justeringer af budgetterne til beskæfti-
gelsesindsats m.v.  
 
Sociale ydelser  
Der forventes i 2017 en merudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Ved budgetlægnin-
gen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om forventet fald i 
overførselsindkomsterne på 5 mio. kr. i 2017 stigende til 15 mio. kr. Den resterende del af ramme-
reduktionen udgjorde i 2017 2,7 mio. kr., som nu er udmøntet. Dog mangler der stadig udmønt-
ning af restbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2019. 
 
De antalsmæssige forudsætninger for budget 2017 er: 
 
 Budget 

2016 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019 

Budget 
2020 

Kontanthjælp til udlændin-
ge/integrationsydelse 

406 290 528 606 632 611 

Integrationsydelse til andre 
(uden for Integrationslov) 

- 11 167 301 485 688 

Kontanthjælp 955 1.034 945 945 945 945 
Uddannelseshjælp 500 550 525 525 525 525 
Kontantydelse 18 10 9 - - - 
Revalidering 85 60 50 50 50 50 
Fleksjob (gamle ordning) 400 400 340 340 340 340 
Fleksløntilskud (nye) 280 271 284 284 284 284 
Ledighedsydelse 190 205 200 200 200 200 
Ressourceforløb 220 231 288 266 266 266 
Jobafklaringsforløb 135 180 176 176 176 176 
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De væsentligste ændringer vedrører udlændingeområdet. Der budgetteres i overensstemmelse 
med regeringens skøn fra foråret 2016 om en årlig flygtningekvote på landsplan på 15.000 plus 
8.000 familiesammenførte. For Svendborg svarer det til 167 kvoteflygtninge plus 31 familiesam-
menførte voksne årligt, hvis fordelingen mellem børn og voksne er som i 2015. Til sammen med 
det nuværende antal samt det forventede antal i 2016 giver det 528 personer på integrationsydel-
se under integrationsprogrammet i 2017, stigende til 611 i 2020. Derudover er der budgetteret 
med 167 personer i 2017 som modtagere af integrationsydelse til personer, der ikke længere er 
omfattet af integrationsloven, men som ikke har opholdt sig i landet i 7 af de sidste 8 år. Denne 
gruppe stiger til 688 i 2020.  
 
Regeringen kom med et nyt og lavere skøn for antal flygtninge i juni. Men da dette nye skøn ikke 
er indregnet i KL’s tilskudsmodel mv., fastholdes det tidligere skøn i budgettet, således at der er 
overensstemmelse mellem forudsætningerne i udgifts- og indtægtsbudgettet. 
 
Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 945. Der er korrigeret for at 74 personer 1. juli 
2016 overgår fra kontanthjælp til integrationsydelse jf. ovennævnte regel om opholdskrav på 7 ud 
af 8 år. Uddannelseshjælp skønnes at omfatte 525 personer. Her forventes 15 at overgå til integra-
tionsydelse i 2016. 
 
Den midlertidige kontantydelse for personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, er budgetteret 
svarende til Svendborg kommunes andel af de skønnede udgifter i lovforslaget. 
 
På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende, samt at 
antallet af de nye fleksløntilskud er på niveau med budget 2016. Ledighedsydelse fastholdes på det 
nuværende niveau omkring 200. 
 
Antal ressourceforløb har været stigende siden indførelsen i 2013, men forventes at toppe i 2017. 
Jobafklaringsforløb forventes fra 2017 at stabilisere sig på 176 stk. 
 
Sygedagpenge 
Der forventes en mindreudgift til sygedagpenge i forhold til budgetrammen på 7,6 mio. kr. I 2016 
blev der budgetteret med 840 sygedagpengeforløb. Dette justeres til det nuværende niveau på 784 
på årsbasis. 
 
Forsikrede ledige 
Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 
116,3 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. lavere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for 
2016. 

 
Social- og sundhedsudvalget: 
Aktivitetsbestemt medfinansiering – skøn for 2017-2020 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Budget 210.088     210.088     209.048     209.048     
Aktivitetsbestemt medf. KL´s skøn 207.392     207.392     207.392     207.392     
Praksisplan 1.000         1.000         -            -            
I alt mindreudgift -1.696 -1.696 -1.656 -1.656
Kl har udsendt deres skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017. For Svendborg er skønnet 
på 207.392, hvor det i 2016 var på 207.235. Svendborg Kommunes eget skøn for 2017 er på 
207.293.  

Hertil kommer en forventning om at folketinget vedtager nogle justeringer til efteråret, bl.a. at der 
kun kan opkræves en gang for indlæggelse inden for regionen, hvilket yderligere kan reducere 
skønnet.  
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I forbindelse med økonomiaftalen for 2015, blev der for 2016 - 2018 tilført 1 mio. kr. til særlige 
udgifter inden for almen praksis. Der er nu indledt forhandlinger mellem regionen og de praktise-
rende læger, og det forventes at de første aftaler falder på plads i september 2016. Det betyder at 
der tidligst kan komme en udgift i 4. kvartal 2016.  
 
Ved fuld implementering er den forventede udgift på 1. mio. kr. om året for Svendborg Kommune. 
Det er pr. 16.8 2016 usikkert om praksisplanen er fuldt implementeret pr. 1. januar 2017, og her-
med hvilken udgift der kan forventes til praksisplan i 2017.  
 

Økonomiudvalget: 

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

Specifikation af korrektionen 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 
Førtidspension -1,2 3,5 8,2 10,3 
Boligstøtte 3,2 3,2 3,2 3,2 
Seniorjob 1,1 1,1 1,1 1,1 
ØKU i alt 3,1 7,8 12,5 14,6 
 
Førtidspension,  
2016 er første år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 
beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgel-
sesydelser. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  
 
Trapperefusionen omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionssatsen 
reduceres trinvis fra 80% de første 4 uger ned til 20% over 52 uger. De fleste vil have været igen-
nem et længere forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at sagerne er over 
52 uger. 
  
Til budget 2016 blev der budgetteret med en refusionssats på 22% på nytilkendelser af førtidspen-
sion, men de første 4 måneder af 2016 har vist, at refusionssatsen har været på 23,5%. Der er til 
budget 2017 budgetteret med en refusionssats på 23,5%.  
 
I forhold til budget 2016 har der været færre nytilkendelser end forventet, hvorimod den løbende 
afgang har været mindre end forventet. Samlet giver disse ændringer en forventet mindreudgift på 
1,2 mio. kr. i 2017. Den stigende merudgift i overslagsårene skyldes, at afgangen i antallet af før-
tidspensionister ikke falder så meget, som tidligere forventet. 
 
Boligstøtte, 
Forventet merudgift på 3,2 mio. kr. på udgifter til boligstøtte til flygtninge og familiesammenførte, 
hvor kommunen medfinansierer 50%.  
Der er i budget 2017 taget udgangspunkt i 162 permanente boliger. Udgiften til boligstøtte forven-
tes at give en merudgift på 3,4 mio. kr. 

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



Oversigt over driftstemaer og emner med involverede udvalg. Til budgetnotat

Revideret 13. september 2016 i 1000 kr.

Note Temaer Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

MKT EBK BU SSU ØK

Godkendt MKT 04.04.16 Balanceordningen parkering fortsættes x 1.050 1.050 1.050 0

Godkendt MKT 04.04.16 + 06.06.16 Vedligeholdelse af skilte x 2.700 2.700 2.700 2.700

Godkendt MKT 04.04.16 Forbedring af den kollektive trafik i landistrikterne x 720 720 720 720

Godkendt MKT 04.04.16 Offentlighedens adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger x 1.000 1.000 100 100

Godkendt MKT 04.04.16 Takststruktur for lystbådehavnene x 7.321 -800 -800 -800

Godkendt MKT 06.06.16 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo x 225 225 225 225

Godkendt BU 11.05.16 Svendborgprojektet - udskolingen X 1.637 3.656 3.278 3.278

Godkendt BU 11.05.16 Garantitildeling til skolerne X 3.650 3.450 0 0

Godkendt BU 11.05.16 Ressourcetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser X 1.700 4.100 4.100 4.100

Godkendt BU 08.06.16 Særlig underv.indsats Sydfyns ErhvervsForskole X 285 285 285 285

Godkendt BU 11.05.16 SSP+ X (X) 530 530 530 530

Godkendt BU 11.05.16 Realisering af Svendborgmodellen X 3.450 2.550 1.650 750

Godkendt BU 11.05.16. (1)

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt sprogvurdering af 

alle 3-årige i Svendborg Kommune X 0 0 0 0

Godkendt BU 08.06.16 Garantimodellen på dagtilbudsområdet X 625 625 625 625

Godkendt BU 08.06.16 Etablering af heldagslegestuer i dagplejen X 261 261 261 261

Godkendt BU 08.06.16 Læring for alle - Det starter i dagtilbud (op til 5.000) X 5.000 5.000 5.000 5.000

Godkendt SSU 9. marts 2016 Sund lejrøkonomi i Svendborg x 330 330 330 330

Drift af sundhedshus x 1.769 1.828 1.888 1.968

Godkendt SSU 8. juni 2016 Forhøjet tilskud til Mødrerådgivning M/K x 160 160 160 160

Godkendt SSU 8. juni 2016 En indgang til kommunen for de frivillige sociale netværk - brobygger x 365 365 365 365

EBK 12.05.16 Tilskud til Rytmisk Råstof x 100 100 100 100

EBK 12.05.16 Fynsk Talentsamarbejde x 43 43 43 43

EBK 12.05.16 Socialøkonomiske virksomheder x x 500 500 500 500

EBK 12.05.16 Svendborg som teaterby x 500 500 500 500

EBK 12.05.16 Rensning af frie kulturmidler for faste tilskud til kulturinstitutioner x 567 567 567 567

EBK 12.05.16 Indretning af arbejdspladser på Musikskolen x 250 0 0 0

EBK 19.05.16 Øget driftstilskud til Forsorgsmuseum x 828 828 828 828

EBK 09.06.16 Tilskud til Opera ved Valdemars slot x 150 150 150 150

ØK 24.05.16 Frivilligkoordinator på flygtningeområdet x 320 320 320 320

ØK 24.05.16

Socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med indkøbs- og 

udbudspolitik x 0 0 0 0

Aftale om servicemål for godkendelse af husdyrbrug x 0 0 0 0

Aftale om servicemål for sagsbehandlingstider, byggesager og godk. x 0 0 0 0

Registrering af erhvervsejendomme i BBR x 430 301 301 301

Virksomhedsrettet indsats for flygtninge x 765 0 0 0

Klippekort til ældre x 1.823 1.823 1.823 1.823

Initiativer til kronikere og lungeindsatsen x 733 864 928 928

Handleplan vedr. den ældre medicinske patient: akutfunktioner + 

kompetenceløft x 1.727 1.335 2.721 2.721

Manglende praktiktilskud til SOSU elever x x 1.600 1.600 1.600 1.600

Drift ialt 43.114 36.966 32.848 30.978

Behandles i fagudvalg

Jf. side 9  i budgetnotatet er der omtalt en række tiltag, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet, og hvor Økonomoiudvalget har besluttet, at de medtages som 

udvidelsesforslag/tema til budget 2017. Det skal bemærkes, at forslagene ikke har været  behandlet i fagudvalget
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Aftale om servicemål for godkendelse af husdyrbrug 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Godkendelse af 
husdyrbrug
I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i Miljø-, Klima- og 
Trafikudvalget. 
 
Aftalen mellem Regeringen og KL om servicemål i forbindelse med sagsbehandlingstider 
indenfor miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug og byggesager betyder, at 
kommunen modtager DUT-midler til arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i 
2016-2018. 
 
Sagsfremstilling: 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og Regeringen aftale om, at 
sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne, skal 
reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og 
ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:  

 

• Miljøgodkendelse af virksomheder 

• Godkendelse af husdyrbrug (denne opgave ligger i Miljø-, Klima- og 
Trafikudvalget) 

• Byggesager 

 

Det er op til kommunen at disponere over, hvordan midlerne skal anvendes til at 
nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er ikke lagt op til en bestemt fordeling af midlerne 
mellem de tre indsatsområder.  

 

Som udmøntning af økonomiaftalen for 2015 er der fastsat følgende servicemål for 
godkendelse af husdyrbrug (fra "Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal 
erhvervsrettet sagsbehandling", s. 3, tabel 2): 
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Servicemålene for godkendelser af husdyrbrug er således differentieret i forhold til 
godkendelsestypen. 

Sagsbehandlingstiden skal så vidt muligt ligge inden for det pågældende servicemål. 
Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. 

F.s.v.a. sager om godkendelse af husdyrbrug i Svendborg Kommune er de 
gennemsnitlige sagsbehandlingstider opgjort som følger: 
 
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 
sagstype 2015 2016  (pr. 1. juli) 
§10* - - 
§11 282 - 
§12 216 251 
§16 250 - 
Gennemsnit 244** 251 
*Sagsbehandlingstiden på §10 er ikke opgjort i statistikken. 
**Gennemsnittet er vægtet efter antallet af de forskellige sagstyper 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var tidligere omfattet af et servicemål på 9 
måneder. Dette servicemål er overholdt i 2015.  
 
De nye fastsatte servicemål, der er gældende for ansøgninger indkommet efter d. 1. 
januar 2016, vil ikke kunne overholdes i 2016. 
 
Det skal bemærkes, at i medfør af det forpligtende samarbejde er Svendborg Kommune 
også ansvarlig for behandling af sager om godkendelse af husdyrbrug i Langeland og Ærø 
Kommuner.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
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Økonomi:  
Svendborg Kommune modtager hhv. 611.000 kr. i 2016, 414.000 kr. i 2017 og 2018 til 
kommunens arbejde med at reducere sagsbehandlingstiderne på de 3 ovennævnte 
områder. Der er ikke afsat midler efter 2018. 
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Offentlighedens adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.000 1.000 100 100
Anlæg
Finansiering

I alt 1.000 1.000 100 100
 
 
Resume: 
Den nuværende administrationspraksis vedrørende håndhævelse af offentlighedens 
adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger indebærer, at sager behandles 
løbende, efterhånden som administrationen får kendskab til disse. Såfremt der ønskes en 
praksisændring, hvor kommunen skal føre et løbende og regelmæssigt tilsyn, er der 
behov for at allokere yderligere ressourcer til denne opgave. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget har behandlet spørgsmålet om kommunens administration af reglerne om 
offentlighedens adgang på møder 13. april og 9. november 2015 (sag 15/8065, hhv. sag 
15/20084). 
 
Administrationen har i sidstnævnte sag redegjort for det estimerede ressourceforbrug 
ved en eventuelt kortlægning af adgangsforholdene langs kommunens strande og kyster. 
Det skønnedes, at kortlægning og efterfølgende håndhævelsesdel ville kræve en 
omprioritering eller en tilførsels af yderligere ressourcer svarende til 2 årsværk i en 2 årig 
periode, for at kunne blive løst. 
 
Hertil kommer ressourcer til et løbende og regelmæssigt tilsyn efterfølgende – f.eks. i en 
5-årig turnus, hvor 20% af kommunens kyststrækning gennemgås årligt. Dette, inkl. 
håndhævelse, skønnes at kræve yderligere 0,15 årsværk. 
 
Der må i øvrigt påregnes udgifter til advokat/retssager af ikke ubetydeligt omfang. Dette 
er ikke budgetteret. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
 
Økonomi:  
Forslaget er en udvidelse udenfor nuværende budget. 
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Navn på tema: Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 225 225 225 225
Anlæg
Finansiering

I alt 225 225 225 225
 
 
Resume: 
Planten Kæmpe-Bjøneklo er en invasiv art i Danmark, hvis udbredelse har en række 
negative naturmæssige og landskabelige konsekvenser. Udarbejdelse af en indsatsplan til 
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Svendborg Kommune har været behandlet på Miljø-, 
Klima- og Trafikudvalget den 6. juni 2016. 
 
Ved vedtagelse af en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forpligtiges 
private ejere og brugere samt offentlige myndigheder til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo 
effektivt. Administration af planen kræver en ekstra normering på 0,3 årsværk. 
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo langs offentlige vandløb er estimeret til 75.000 kr. 
årligt. 
 
 
Sagsfremstilling: 

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker 
biodiversiteten i negativ retning. Desuden forringer den de rekreative og landskabelige 
værdier. Kæmpe-Bjørneklo er også uønsket i den danske natur, fordi den indeholder en 
giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger. 

Svendborg Kommune bekæmper i dag Kæmpe-Bjørneklo på kommunens egne arealer, 
men uden en kommunal indsatsplan, er private lodsejere ikke forpligtiget til at foretage 
bekæmpelse på deres arealer. En indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 
forpligtiger både private ejere og brugere samt offentlige myndigheder til at bekæmpe 
planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.  

Udarbejdelsen af en indsatsplan har været behandlet på Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 
den 6. juni 2016, hvor administrationen fik i opdrag at udarbejde en indsatsplan til 
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. 

Udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo i Svendborg Kommune er endnu ikke alarmerende, 
men på landsplan har arten de sidste årtier været i voldsom fremgang, og det vurderes 
derfor, at problemerne med Kæmpe-Bjørneklo vil forværres, hvis der ikke foretages en 
mere systematisk bekæmpelse, end det er tilfældet i dag. Planten formerer sig ved 
frøspredning fra store og frørige skærme, og særligt langs vandløb og i fugtige områder, 
hvor spredningen er meget effektiv. 

De øvrige fynske kommuner har vedtaget eller er undervejs med at vedtage 
indsatsplaner, og det vurderes derfor vigtigt, at også Svendborg Kommune får vedtaget 
en indsatsplan, således at bekæmpelsen sker koordineret på hele Fyn og med størst 
mulig effekt over kommunegrænserne. Svendborg Kommune deler vandløb med Nyborg 
Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. 
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Påvirkning på andre områder: 

Økonomi:  

Udarbejdelsen af planen kan ske indenfor gældende normering. Planen udarbejdes i 
2016. 

Den efterfølgende administration af indsatsplanen estimeres til 0,3 årsværk, baseret på 
erfaringer fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune. Administrationen 
omfatter lodsejerkontakt, tilsyn, håndhævelse, m.v. Arbejdet foregår primært i 
vækstsæsonen. 

Herudover kommer midler til informationsindsats om indsatsplanen, som foreslås 
håndteret som del af budgettema 2017 Naturområdet - Natur og Friluftsliv, 
sammenhængende natur og skovrejsning. 

I flere kommuner, eksempelvis Assens Kommune, foretages bekæmpelse af Kæmpe-
Bjørneklo langs de offentlige vandløb, da forekomster i disse områder let spreder sig, og 
derfor kan være særligt problematiske. En kommunal bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 
langs de offentlige vandløb sikrer desuden vandløbene mod en eventuel tilledning af 
plantegift, som følge af vinddrift og utilsigtet spild i forbindelse med kemisk bekæmpelse 
af Kæmpe-Bjørneklo her. 

I 2014 blev der indhentet pris (estimat) for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo langs 
Svendborg Kommunes offentlige vandløb. Opgaven blev dengang estimeret til 75.000 kr. 
årligt.  
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Balanceordningen parkering fortsat 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.050 1.050 1.050 0
Anlæg 0 0 0 0
Finansiering 0 0 0 0

I alt 1.050 1.050 1.050 0
 
 
Resume: 
Siden 2012 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 overskuddet tilbage til staten, blev det besluttet at drive 
kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2012, hvor indtægter og udgifter 
skulle balancere. Balanceordningen er med stor succes blevet videreført frem til og med 
2016. 
 
Ved at vælge balanceordningen skulle der i 2012 findes ca.1,5 mio. kr. og i 2013 og frem 
til 2016 ca. 1,0 mio. kr. til udligning af budgetoverskuddet ved at drive 
betalingsparkeringen i en loftordning. 
I 2014- 2016 blev der bevilliget ca. 1 mio. kr. til dette formål. 
  
På byrådsmødet den 6. oktober 2015, blev det besluttet at videreføre balanceordningen i 
2016. For at kunne drive betalingsparkeringen i en balanceordning i 2017 og 
fremadrettet, kræver det en finansiering på ca. 1,05 mio. kr. svarende til 
budgetoverskuddet fra loftordningen. CETS kan fremadrettet ikke pege på en intern 
mulighed for at finansiere de ca. 1,05 mio. kr. 
 
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, i 2016 vil kunne anvendes ca. 1,3 mio. 
kr. til variable udgifter som omkobling af regnvandet i Rådhusgården, renovering af P-
pladsen bag fremtidsfabrikken samt P-henvisningsanlæg i Kattesundet.  
I 2017 - 2019 vil det være muligt med en opgradering af parkeringsautomaterne til mere 
tidsvarende typer. P-pladserne ved Naturama, Dronningegården og Stenpladsen kunne 
sættes i stand sammen med p-søgesystemet for pladserne. Det er dog betinget af, at der 
vedtages betalingsparkering på pladserne.  
 
I 2015 og 2016 er midlerne brugt til blandt andet istandsættelse af hegnet omkring p-
pladsen i Voldgade, og renovering af en del af P-henvisnings-anlægget samt anlæg af p-
pladser på Torvet og Ramsherred, og på baggrund af byrumsprojektet ”Den Grønne 
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Tråd”, er der blevet nedlagt p-pladser på Torvet, i den forbindelse blev der etableret et 
parkeringshus i Hulgade.  
 
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.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen påvirkning på øvrige områder 
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Vedligeholdelse af skilte 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 2.700 2.700 2.700 2.700
Anlæg
Finansiering

I alt 2.700 2.700 2.700 2.700
 
 
Resume: 

Udviklings- og strategiplanen for vejområdet som blev godkendt af MKT den 6. juni 2016 har vist, at der er et 
betydeligt efterslæb for vedligeholdelse af skilte. Det vurderes, at op til 65 % af alle skilte enten er vanskelige at 
læse eller forældede. Det er beregnet, at det samlede efterslæb vil kunne indhentes ved et systematisk 
vedligeholdelsesfokus over en 20 års periode, hvis driftsbudgettet øges med 2,7 mio. kr. årligt. 

  
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune får jævnligt henvendelser om dårligt vedligeholdte skilte. Mange af 
skiltene er misvisende, da de ikke i fuldt omfang er ændret i forbindelse med 
etableringen af motorvejen. Ligeledes er en meget stor del af færdselstavlerne og ikke 
mindst gadenavneskilte slidte og vanskelige at læse. 
 
Udviklings- og strategiplanen for vejområdet har vist, at der er et betydeligt efterslæb på 
området. 
 
Genopretning til en acceptabel standard, der lever op til gældende regler for synlighed og 
funktionalitet, kan realistisk set ske over en 4-årig periode. Hvis genopretningen skal 
gennemføres hurtigere, vil det kræve tilførsel af ressourcer til planlægning af arbejdet, 
da tilretning af vejvisningen ikke kun indeholder udskiftning af den enkelte tavle, men 
også en gennemgang af hele ruten fra start til mål, så der sikres en sammenhængende 
og korrekt vejvisning. Ligeledes skal det sikres, at den nye afmærkning tager højde for 
eventuelle lovændringer der er kommet til efter opsætningen af de ”gamle” tavler. F.eks. 
er der i de seneste år kommet ændringer i reglerne for opsætning af byzonetavler og 
tekst på hastighedstavler. 
 
Samtidigt med udskiftningen af slidte/forældede tavler, skal de resterende tavler fortsat 
vedligeholdes og for at synlighed og funktionalitet opretholdes efter udskiftningen, vil 
omkostningerne hertil være jævnt stigende fra 2020 og frem. 
 
Økonomi:  

I udviklings- og strategiplanen er det beregnet, at efterslæbet på vedligeholdelse af skilte er omkring 27 mio. kr., 
som kan opdeles i 2 kategorier, nemlig de tvingende nødvendige som udgør 11. mio. kr., og nødvendige, som 
udgør 16. mio. kr.  Det er beregnet, at det samlede efterslæb vil kunne indhentes ved et systematisk 
vedligeholdelsesfokus over en 20 års periode, hvis driftsbudgettet øges med 2,7 mio. kr. årligt. 

 
Derefter vil der være behov for at fastholde det forhøjede driftsbudget, hvis den 
acceptable standard skal kunne opretholdes.  
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Det nødvendige driftsbudget er beregnet ud fra en forventet levetid for det enkelte skilt, 
afhængig af typen, vask og daglig vedligeholdelse af skilte og kantpæle samt 
nyopsætninger og justeringer af eksisterende skiltning.  
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Forbedring af den kollektive transport i landdistrikterne 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 720 720 720 720
Anlæg 0 0 0 0
Finansiering 0 0 0 0

I alt 720 720 720 720
 
 
Resume: 
For at forbedre den kollektive transport i landdistrikterne, kan ”Åbyskov-løsningen” 
tilbydes i alle kommunens 5 teletaxazoner i landdistrikterne. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Miljø-, Klima og Trafikudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 4. april 2016, at 
”forbedring af kollektiv transport på landet, herunder forbedringer af teletaxa- og 
rejsekort-ordninger” skulle indgå som et budgettema for budget 2017. 
 
I den forbindelse anbefales der, at det undersøges hvad det ville kræve og koste, hvis 
kommunens teletaxa tilbud i Åbyskov, skulle udbredes i de resterende talataxazoner i 
landdistrikterne.  
 
Dette tilbud giver mulighed for, at køre med en teletaxa fra 3 fastsatte stoppesteder ind 
til trafikterminalen i Svendborg By i tidsrummet 06.00 til 23.00. 
 
 

 
 
 
Åbyskov-løsningen tilbydes fra zone 4, se kort nedenfor. Det er muligt, at tilbyde en 
lignende løsning fra de øvrige 4 zoner i landdistrikterne.  
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen påvirkning på øvrige områder 
 
Økonomi:  
”Åbyskov-løgningen” blev under politisk behandling, vurderet til at kunne etableres for 
100.000-200.000 kr. om året. Ordningen har nu kørt i et år, og den er opgjort til at have 
en udgift på 180.000 kr. om året. 
 
En udvidelse heraf til de øvrige 4 teletaxazoner, vil med udgangspunkt i modellen for 
Åbyskov, koste kommunen 4 gange så meget som udgiften til Åbyskov-løsningen koster 
kommunen i dag og give en merudgift på 720.000 kr. om året. 
 
Stoppestedernes placering vil blive placeret som i Åbyskov, hvor det er et lokalområde i 
hvert distrikt får 3 stoppesteder. 
 
 
Det skal dog gøres opmærksom på at alt efter hvor mange lokalområder og hvor mange 
stoppesteder der ønskes i hver distrikt, skal der beregnes på økonomien igen i 
samarbejde med FynBys. 
 
 
Merudgiften kan ikke finansieres inden for eget området. 
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Takststruktur for lystbådehavne 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Udbetaling af indskud 8.121 0 0 0
Takstændring -800 -800 -800 -800
I alt 7.321 -800 -800 -800
 
Resume: 
Fjernelse af bådpladsindskud, finansieret via takstændring. 
 
Sagsfremstilling: 

Bådpladsindskuddene blev oprindeligt indført for at skaffe kapital til etablering af nye 
havneanlæg / udbygning af eksisterende. 

  

Bådpladsindskuddene anbefales afskaffet grundet;  

  

• At de dyre indskud hæmmer det generationsskifte, som er nødvendigt i havnene. 
En fjernelse af indskuddene vil dermed være en fremtidssikring.  

 

• At indskuddene skaber en konkurrencesituation til vores omkringliggende 
kommunale lystbådehavne, som enten arbejder uden indskud eller er ved at 
udfase disse. 

  

Pr. 6. januar 2016 er det samlede indskud for lystbådehavnene på 8,1 mio. kr. og 
administrationen anbefaler at indskuddet udbetales på engang.  

 

Udbetalingen af bådpladsindskud vil blive finansieret via en grundtakstændring, hvor 
grundtaksten forøges med 1.670 kr. inklusiv moms, fra 830 kr. til 2.500 kr. inklusiv 
moms.  

 

Dette vil medføre en forventet merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. eksklusiv moms, som vil 
finansiere fjernelsen af bådpladsindskud over en periode på 11 år. Herefter vil 
merindtægten kunne medfinansiere vedligeholdelsen af lystbådehavnene 

  

Nedenstående oversigt viser den forslåede takststigning i sammenligning med taksterne i 
Fåborg, Rudkøbing og Bogense. 
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For de eksisterende bådepladslejere vil udbetaling af indskuddet kunne finansierer 
takststigningen i en længere årrække. 

 
Økonomi:  
Udbetalingen af de 8,1 mio. kr. vil skulle finansieres via kassen i 2017. 
 
Forhøjelsen af grundtaksten vil medfører en forventet merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. 
eksklusiv moms.  
 
Denne merindtægt vil blive tilført kassen de næste 11 år, for at finansiere udbetalingen 
af de 8,1 mio. kr., hvorefter merindtægten vil kunne medfinansiere vedligeholdelse af 
lystbådehavnene. 

Helårsleje - inklusiv moms 
 

20" båd   

(6 x 2 m)  

30" båd  

(9 x 3 m) 

 
År Leje Leje 

Svendborg Lystbådehavne (med ny grundtakst) 2016 4.420 6.820 
Fåborg Ny Lystbådehavn m. indskud 2016 3.956 8.689 
Fåborg Ny Lystbådehavn u. indskud 2016 4.179 9.195 
Rudkøbing Lystbådehavn 2016 2.694 5.388 
Bogense Havn og Marina (ca. priser) 2016 6.000 7.500 



Budget 2017     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 15/31362 

Samlet oversigt på temaer 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Læring for alle - det 
starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000
Særlig 
undervisningsindsats 
Sydfyns 
ErhvervsForskole 285 285 285 285
Garantimodel til 
dagtilbudsområdet 625 625 625 625
Etablering af 
heldagslegestuer i 
dagplejen 261 261 261 261
Svendborgprojektet i 
udskolingen 1.637 3.656 3.278 3.278
Garantitildeling til 
skolerne, rettet jf. 
UBU 7.9.16 3.650 3.450
Ressourcetildeling til 
understøttende 
undervisning 1.700 4.100 4.100 4.100
SSP+ 530 530 530 530
Realisering af 
Svendborgmodellen 3.450 2.550 1.650 750

Puljen til mere 
pædagogisk personale 0 0 0 0
I alt 17.138 20.457 15.729 14.829
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Navn på tema: Læring for alle - det starter i dagtilbud. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 5.000 5.000 5.000 5.000
Anlæg
Finansiering

I alt 5.000 5.000 5.000 5.000

 
Resume: 
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at 
give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner 
og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber. 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at 
give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner 
og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, dette under henvisning til KL"s udspil 
"Læring for alle - det starter i dagtilbud", januar 2016. 
 
http://www.kl.dk/PageFiles/1324013/Laering-for-alle.pdf 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Det foreslås at der afsættes op til 5.000.000 kr. 
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Navn på tema: Særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 285 285 285 285
Anlæg
Finansiering

I alt 285 285 285 285

 
Resume: 
Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret lærerstillinger til en særlig 
undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole. 
Målgruppen for indsatsen er karakteriseret ved at være skoletrætte, og udover faglige 
problemer har målgruppen også ofte sociale og personlige udfordringer. 
Formålet med den særlige undervisningsindsats er at løfte målgruppens faglige niveau, 
primært i fagene dansk og matematik. 
Skolen har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning om finansiering af 50% af tre 
lærerstillinger fra 2017 og frem, svarende til i alt 637.500 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret 50% af én lærerstilling til særlig 
undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole.  
 
På møde i Udvalget for Børn og Unge d. 9.6.2015 blev det besluttet på baggrund af 
fornyet ansøgning fra Sydfyns ErhvervsForskole at medfinansiere 50% af tre 
lærerstillinger til indsatsen, i alt ca. 632.000 kr. i 2016 og 2017, dog under forudsætning 
af, at der blev ekstra afsat midler – udover de allerede budgetlagte AVU-midler på 
352.577 kr. - ifm. budgetforhandlingerne for 2016. De ekstra midler blev i første omgang 
kun afsat for 2016, hvorfor der i 2017 kun er 352.577 kr. til rådighed til medfinansiering. 
 
Sydfyns ErhvervsForskole har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning (se bilag), 
hvor man fortsat søger om 50% finansiering af tre lærerstillinger, svarende til 637.500 
kr. årligt. Samtidig søger man om, at tilskuddet kan blive permanent over en længere 
periode. 
 
Den særlige undervisningsindsats skal ses i sammenhæng med det nationale mål om, at 
95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Målgruppen for undervisningsindsatsen har generelt grundet faglige og sociale problemer 
forladt folkeskolen med et relativt lavt fagligt udbytte. 
 
Sydfyns ErhvervsForskole tilbyder et særligt trygt skolemiljø med tætte voksenrelationer 
og en betydelig socialpædagogisk indsats, der samlet set fremmer elevernes faglige 
udbytte af undervisningen. 
Det har tidligere været undersøgt om CSV Sydfyn og/eller VUC kan løse 
undervisningsopgaven, men dette vurderes ikke at være en mulighed. 
 
Administrationen har ved besøg på skolen 8.4.2016 og ved gennemgang af skolens 
dokumentation for undervisningsindsatsen vurderet, at den iværksatte indsats fra skolen 
i forhold til opkvalificering af eleverne er foregået målrettet, velkvalificeret og 
veldokumenteret, samt at indsatsen har medført signifikant gode resultater. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
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Økonomi:  
I 2016 finansierer skoleafdelingen indsatsen på Sydfyns Erhvervsforskole (tre 
lærerstillinger) med 50 % svarende til ca. 632.000 kr.  
 
Midlerne er tilvejebragt dels via budgetlagte AVU-midler på 352.577 kr. og dels via 
280.000 kr. afsat i forbindelse med budgetforliget for 2016.  
 
Ifølge den nyligt fremsendte ansøgning fra skolen søges om finansiering for 2017 og frem 
på i alt 637.500 kr. årligt. Finansieringen kan kun delvist tilvejebringes via de 
budgetlagte AVU-midler på 352.577 kr., hvorfor der årligt mangler ca. 285.000 kr. i 2017 
og frem, for at kunne imødekomme ansøgningen. 
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Navn på tema: Garantimodel på Dagtilbudsområdet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 719 719 719 719
Forældrebetaling -180 -180 -180 -180
Afledt tilskud til private 86 86 86 86

I alt 625 625 625 625

 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016 at supplerende finansiering af 
garantimodel på dagtilbudsområdet indgår som budgettema for 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på 
dagtilbudsområdet.  
 
Garantimodel 2016 
I 2016 garanterer garantimodellen et serviceniveau på 32 pladser til børnehuse, som 
udelukkende har 3-5 års pladser, og som er beliggende i landdistrikterne. Såfremt der er 
under 32 indmeldte børn, vil der ske en økonomisk kompensation op til 32 børn.  
 
I 2016 udløser garantimodellen et budgetniveau på 25 pladser. To børnehuse er omfattet 
af garantimodellen - Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset og 
Østerdalen Oure Børnehus.   
 
Garantimodel 2017 
Det forventede antal indmeldte børn i børnehuse i 2017, som udelukkende har 3-5 års 
pladser, og som er beliggende i landdistrikterne er opgjort pr. april 20161.  
 
Med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn vil det nuværende 
serviceniveau på 32 pladser medføre, at budgetniveauet skal udgøre 37 pladser svarende 
til 12 pladser mere end indeholdt i budget 2016. Fire børnehuse vil være omfattet af 
garantimodellen.  
 
Med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn kan det nuværende 
budgetniveau på 25 pladser garantere et serviceniveau på 29 pladser. To børnehuse vil 
være omfattet af garantimodellen.  
 
Nedenstående tabel viser et eksempel på personalebemandingen ved et serviceniveau på 
32 pladser og ved et serviceniveau på 29 pladser.  
 

32 pladser 29 pladser 
06.30 – 09.15 2 medarbejdere 06.30 – 10.45 2 medarbejdere 
09.15 – 13.30 3 medarbejdere 10.45 – 12.00 3 medarbejdere 
13.30 – 16.30 2 medarbejdere 12.00 – 16.30 2 medarbejdere 
Kilde: Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg 
Kommune 2015-2017. 
Note: I 2016 udgør faktoren for en 3-5 års plads 5,30 timer pr. barn pr. uge. I 2016 udgør 
garantifaktoren for en 3-5 års plads 5,57 timer pr. barn pr. uge.  

                                                           
1
 Ventelisterne til dagtilbudspladser ændres fra dag til dag. Det forventede antal indmeldte børn i 

2017 er således behæftet med betydelig usikkerhed. 
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Børnetalsprognose og kapacitet 
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 11. maj 2016 rapporten ”Børnetalsprognose 
og kapacitet”.  
 
Nedenstående tabel viser forskellen på det forventede antal 3-5-årige i juli måned og 
kapaciteten for 3-5 års pladser i Vestermarkskolens og Skårup Skoles distrikt. 
Kapaciteten i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset og Østerdalen 
Oure Børnehus er fratrukket.  
  
3-5 års pladser 2016 2017 2018 2019 2020 
Vestermarkskolen -20 -10 -7 -14 -5 
Skårup Skole 4 28 34 34 32 
Kilde: Børnetalsprognose fra 1. april 2016. 
Note: - = underskud af pladser, + = overskud af pladser.  
Note: Tabellen er opgjort eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter.  
 
Tabellen viser, at: 
 

• Ved nedlæggelse af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset vil 
der ikke kunne tilbydes plads i skoledistriktet til alle 3-5-årige bosat i 
skoledistriktet 

• Ved nedlæggelse af Østerdalen Oure Børnehus kan der tilbydes plads i 
skoledistriktet til alle 3-5-årige bosat i skoledistriktet. Oure Friskoles Børnehave 
har i maj 2016 to indmeldte 0-2-årige og ti indmeldte 3-5-årige 

 
Påvirkning på andre områder: 
Forslaget skal ses som et led i bosætningsstrategien. 
 
Økonomi:  
En fastholdelse af et serviceniveau på 32 pladser vil medføre, at budgetniveauet skal 
udgøre 37 pladser svarende til 12 pladser mere end indeholdt i budget 2016. 12 pladser 
udgør 0,625 mio. kr. 
 
I budget 2018 og frem vil der skulle tages fornyet stilling til serviceniveauet ud fra den 
forventede indskrivning. Dette gøres i forbindelse med fremlæggelse af 
”Børnetalsprognose og kapacitet”.  
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Navn på tema: Etablering af heldagslegestuer i dagplejen 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Afledt bygningsdrift ved kommende heldagslegestuer300 300 300 300
Forældrebetaling -75 -75 -75 -75
Afledt tilskud til private 36 36 36 36

I alt 261 261 261 261

 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016, at afledte driftsudgifter til 
kommende heldagslegestuer skal indgå som budgettema for Budget 2017. Afledt 
bygningsdrift dækker bl.a. udgifter til vand, varme, rengøring, affald, miljøudgifter og 
løbende bygningsmæssig vedligehold. 
 
Sagsfremstilling: 
Heldagslegestuer er fysiske lokaliteter, hvor en gruppe dagplejere lejlighedsvis er 
sammen om deres børnegrupper med henblik på at skabe et stimulerende 
læringsmiljø for et større antal børn og med flere pædagogiske kompetencer end i 
dagligdagen.  Heldagslegestuerne understøtter desuden mulighederne for gæstepleje, i 
det de styrker kendskabet til hinanden på tværs af dagplejere, forældre og børn. 
Heldagslegestuerne benyttes på skift af de forskellige dagplejegrupper i området.  
 
I Svendborg Kommune er der truffet politisk beslutning om at tilbyde permanente 
heldagslegestuer i alle nærområder, senest i januar 2015 i forbindelse med ”Styrkelse og 
synliggørelse af Dagplejen”. 
 
Udvalget for Børn og Unge blev på møde 11. maj 2016 orienteret om status, der viser, at 
der nu etableret heldagslegestuer i de fleste områder.  Dog mangler nogle få områder, 
bl.a. på Tåsinge (19 dagplejere, 66 børn) og ved Hesselager (4 dagplejere, 14 børn).  
Sekretariat og Dagtilbud arbejder derfor fortsat på at finde lokaliteter i disse områder i 
samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service samt øvrige direktørområder, 
foreningslivet m.m.  
 
På baggrund af den hidtidige dialog med relevante aktører i lokalområderne vurderes 
det, at det vil være vanskelligt at finde nye lokaliteter, hvor der i forvejen er afsat budget 
til afledt bygningsdrift. Af hensyn til muligheden for at kunne indgå aftaler foreslås det 
derfor, at der afsættes et rammebeløb til bygningsdrift, der anvendes i de tilfælde hvor 
det er nødvendigt for at kunne etablere det fornødne heldagslegestuetilbud. 
 
Udover nye heldagslegestuer vil budgetrammen også kunne komme i anvendelse til 
bygningsdrift ved evt. genplaceringer af heldagslegestuer som led i den løbende 
optimering af bygningsanvendelsen i Svendborg Kommune. 
 
Økonomi:  
Det foreslås, at der afsættes en netto driftramme på 261.000 kr. Det foreslåede 
rammebeløb bygger på erfaringerne med udgiftsniveauet fra de allerede etablerede 
heldagslegestuer og svarer til driftudgifter for 2-3 heldagslegestuer.  
 
Rammen vil blive placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service. 
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Svendborgprojektet - udskolingen 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift * 1.637 3.656 3.278 3.278
Anlæg
Finansiering

I alt 1.637 3.656 3.278 3.278
*) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser (incl. specialtilbud, dog excl. Byhaveskolen og Den Nye 
Heldagsskole) udrulles på én gang med 6 ugentlige lektioners idræt. Desuden indgår udgifter til 
kompetenceudvikling af lærerne i 2017 og 2018. 
I teksten er angivet udgiften ved langsommere udrulning med én årgang ad gangen. 
 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at Svendborgprojektet skal indgå som 
profiltema i budgetproceduren for 2017. Temaet falder inden for bropillen 
”Uddannelsesklynger”, hvor ”Sport & Uddannelse” er et undertema.  
Svendborgprojektet har som brand og som sundheds- og læringsprojekt mange 
potentialer; herunder Svendborgprojektets udrulning til udskolingen. 
 
Sagsfremstilling: 
Baggrund og formål 
Svendborg Kommune har de seneste 10 år satset massivt på udviklingen af projekter og 
samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse. Projekterne er primært 
forankret i Sport & Uddannelse under Skoleafdelingen og kan kategoriseres indenfor fem 
overordnede temaer: Idræt og læring, Kompetenceudvikling, Talentudvikling, SkoleLab 
(den åbne skole) og Branding. 
 
Svendborgprojektet er det mest omfangsrige og mest omtalte projekt, hvor samtlige 
elever fra 0.-6. klasse i Svendborg Kommune har seks ugentlige idrætslektioner. 
Samtidig er 220 lærere og pædagoger efteruddannet indenfor Aldersrelateret 
Træningskoncept (ATK), imens forskerne følger effekterne i verdens største 
forskningsprojekt af sin art.  
 
Svendborgprojektet udrullet til udskolingen 
Idrætsskolekonceptet og de gode erfaringer fra Svendborgprojektet udrulles til 7.-10. 
klasse. Den ekstra idræt i udskolingen kan være med til at fastholde de aktive vaner, 
som børnene får i idrætsskolernes 0.-6. klasse. Gennem Svendborgprojektet er det vist, 
at den største sundhedsmæssige effekt ses hos de svageste elever set i et motorisk og 
sundhedsmæssigt perspektiv. Projektet vil på den måde øge det fysiske aktivitetsniveau 
for de unge, der ikke dyrker idræt i fritiden og give dem større muligheder for et aktivt 
liv. En udrulning til udskolingen vil være et led i en samlet strategi, hvor krop og 
bevægelse er på dagsordenen for ALLE børn og unge fra 0-18 år i Svendborg.  
 
Forslaget indebærer seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 7. til 10. klasse 
inklusive eleverne i specialtilbuddene og et efteruddannelsesforløb for alle 
idrætsundervisere i udskolingen. I lighed med modellen i de eksisterende idrætsskoler 
placeres idrætslektionerne indenfor rammerne af den understøttende undervisning. Det 
betyder, at en stor del af skolernes tildeling på 7.-9. klassetrin, som er teknisk beregnet 
som understøttende undervisning (ca. 2/3), i stedet vil blive tildelt som fagopdelt 
undervisning. For 10. årgang gælder, at det samlede timeantal forhøjes svarende til 
antallet af ekstra idrætslektioner. 
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Der tages endvidere initiativ til dialog med Den Nye Heldagsskole og Byhaveskolen 
omkring involvering i Svendborgprojektet. 
 
Hvis det facilitetsmæssigt eller økonomisk ikke er muligt at implementere seks ugentlige 
idrætslektioner for udskolingen, kan der alternativt arbejdes med fire ugentlige 
idrætslektioner. Der er ikke forsket i, hvad det vil betyde, men forskningen indikerer, at 
de sundhedsmæssige effekter af seks lektioners idræt i 0.-6. klasse forsvinder i løbet af 
tre år, når lektionstallet nedsættes til to lektioner om ugen.  
 
Den nyeste forskning på effekterne i forhold til kognition viser, at fysisk aktivitet 
fremmer børn og unges præstation i skolen, uanset om idrætslektionerne tages fra den 
boglige undervisning eller om de gives som ekstra lektioner. (Konsensuskonference Børn, 
unge og fysisk aktivitet, 2016) 
 
Projektet kan evt. udrulles over 2-3 år. 
 
Svendborg Kommune laver i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut en undersøgelse 
af idrætten i Svendborg. Undersøgelsen skal afdække borgernes motionsvaner, 
foreningernes behov og brugen af faciliteterne – herunder skolernes idræts- og 
omklædningsfaciliteter. Analysen forventes færdig medio 2016. 
 
Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område. 
 
Økonomi:  
 

Ekstra 
lektioner 

Udrulning idrætsskole til 7.-10. 
årgang (2 alternativer) 2017 2018 2019 2020 2021

 
Alternativ 1 7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. 

uge. Udrulles på én gang. 1.281.000 3.075.000 3.075.000 3.075.000 3.075.000
Alternativ 2 7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. 

uge. Udrulles for én årgang ad 
gangen. 428.000 1.305.000 1.973.000 2.660.000 3.075.000

 
Den nuværende tildeling til elever i 7.-10. klasse indeholder i dag to ugentlige lektioners 
idræt (fagopdelt undervisning). En udrulning af Svendborgprojektet med i alt 6 ugentlige 
lektioners idræt er beregningsmæssigt udarbejdet under den forudsætning, at en stor del 
(ca. 2/3) af den nuværende tildeling til understøttende undervisning i 7.-9. klasse 
omlægges til tildeling som fagopdelt idrætsundervisning.  
 
For 10. klasse er beregningen foretaget på baggrund af, at det samlede ugentlige 
lektionstal skal forhøjes svarende til de ekstra idrætslektioner, idet der i forbindelse med 
folkeskolereformen ikke blev ændret på det samlede ugentlige lektionstal i 10. klasse. 
 
Beregningen er incl. udrulning til specialtilbuddene på folkeskolerne, herunder 
Centerafdelingen. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole er ikke medtaget. 
 
Såfremt der i stedet kun arbejdes med en forøgelse til i alt 4 lektioners idræt i 
Svendborgprojektet, vil ovenstående beregnede udgifter kunne halveres. 
 
Udgifter til tid til kompentenceudvikling for lærerne er beregnet som 21 timer pr. lærer 
for ca. 60 lærere, i alt 444.000 kr., hvortil kommer udgifter til selve kurserne, anslået til i 
alt 200.000 kr. Ekstra praktisk medhjælp er anført med 200.000 kr. årligt ved fuld 
udrulning.  
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Komp.udv. 
m.v. 

Udrulning idrætsskole til 7.-10. 
årgang 2017 2018 2019 2020 2021
Komp.udvikling (tid og 
kursusafgift) samt praktisk 
medhjælp  356.000 581.000 203.000 203.000 203.000

Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til rengøring m.v. 
af haller og omklædningsfaciliteter. 
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Navn på tema: Garantitildeling til skolerne 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift, oprindelig beskr. 5.250 3.450
Drift, ny, jf.UBU 7.9.16 3.650 3.450
Anlæg
Finansiering

I alt 3.650 3.450 0 0

Resume: 
Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i 
skoleåret 2016/17, men finansiering på 1,2 mio. kr. i 2017 (7/12) mangler. Beløbet 
stammer fra en ny beregning af garantitildelingen på baggrund af faktisk elevtal pr. 
5.9.2016 på i alt 2,0 mio.kr. for skoleåret 2016/17 (udmøntet i skolernes resursetildeling 
2016/17), jf. orientering på Udvalget for Børn og Unge d. 7.9.2016. 

I skoleåret 2017/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der 
skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf men forventes at beløbe sig til max. 5,9 
mio.kr. for skoleåret, dvs. max. 2,45 mio.kr. i 2017 og 3,45 mio.kr. i 2018. 

Sagsfremstilling: 
Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 8. april 2014 at give en særlig garantitildeling til 
skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen 
er af Byrådet 29.3.2016 besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. 
hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25% udover folkeskolelovens timetal. Ifølge 
elevtalsprognosen fra 2016 forventedes en udgift i skoleåret 2016/17, mens den faktisk 
udmøntede udgift på baggrund af elevtal 5.9.2016 viste sig kun at være 2,0 mio.kr. 
Udvalget for Børn og Unge blev orienteret herom på møde d. 7.9.2016. 

På mødet i Udvalget for Børn og Unge d. 6.4.2016 blev forskellige modeller for 
garantitildeling i skoleåret 2017/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte 
modeller inddrages i budgetproceduren for 2017 med henblik på beslutning om 
garantitildeling for skoleåret 2017/18. Modellerne er: 

Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 2016/17, dvs. med en 
minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 14,25 %. 

Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget 
maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 2017/18. Det vil indebære 
en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i 
puljen. 

Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med 
et minimum for økonomisk råderum på 14,25%, idet der sker en fordeling af midler 
fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum. 

De tre modeller kan kombineres på forskellige måder. 

Beregningerne for udgiften i skoleåret 2017/18 baserer sig fortsat på elevtalsprognosen 
fra 2016, da administrationen vurderer, at der ikke er datagrundlag for at ændre 
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elevtalsprognosen for skoleåret 2017/18. Der udarbejdes ny elevtalsprognose i foråret 
2017, som vil danne baggrund for en evt. ny beregning af udgift til garantitildeling for 
skoleåret 2017/18. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Den faktiske udgift til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 er på 2 mio.kr., heraf 1,2 
mio.kr. i 2017 (7/12). 
 
Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 vil afhænge af den valgte model, 
men forventes at ligge på max. 5,9 mio.kr., heraf 2,45 mio.kr. i 2017 (5/12) og 3,45 
mio.kr. i 2018 (7/12). 
 
Finansiering af garantitildelingen vil således ifølge beregningerne koste max. 3,65 mio.kr. 
i 2017 (7/12+5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12). 
 
Overførte midler vedr. mellemkommunale betalinger fra 2014 til 2016 samt overførte 
midler vedr. garantitildelingen fra 2015 til 2017 kan evt. medgå til finansieringen af 
garantitildelingen i budgetår 2017 og/eller 2018, jf. nedenfor. 
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Navn på tema: Resursetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.700 4.100 4.100 4.100
Anlæg
Finansiering

I alt 1.700 4.100 4.100 4.100

 
Resume: 
Nymarkskolens bestyrelse har forslået, at tildelingen til 7.-9. klasse ændres, sådan at 
den udelukkende gives som fagopdelt undervisning. En sådan ændring vil koste ca. 4,1 
mio.kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Nymarkskolens bestyrelse har fremsat forslag om, at resursetildelingsmodellen for 
skolerne ændres sådan, at beregningsgrundlaget for resurserne til den understøttende 
undervisning på 7.-9. årgang laves om, sådan at den i stedet tildeles som fagopdelt 
undervisning. Forslaget blev behandlet på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 3. 
november 2015, hvor direktionens indstilling om at oversende forslaget til 
budgetforhandlingerne til 2017 blev godkendt.  
 
Børnene skal på 7.-9. klassetrin ifølge loven gå i skole i 35 ugentlige timer (af 60 min), 
hvoraf de 23,8 timer skal være fagopdelt undervisning. De resterende 11,2 timer om 
ugen skal bruges til understøttende undervisning og pauser, se skema: 
 

Skoletid 7.-9. 
klassetrin pr. uge  

Timer af 60 min. Lektioner af 45 min. 

Fagopdelt uv. 23,8 timer 31,7 lektioner 
Understøtt.+pauser 11,2 timer 14,9 lektioner 
Samlet skoletid 35,0 timer 46,7 lektioner 

 
 
Ifølge skolernes resursetildelingsmodel tildeles der midler til dækning af påkrævet timetal 
til fagopdelt undervisning (31,7 lektioner) med udgangspunkt i, at lærerne i denne type 
undervisning kan undervise 24,4 timer ugentligt (733 timer årligt). Derudover sker der 
en tildeling til understøttende undervisning, som i resursetildelingen teknisk er fastsat til 
6,5 ugentlige lektioner. I denne type undervisning er det beregningsmæssigt antaget, at 
lærerne kan undervise i 34 lektioner ugentligt (1019 timer årligt). I alt tildeles skolerne 
altså resurser til 38,2 ugentlige lektioner på 7.-9. klassetrin. 
 
Ifølge bestyrelsens forslag fremgår det, at det er skolens ønske at omsætte 
folkeskolereformens intentioner om at øge elevernes udbytte af den faglige undervisning 
bl.a. gennem høj kvalitet i den understøttende undervisning – et værdifuldt element, der 
muliggør samlet tid til fordybelse, arbejde med den praktisk-musiske dimension og 
autemtiske læringsmiljøer bl.a. gennem åben-skole-aktiviteter.  
 
Bestyrelsen mener, at man på skolen har fundet en god måde til praktisk udmøntning 
heraf. En meget vigtig forudsætning for at lykkes med intentionerne er, at det er de 
samme lærere, som har ansvaret for den faglige undervisning, der også har ansvaret for 
planlægning og afvikling af den undervisning, der skal understøtte fagundervisningen.  
 
Påvirkning på andre områder:  
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Økonomi:  
På 7.-9. trin tildeles i alt 38,2 lektioner ugentligt, hvoraf de 6,6 lektioner rent teknisk er 
beregnet som understøttende undervisning.  
 
Forslaget fra Nymarkskolens bestyrelse om, at samtlige lektioner i udskolingen tildeles 
som fagopdelt undervisning vil medføre, at den teknisk tildelte understøttende 
undervisning på 7.-9. trin konverteres til fagopdelt undervisning rent tildelingsmæssigt.  
 
Dette vil betyde, at tildelingen pr. elev på 7.-9. trin vil stige ca. 2.200 kr. årligt pr. elev. 
Med ca. 1.400 almen-elever i 7.-9. klasse, vil ændringen koste 3,1 mio.kr. på 
almenområdet, hvortil skal lægges yderligere 1,0 mio.kr. til skolernes specialtilbud,. 
 
Forslaget til en ændring af resursetildelingen i overbygningen vil altså samlet medføre en 
ekstraudgift på 4,1 mio. kr. årligt. Med start i f.eks. skoleåret 2017/18 vil udgiften i 2017 
beløbe sig til 5/12 heraf, dvs. 1,7 mio.kr. 
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Navn på tema: SSP+: Udvidelse af målgruppen for SSP 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 584 554 554 554
Anlæg
Finansiering

I alt 584 554 554 554

 
Resume: 
En udvidelse af SSPs målgruppe op til 25 år vil styrke og øge smidigheden i SSPs arbejde 
og dermed skabe mere sammenhæng i indsatsen for de unge. En opnormering med en 
fuldtidsstilling vil dels styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring 
etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, dels styrke indsatsen for kriminelle 
unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende, 
dels understøtte integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge. Budget til 
indsatsen udgør 584.000 kr. i 2017 og 554.000 kr. fra 2018 og frem.  
 
Sagsfremstilling: 
Formålet med en udvidelse af målgruppen for SSP op til 25 år er at styrke samarbejdet 
omkring de unge henover det 18. år. SSP er et samarbejde mellem skoleområdet, 
socialområdet og politiet, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. 
SSP arbejder netværksorienteret og har et stort lokalkendskab, fordi de færdes i de 
miljøer, hvor de unge er. Dette giver mulighed for at opfange faresignaler og 
udviklingstendelser i kriminaliteten, og i børns og unges levevilkår, så de opfanges tidligt 
nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store. 
 
I Strategiplanen for børn- og familieområdet i Svendborg Kommune er visionen, at have 
fokus på ”forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet”, 
hvilket understøtter SSPs måde at arbejde på. De unges virkelighed afspejler dog 
sjældent den aldersopdeling, som vi som kommune tilbyder. Dette er også baggrunden 
for etableringen af Ungekontakten, hvis målgruppe er 15-30-årige. SSP er placeret i 
Ungekontakten.  
 
I SSP-samarbejdet med politi og Familieafdelingens ungeteam er der et ønske om at 
kunne samarbejde og vidensdele henover det 18. år for at kunne støtte op omkring de 
unge, som udviser bekymrende adfærd eller er del af miljøer/grupperinger, der giver 
anledning til bekymring. Ungdomskriminaliteten er generelt faldet siden 2006. Det 
samme er ikke tilfældet for tilgangen til bandemiljøet.  
 
Det er desuden politiets erfaring, at unge med radikaliserede holdninger typisk befinder 
sig i aldersgruppen 18-25 år, og at man i andre kommuner har gode erfaringer med, via 
tæt samarbejde, at etablere gode forebyggende indsatser, der hjælper de unge videre ad 
en mere hensigtsmæssig vej. Unge i grupper vil ofte være repræsenteret både under og 
over det 18. år og derved fylder de over 18-årige i løsningen af problematikkerne. Det er 
derfor en begrænsende faktor for handlemulighederne, at SSP på nuværende tidspunkt 
ikke kan arbejde med de over 18-årige.  
 
Udvidelse af SSP-målgruppen op til 25-års alderen vil læne sig op af målgruppen for 
Ungdomsrådgivningen og UU-Center Sydfyn.  
 
Politiet efterspørger generelt muligheden for at kunne inddrage SSP for unge over 18 år. 
De oplever, at der ikke er en naturlig samarbejdspartner til at tage over, hvor SSP 
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slipper. Der er i Retsplejelovens §115a i 2014 givet mulighed for, at politiet kan udveksle 
oplysninger med fx SSP udover det 18. år. Dette har ikke været muligt tidligere. 
 
Ved etablering af SSP+ vil der blive arbejdet med tre spor: 

• Samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring etablering af 
kriminalitetsforebyggende netværk, i tæt samarbejde med medarbejderne i 
Ungekontakten og RUSK-netværket 

• De kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, 
radikalisering og lignende 

• Understøttelse af integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Udgiften til en fuldtids medarbejder udgør 480.000 kr. hertil kommer driftsudgifter på ca. 
74.000 kr. Driftsbudgettet dækker drift af bil, aktiviteter og uddannelse m.v. Hertil 
kommer 30.000 kr. i 2017 til etablering af arbejdsplads. 
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Navn på tema: Realisering af Svendborgmodellen 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Familieafdelingen 3.000 2.700 2.700 2.700
Tværsektorielt 
samarbejde 750 750 750 750
Anlæg
Finansiering/færre 
anbringelser  -300 -900 -1.800 -2.700

I alt 3.450 2.550 1.650 750  
 
Resume: 
Som en del af Svendborg-modellen skal der arbejdes tværsektorielt med inddragelse af 
familien og tæt og hyppig opfølgning. Dette arbejde kræver bl.a. en justeret 
samarbejdsstruktur og et lavt sagsantal pr. sagsbehandler (ca. 25 pr. sagsbehandler). 
Som følge heraf indstilles: 

- afsætning af midler til det tværsektorielle samarbejde mellem familieområdet, 
PPR, skole og dagtilbud. Udgiften til den ekstra indsats forventes at udgøre 0,75 
mio. kr. 

- en opnormering af 6 socialrådgivere i Familieafdelingen. Udgiften til 
opnormeringen vil udgøre 3 mio.kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. i 2018 og fremover. 
Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til 
anbringelser. 

 
Sagsfremstilling: 
Den tværsektorielle samarbejdsstruktur og opnormeringen af socialrådgivere er en del af 
handleplanen frem mod en implementering af en Svendborg-model med fokus på 
indsatstrappe-tænkning, netværksinddragelse, opfølgning og normalisering. 
Handleplanen er udformet efter anbefalinger fra Herning Kommune, der arbejder med en 
tilsvarende model. Det påpeges herfra, at en ny tværsektoriel samarbejdsstruktur, et lavt 
sagsantal og en ny sagsorganisering er nødvendig for at implementere modellen.  
 
Tværsektorielt samarbejde 
Almenområdet og PPR vil med implementeringen af Svendborg-modellen blive inddraget i 
flere og hyppigere tværgående møder, foruden yderligere løbende samarbejde om 
fleksible løsninger m.m. Da der ikke kan prioriteres tid fra nuværende opgaver i 
almenområdet og PPR, er det således nødvendigt med midler, der kan understøtte det 
øgede samarbejde.  
 
Opnormering  
Hvis man tager udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende sagsantal, og hensigten er 
at nedbringe dette til ca. 25 pr. socialrådgiver, vil der være behov for ansættelse af 
yderligere 6 socialrådgivere. Når hver rådgiver får færre sager kan de dermed følge 
barnet/den unge tættere og hyppigere. Indsatsen kan således løbende tilpasses med 
henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan 
barnets familie og netværk, herunder skoler og dagtilbud, følges tættere og inddrages 
yderligere. 
 
Udgiften til ansættelse af 6 socialrådgivere vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 
2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre 
udgifter til anbringelser. 
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- Det øgede samarbejde og inddragelsesniveau, samt det lavere sagsantal pr. 
rådgiver er en forudsætning for at Svendborg-modellen kan gennemføres. 
Udgiften til den ekstra indsats forventes af udgøre til 0,75 mio. kr. 

 
Påvirkning på andre områder:  
Svendborgmodellen vil betyde ændrede samarbejdsstrukturer, der vil have påvirkning på 
andre områder end de direkte implicerede. Fx vil Sundhedsplejen være en vigtig og 
direkte samarbejdspart i det tværfaglige samarbejde. 
 
Økonomi:  
Udgiften til opnormeringen i familieafdelingen vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. 
i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre 
udgifter til anbringelser. Udgiften på 2,7 mio. kr. svarer til 3,3 anbringelser beregnet på 
en ligelig fordeling mellem familiepleje, opholdssted og døgninstitution. Finansieringen 
ved færre anbringelser forventes indfaset henover budgetperioden 2017 til 2020, således 
at forslaget er udgiftsneutralt i 2020. 
 
Udgiften til ekstra tværsektoriel indsats forventes at udgøre 0,75 mio. kr., fordelt på PPR, 
Skole og dagtilbud. Der kan ikke peges på finansiering. 
 



Budget 2017     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 15/31362 

Navn på tema: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Puljen til mere pæd. 2.200 2.200 2.200 2.200
Program for læringsledelse 443 443 443 443
Forældrebetaling -660 -660 -660 -660
Afledt tilskud til private 317 317 317 317
Finansiering -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

I alt 0 0 0 0

 
Resume: 
Med aftale om finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til 
mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 
mio. kr.  Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk 
personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Dagplejens gæstepleje, og til ansættelse af 
pædagoger til differentieret normering i børnehuse.  
Det blev desuden besluttet at der skulle beregnes forældrebetaling af puljen, som delvist 
skulle finansiere program for læringsledelse. 
 
Dagplejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene 
anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til 
de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser 
vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige 2-3 
gæsteplejere fra egen dagplejegruppe.   
 
På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehusene Børnebyøster Paraplyen, 
Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og 
Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 28 pædagogtimer pr. uge 
til børn og familier med særlige udfordringer.  
 
Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, 
samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En 
forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende 
dagtilbud.  
 
Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle 
børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra 
pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne 
relationer er vanskelig. 
 
Sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune 
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016 at sprogvurdere alle 3-årige i 
Svendborg Kommune, og at afledte indsatser heraf skal inddrages i budgettemaet "Pulje 
til mere pædagogisk personale i dagtilbud".  
 
Sprogvurdering af alle 3-årige kan afholdes indenfor den afsatte ramme. Flere 
sprogvurderinger vil medføre større behov for sprogstimulerende aktiviteter. Denne 
udgift skal prioriteres indenfor den afsatte ramme jævnfør ressourcetildelingen til 
kommunale og selvejende dagtilbud.  



Budget 2017     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 15/31362 

Udvalget for Børn og Unge skal i budgetforhandlingen vurdere, om der i pulje til mere 
pædagogisk personale i dagtilbud skal afsættes yderligere midler til sprogstimulerende 
aktiviteter.  
 
Økonomi:  
Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt 
midlerne fordeles via det generelle bloktilskud, eller om der vil blive anvendt en særlig 
fordelingsnøgle. 
 
Da fordelingsnøglen på nuværende tidspunkt er ukendt, vil en forudsætning være, at 
beløbet der anvendes er lig med det beløb der modtages via bloktilskuddet.  
 
Såfremt temaet ikke politisk prioriteres, vil der være en udfordring på 0,4 mio. kr. årligt 
til udgiften til program for læringsledelse. 



Modeller for garantitildeling for skoleåret 2017/18. 25.5.16 (B og C tilrettet d. 2.8.16)

Opdateret på baggrund af ny elevtalsprognose 2016 15/29297

Antal elever pr. klassetrin pr. skole stammer fra elevtalsprognosen 2016 for skoleåret 2017/18. & 15/31362

Antal klasser er beregnet som antal elever pr. klassetrin divideret m. 26, dog er Stokkebækskolens antal klasser 

på 0.-6. årgang fastsat til minimum 3 klasser pr. årgang.

Lovpligtig undervisning er gennemsnitligt timetal pr. fase (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10.kl) fordelt på

fagopdelt og understøttende undervisning.

NB: Det er kun de tre sidste kolonner, der er forskellige i beregningerne for de viste modeller.

MODEL A. Videreførelse som i 2016/17 (min.råderum 14,25%)
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: Intet

Tilført budget: 5.926.726

Garantitildeling op til 

14,25%

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling 

14,25%  i kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% 0 8.488.876 43,4%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% 0 5.624.448 31,7%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% 0 4.064.745 45,2%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% 0 5.576.326 31,0%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 5.926.726 42.521.625 26,1%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.

MODEL B. Justeret, max. tilført budget på 4,8 mio.kr.
Min. råderum: 12,0% (forøget fra 10,7%)

Max. råderum: Intet

Tilført budget: 4.800.000 (svarende til forventet 16/17)

Garantitildeling  på 

max. 4,2 mio.kr., dvs. 

nedsættelse af 

procentvis 

minimumsråderum 

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

12,0% 

råderum  i kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 0 1.778.826 13,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% 0 8.488.876 43,4%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% 0 5.624.448 31,7%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 752.886 1.602.826 12,0%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.419.773 2.142.201 12,0%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.627.503 1.602.826 12,0%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% 0 4.064.745 45,2%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% 0 5.576.326 31,0%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 4.800.162 41.395.061 25,4%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.



MODEL C. Justeret, max.økonomisk råderum, omfordeling mellem skoler
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: 27,8% (forøget fra 25,5%)

Tilført budget: 0

Garantitildeling til 

skoler m. lavt 

råderum finansieret 

af skoler med højt 

råderum

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

14,25 %  og 

max. 27,8% i 

kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% -3.056.273 5.432.603 27,8%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% -697.538 4.926.910 27,8%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% -30.536 3.051.219 27,8%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% -1.565.848 2.498.897 27,8%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% -578.532 4.997.793 27,8%

I alt 5155 164.213.987 36.594.899 22,5% -2.002 36.592.897 22,3%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.

MODEL C1. Model C med tilført budget på 2 mio.kr.
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: 30,9% (forøget fra 28,3%)Max. råderum: 30,9% (forøget fra 28,3%)

Tilført budget: 2.000.000

Garantitildeling til 

skoler m. lavt 

råderum delvist 

finansieret af skoler 

med højt råderum

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

14,25 %  og 

max. 30,9 % i 

kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% -2.456.342 6.032.534 30,9%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% -153.451 5.470.997 30,9%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% -1.289.891 2.774.854 30,9%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% -26.618 5.549.708 30,9%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 2.000.424 38.595.323 23,7%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.



MODEL C2. Model C med tilført budget på 3 mio.kr.
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: 33,7% (forøget fra 30,9%)

Tilført budget: 3.000.000

Garantitildeling til 

skoler m. lavt 

råderum delvist 

finansieret af skoler 

med højt råderum

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

14,25 %  og 

max. 33,7% i 

kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% -1.894.517 6.594.359 33,7%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% 0 5.624.448 31,7%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% -1.031.462 3.033.283 33,7%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% 0 5.576.326 31,0%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 3.000.746 39.595.645 24,3%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.

MODEL C3. Model C med tilført budget på 4 mio.kr.
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: 37,3% (forøget fra 33,6%)

Tilført budget: 4.000.000Tilført budget: 4.000.000

Garantitildeling til 

skoler m. lavt 

råderum delvist 

finansieret af skoler 

med højt råderum

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

14,25 %  og 

max. 37,3% i 

kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% -1.209.579 7.279.297 37,3%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% 0 5.624.448 31,7%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% -716.403 3.348.342 37,3%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% 0 5.576.326 31,0%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 4.000.743 40.595.642 24,9%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.



MODEL C4. Model C med tilført budget på 5 mio.kr.
Min. råderum: 14,3% (14,25%)

Max. råderum: 40,8% (forøget fra 36,4%)

Tilført budget: 5.000.000

Garantitildeling til 

skoler m. lavt 

råderum delvist 

finansieret af skoler 

med højt råderum

Elevtal almen 

17/18 jf. 

elevtalsprog-

nose 2016 

(excl. 24 ikke 

plac.elever)

Lovpligtig 

undervisnin

g i kr.

Råderum 

herudover* i 

kr.

Råderum 

excl. 

garantitil-

deling i %

Garanti-

tildeling min. 

14,25 %  og 

max. 40,8% i 

kr.

Råderum i 

alt herefter i 

kr.

Råderum i 

% efter 

garanti-

tildeling

Issø-skolen 392 13.355.768 1.778.826 13,3% 124.371 1.903.197 14,3%

Nymarkskolen 705 19.541.736 8.488.876 43,4% -524.641 7.964.235 40,8%

Rantzausminde Skole 586 17.722.698 5.624.448 31,7% 0 5.624.448 31,7%

Skårup Skole 364 13.355.768 849.940 6,4% 1.053.257 1.903.197 14,3%

Stokkebækskolen 455 17.850.186 -277.572 -1,6% 2.821.223 2.543.652 14,3%

Thurø Skole 292 8.988.837 2.015.521 22,4% 0 2.015.521 22,4%

Tved Skole 374 10.975.608 3.081.755 28,1% 0 3.081.755 28,1%

Tåsingeskolen 670 20.761.473 5.416.711 26,1% 0 5.416.711 26,1%

Vestermarkskolen 341 13.355.768 -24.677 -0,2% 1.927.874 1.903.197 14,3%

Vestre Skole 348 8.988.837 4.064.745 45,2% -401.344 3.663.401 40,8%

Ørkildskolen 628 17.977.674 5.576.326 31,0% 0 5.576.326 31,0%

I alt 5155 162.874.353 36.594.899 22,5% 5.000.740 41.595.639 25,5%

*) Ud af elevtildelingen på ca. 199 mio.kr., dvs. excl. socioøkonomisk tildeling mv.
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Samlet oversigt over SSU´s drifts temaer: 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Sund lejerøkonomi 330 330 330 330
2. Sundhedshus 1.769 1.828 1.888 1.968
3. Mødrerådgivning 160 160 160 160
4. Brobygger frivilligområdet 365 365 365 365
5. Klippekort til ældre 1.823 1.823 1.823 1.823
6. Initiativer til kronikere og 
lungeindsatsen 733 864 928 928
7. Handleplan vedr. den 
ældre medicinske patient: 
akutfunktioner + 
kompetenceløft 1.727 1.335 2.721 2.721
8. Manglende praktiktilskud 
til SOSU elever 1.600 1.600 1.600 1.600
I alt 8.507 8.305 9.815 9.895  
 

Temaer markeret med gult har ikke været behandlet i fagudvalget. 
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1. Medfinansiering af økonomisk rådgivning til beboere i de almennyttige 
boligforeninger i Svendborg Kommune – ”sund lejerøkonomi”.  

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 330 330 330 330
Anlæg
Finansiering

I alt 330 330 330 330
 
 
Resume: 
Der har i tre af de almennyttige boligforeninger i Svendborg Kommune været et 
satspuljefinansieret projekt, hvor beboerne har kunnet få gratis økonomisk rådgivning. 
For at fortsætte tilbud om økonomisk rådgivning efter projektets afslutning anmoder 
boligforeningerne om medfinansiering på 330.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Med finansiering via satspuljemidler har de almennyttige boligforeninger Svendborg 
Andels-Boligforening (SAB), BSB Svendborg/Gudme/Egebjerg og Cama-kollegierne i en 
4-årig periode tilbudt økonomisk rådgivning til beboerne. Dette er gjort for at nedbringe 
antallet af udsættelser som følge af huslejerestancer.  
  
Det er administrationens vurdering, at projektet har været en succes. Ud af 146 nye 
henvendelser i 2015 var ca. 30 % henvist fra Svendborg Kommune.   
  
Satspuljemidlerne stopper med udgangen af 2016. Det er boligforeningernes ønske at 
fortsætte rådgivningen efter 2016, men de vurderer, at lejerne ikke kan bære den fulde 
udgift til ansættelse af rådgiver.  
  
I projektperioden har rådgivningstilbuddet omfattet lejere i SAB, BSB og Cama-
kollegierne. I henvendelsen lægges der op til at udfolde et kommende tilbud til at 
omfatte alle lejere i almene boliger i Svendborg Kommune.  
 
Administrationen vurderer, at der er hjemmel i Lov om Socialservice § 79, såfremt den 
økonomiske rådgivning vil gælde alle almene boligforeninger i Svendborg Kommune, 
herunder også de almene boliger, der udlejes af Svendborg Kommune. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet påvirker ikke andre områder. 
 
Økonomi:  
Det vurderes, at udgifterne andrager 550.000 kr. årligt, hvoraf Svendborg Kommune 
anmodes om at medfinansiere de 330.000 kr., svarende til 60 %. 
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2. Drift af sundhedshus 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.769 1.828 1.888 1.968
Anlæg
Finansiering

I alt 1.769 1.828 1.888 1.968
 
 
Resume: 
31. maj 2016 besluttede Byrådet, at der skal arbejdes videre med placering af det 
kommende sundhedshus i den tidligere SOSU-skole i Hulgade 9. I den forbindelse er 
driftsudgifterne til sundhedshuset fra 2017 fastsat til 1,8 mio. kr. stigende med mindst 2 
pct. årligt.  
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev afsat midler til anlæg af sundhedshuset. 
Det blev forudsat, at driftsudgifterne skulle findes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets 
egen ramme.  
 
På den baggrund er administrationen blevet anmodet om at udarbejde et udkast til 
udvidelsesforslag til finansiering af driftsudgifterne til det kommende sundhedshus. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen direkte 
 
 
  



Budget 2017     Temaforslag drift 
Udvalget for Social og Sundhed 

4 
 

 
3. Forhøjelse af tilskud til Mødrerådgivningen M/K:  

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 160 160 160 160
Anlæg
Finansiering

I alt 160 160 160 160
 
Resume: 
Mødrerådgivningen M/K ansøger Social- og Sundhedsudvalget om en 
forhøjelse af tilskuddet fra Svendborg Kommune gældende for 2017. Der 
ansøges om, at det nuværende tilskud på 804.345 kr. udvides med 160.000 kr. således, 
at det samlede tilskud bliver 964.345 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Mødrerådgivningen M/K har fremsendt ansøgning til Social- og 
Sundhedsudvalget om fortsat forhøjelse af tilskuddet for budget 2017. 
 
Mødrerådgivningen M/K ønsker med en fortsat forhøjelse af tilskuddet, at 
fastholde kvaliteten i den nuværende indsats. 
 
 
Forhøjelse af tilskuddet vil gå til: 

• Psykoterapeut 94.000 kr. 
• Sundhedsplejerske 40.000 kr. 
• Øvrig drift og nyanskaffelser 26.000 kr. 

 
Møderådgivningen M/K vurderer, at ovenstående er vigtig for fortsat at 
sikre helheden og tværfagligheden i indsatsen samt er nødvendig i forhold 
til at opnå samme kvalitet i den forebyggende indsats. 
 
Mødrerådgivnigen M/K er en frivillig forening, der drives af Foreningen 
Mødrerådgivningen, som også driver genbrugsbutikken Børne Bixen. På 
Mødrerådgivningen M/K arbejder både lønnet personale samt enkelte 
frivillige. 
 
Mødrerådgivningen M/K tilbyder støtte og rådgivning til gravide og unge 
mødre under 25 år samt til forældre med efterfødselsreaktioner. 
Tilbuddene omfatter fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, 
mødregrupper med deltagelse af en sundhedsplejerske, terapeutiske 
samtaleforløb, retshjælp samt introduktion til babymassage. Alle 
tilbuddene er gratis, at benytte for brugerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
- 
 
Økonomi:  
Mødrerådgivningen M/K ønsker, at forhøje bevillingen fra Svendborg 
Kommune på 160.000 kr. om året. 
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4.  Brobygger til frivilligområdet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 365 365 365 365
Anlæg
Finansiering

I alt 365 365 365 365
 
Resume: 
Der ansættes en brobygger på det frivillige sociale område, som skal bygge bro mellem 
frivillige og kommunen. Brobyggeren skal desuden agere som sparringspartner for de 
frivillige, være med til at øge opmærksomheden på den frivillige verden og give flere lyst 
til at deltage i det frivillige arbejde. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse på udvalgsmødet den 8. juni 
2016 om ”en indgang til kommunen for de frivillige sociale netværk”, blev det besluttet, 
at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til ansættelse af en Brobygger til 
frivillighedsområdet. Sideløbende har der i forbindelse med udarbejdelse af en ny 
frivillighedspolitik været peget på behovet for ansættelse af en brobygger til 
frivilligområdet. På denne baggrund foreslås følgende ramme for udvidelsesforslaget. 
Brobyggeren skal bygge bro mellem frivillige og kommunen, og vedkommende skal være 
med til at øge opmærksomheden på den frivillige verden og give flere lyst til at deltage 
på frivilligt niveau. Brobyggeren skal desuden agere som sparringspartner for de frivillige 
sociale netværk og foreninger med henblik på at fremme udvikling og sikre koordination 
– også til kommunens øvrige foreningsliv med henblik på at fremme samarbejdet på 
tværs i kommunen.  
 
Brobyggeren skal være organisatorisk placeret i Social og Sundhed og have sin daglige 
base i Frivillighuset. I forslaget er der taget udgangspunkt i en 30 timers stilling.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget påvirker ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
Driftsudgifter dækker løn og overhead.  
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5. Klippekort til ældre 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.823.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000

I alt 1.823.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000
 
 
Resume: 
Midler til ”klippekort” er udmøntet som en toårig bevilling i 2015 og 2016. I 2015 var 
bevillingen på kr. 912.000 og i 2016 på kr. 1.823.000. Fra 2017 udmøntes bevillingen 
som et bloktilskud. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
”Klippekortordningen” er en mulighed for at give mere kvalitetstid til ældre borgere der 
ellers har svært ved selv at komme ud. De får ved hjælp af ordningen skabt et større 
netværk og får flere sociale oplevelser. 
 
Ordningen giver den enkelte borger mulighed for at få en halv times ekstra hjemmehjælp 
om ugen. 
 
Den ekstra hjælp bliver givet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere forstået som de 
mest plejekrævende. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ikke andre områder der bliver påvirket. 
 
Økonomi:  
Aktiviteten kræver ikke nogen anlægsinvesteringer. 
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6. Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Lungesatsning 220 240 250 250
Kronikerplaner 513 624 678 678

I alt 733 864 928 928
 
 
Resume: 
Der er afsat midler til to områder. 
 
Understøttelse af initiativer der er målrettet kronisk sygdom, herunder udarbejdelse af 
forløbsplaner for borgerne. Kommunerne skal fra 2017 varetage endnu ikke definerede 
opgaver i forbindelse med indførelse af forløbsplaner.  
 
kommunale initiativer i forbindelse med national lungesatsning målrettet tidlig indsats for 
risikogrupper, samt styrkelse af eksisterende aktiviteter. Her skal kommunerne indføre 
lungefunktionsmålinger for at styrke den tidlige opsporing.  
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er flere danskere der får en kronisk sygdom og flere der lever livet med en kronisk 
sygdom. Derfor oplever kommunerne i disse år, at der er flere borgere der henvises fra 
bl.a. praktiserende læger og sygehus eller selv beder om hjælp. 
I Svendborg Kommune består indsatsen til gavn for borgere med kronisk sygdom af 
indsatsen Mit Liv. Her tilbydes borgere med kræft, KOL, hjertekarsygdom og diabetes 
hjælp til at leve livet med kronisk sygdom. I Svendborg Kommune er der i august 2016 
44 pct. flere borgere i forløb end der var i august 2015.  
 
De midler der er afsat til forpligtende kronikerplaner er afsat til at styrke kommunernes 
indsats for borgere med kronisk sygdom. For det første i form af at kommunerne fra 
2017 skal varetage endnu ikke definerede opgaver i forbindelse med indførslen af 
forløbsplaner for kronikere. Opgaverne defineres medio 2017 i forbindelse med 
udmøntningen af forløbsplanerne, men der er en forventning om, at der tilfalder 
kommunerne en grad af forløbskoordination, som vi ikke kan løfte uden tilførsel af 
midler. For det andet i form af at leve op til Sundhedsstyrelsens netop udkomne 
anbefalinger, som hænger sammen med de opgaver der kommer med forløbsplanerne.  
For at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling for kommunernes tilbud til borgere med 
kronisk sygdom, skal indsatsen styrkes på det diætetiske område og på 
træningsområdet. På det diætetiske område anbefales, at kommuner også skal kunne 
håndtere henvisninger om sygdomsspecifik diætvejledning. Indsatsen i Svendborg 
tilbyder i dag primært kostvejledning i hold eller individuelt ved særlige behov. Der er 
derfor behov for at styrke området for vejledning af klinisk diætist. 
 
For at leve op til anbefalingerne om træning er der behov for at styrke indsatsen på flere 
områder. Dels er der behov for at supplere den terapeutiske specifikke træning med 
mere hverdagsrelateret generel træning fx i form af superviseret træning. Dels er der 
ventetid på KOL området, hvilket bl.a. er affødt af en øget opsporing samt at sygehuset 
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har lukket for deres KOL hold. Det betyder, at der skal afsættes midler til at styrke 
området.   
De midler der er afsat til Regeringens lungesatsning skal anvendes til at styrke den 
tidlige opsporing. I satsningen skal kommunerne bl.a. indføre lungefunktionsmålinger for 
at styrke den tidlige opsporing. Det er en opgave der ikke udføres i dag.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg.  
 
Økonomi:  
Aktiviteten kræver ikke anlægsinvesteringer. 
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7. Handleplan om den ældre medicinske patient vedr. akutfunktioner og 

kompetenceløft til hjemmesygeplejen. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Akutfunktioner 1.162 975 975 975
Kompetenceløft 565 360 1.746 1.746

I alt 1.727 1.335 2.721 2.721
 
Resume: 
I regi af Den nationale handlingsplan til gavn for den ældre medicinske patient, er der 
afsat midler til to initiativer: 
 

• Styrkede kommunale akutfunktioner  
• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje 

 
Den kommunale serviceramme er i 2017 løftet med de afsatte midler. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
En stor del af midlerne under den nationale handleplan er til initiativer, der særligt skal 
styre indsatsen før og efter sygehusindlæggelser og sammenhængen på tværs af 
sektorer. Målet er at forebygge indlæggelser på sygehuset.  
 
Der er i alt 8 indsatsområder i den nationale handlingsplan, hvor der i to direkte er afsat 
midler til kommunerne. Det drejer sig om: 
 

• Styrkede kommunale akutfunktioner –  
Der afsættes 445 mio. kr. på landsplan for perioden 2016-2019 og herefter 170 mio. kr. 
Midlerne gives i 2016 og 2017 som særtilskud og fordeles efter ”ældrenøglen”. Fra 2018 
og frem indgår midlerne som en del af bloktilskuddet. Der er endnu ikke meldt ud, 
hvordan midlerne fordeles, så der antages at fordelingsnøglen fra 2018 og frem er 
befolkningsandel. 

 
Midlerne afsættes i fase I til, at kommunerne kan gennemføre den kapacitetsopbygning 
mv., der er nødvendig for, at akutfunktionerne fra 2018 kan leve op til Sundhedsstyrel-
sens eksisterende faglige anbefalinger til akutfunktionerne om tilrettelæggelse, uddan-
nelse og kompetencer, kvalitetssikring og -opfølgning samt udstyr.  
I forhold til kommunale akutfunktioner menes oftest enten akut-teams eller akutpladser.  
 

• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje -  
Der afsættes 125 mio. kr. på landsplan for perioden 2016-2018 og herefter 171,9 mio. 
kr. Midlerne gives som del af lov- og cirkulæreprogrammet, og fordeles ift. Svendborg 
kommunes befolkningsandel. 
 
I forhold til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje afsættes midler til fx 
styrkelse af de tværfaglige kompetencer eller kompetencerne inden for bl.a. tidlig 
opsporing, ernæring, polyfarmaci, geriatri, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation. 
 
Indsatser i Svendborg Kommuner: Social- og Sundhedsudvalget har fokus på 
rehabilitering og forebyggende indsatser i deres vision og indsatsmål. Rehabilitering har 
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siden november 2014 været ældreområdets velfærdsstrategi. I forhold til forebyggende 
indsatser er målet at begrænse de akutte indlæggelser gennem en række forskellige 
forebyggende indsatser på ældreområdet.  
 
Der er indsatser i form af: 

• Akut-teams 
• PAATH/gerikuffert 
• Tidlig opsporing 
• Min sidste tid i Svendborg  
• Systematisk ernæringsvurdering 

 
Der er tale om både etablerede indsatser og indsatser i implementeringsfasen.  
 
Evalueringer af projekterne og erfaringer peger på, at tiltagene bidrager til at begrænse 
antallet af akutte indlæggelser og bidrager til et kompetenceløft blandt medarbejdere i 
hjemmeplejen.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Færre akutte indlæggelser må antages at have en vis positiv effekt på udgifterne til 
kommunens finansiering af udgifterne til sygehuset under den aktivitetsbestemte 
medfinansiering. 
 
Økonomi:  
Svendborg Kommune får i 2017 hævet servicerammen med beløbene afsat til 
initiativerne vedr. akutfunktioner og kompetenceløft. Fra 2018 indgår midlerne 
vedrørende akutfunktioner som bloktilskud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Budget 2017     Temaforslag drift 
Udvalget for Social og Sundhed 

11 
 

8. Manglende praktiktilskud til SOSU elever:  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.600 1.600 1.600 1.600
Anlæg
Finansiering

I alt 1.600 1.600 1.600 1.600
 
Resume: 
Med omlægning af SOSU uddannelsen fra 2016 mister Svendborg Kommune 
(Økonomiudvalget) forventeligt praktiktilskud/refusion på 1,6 mio. kr./året. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalgene. 
 
Sagsfremstilling: 
Som følge af omlægningen af SOSU uddannelsen omlægges 7 ugers skoleophold til 7 
ugers praktik. Kommunen får praktiktilskud/refusion af skoleopholdet, hvorfor en 
omlægning med færre ugers skoleophold betyder mindre refusion. Ud fra antallet af 
SOSU elever vurderes den manglende refusion at udgøre 1,6 mio. kr./året. 
 
Kommunerne er ikke kompenseret for denne omlægning. Jf. KL forudsættes elever at 
have en vis arbejdsværdi i praktikken, hvorfor det antages at elever ikke er en udgift 
under i praktikperioden. 
 
Omlægningen vil forventeligt have en vis afledt effekt på ældreområdet under Social- og 
Sundhedsudvalget. Den præcise effekt af omlægning er vanskelig at opgøre, da der ikke 
er praksis i dag for at lade SOSU eleverne indgå værdimæssigt i normeringen. Såfremt 
kommunen ændrer sin nuværende praksis for indregning af eleverne i arbejdsplanerne vil 
udgiften kunne elimineres, hvorfor udgiften er medtaget som udvidelsesforslag. 
 
En værdifastsættelse vil i givet fald kræve en principiel drøftelse på kommunale niveau af 
elevers andel af normeringer generelt set. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Praktiktilskud/refusion hører under Økonomiudvalgets område, mens SOSU eleverne 
hører under Social og Sundhedsudvalgets område.  
 
Økonomi:  
Det forventede tilskuds/refusions tab under Økonomiudvalgets område vurderes til 1,6 
mio. kr. om året.  
 
Såfremt SOSU elever fremadrettet skal indgå værdimæssigt i normeringen for at 
modsvare reduktionen i praktiktilskud, vil det reducere ældeområdets driftsbudgetter. 
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Samlet oversigt over driftstemaer 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Tilskud til Rytmisk 
Råstof 100 100 100 100
Fynsk 
talentsamarbejde 43 43 43 43
Socialøkonomiske 
virksomheder 500 500 500 500
Svendborg som 
teaterby 500 500 500 500
Rensning af de frie 
kulturmidler for faste 
tilskud 567 567 567 567
Indretning af 
arbejdspladser på 
Musikskolen 250 0 0 0
Øget tilskud til 
Forsorgsmuseet 828 828 828 828
Opera ved Valdemars 
Slot 150 150 150 150
Servicemål - 
byggesager 0 0 0 0
Registrering af 
erhvervsejendomme i 
BBR 430 301 301 301

Virksomhedsrettet 
indsats for flygtninge 765

Finansiering 0 0 0 0

I alt 4.133 2.989 2.989 2.989

 
Note – de gule markeringer betyder, at temaerne ikke er behandlet af Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Temaerne vedrører andre reguleringer som en del af 
Lov og Cirkulæreprogrammet. 
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Navn på tema: Tilskud til Rytmisk Råstof 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Rytmisk Råstof 100 100 100 100
Finansiering
I alt 100 100 100 100

 
Resume: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. februar, at øge 
tilskuddet til Rytmisk Råstof til brug for et musikalsk samarbejde med Musikhuset Posten 
i Odense om koncerter på spillestedet Harders. 
 
Sagsfremstilling: 
Foreningen Rytmisk Råstof er i dialog med Odense Live Fonden (Posten) om et musikalsk 
samarbejde med henblik på udvikling af koncertdelen på spillestedet Harders. Parterne 
har udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, der forudsætter et kommunalt tilskud 
fra Svendborg Kommune på 100.000 kr. 
 
Rytmisk Råstof har længe ønsket at udvide stedets musiske profil og få tilført en større 
honorarstøtte. Rytmisk Råstof ser, at et samarbejde med Posten vil trække Harders i den 
retning, idet Rytmisk Råstof fortsat vil søge den årlige honorarstøtte til afvikling af 
koncerter uden for regi af samarbejdet.  
 
Ifølge oplægget til samarbejdsaftale skal samarbejdet sikre og udvikle den rytmiske profil 
på Harders, primært inden for vækstlag og nichegenrer. Ligeledes skal aktivitetsniveauet 
hæves i aftaleperioden bl.a. for at udvikle det lokale musikmiljø og tiltrække flere 
alternative koncerter. Samarbejdet skal styrke den kunstneriske og mangfoldige 
musikprofil, som ellers ikke var økonomisk mulig. Parterne vurderer, at det sammenlagt 
vil give en positiv effekt for publikumsudviklingen på Harders. 
 
Samarbejdet vil indgå i den regionale aftale, der indgås mellem Posten, Odense 
Kommune og Kulturstyrelsen om Posten som regionalt spillested. Odense Kommune 
støtter op om samarbejdet med en ekstra bevilling på 100.000 kr. på linje med det 
beløb, Rytmisk Råstof søger Svendborg Kommune om. I ansøgningen til Kulturstyrelsen 
søges en bevilling specifikt til samarbejdet på 200.000 kr. Samlet set vil det give 
400.000 kr. årligt til gennemførelse af mellem 20 – 25 koncerter alle afviklet på 
spillestedet Harders. 
 
Ifølge aftalen vil Posten udføre den administrative del af bookingen af koncerter, 
udbetale honorar og modtage entréindtægterne. Posten dækker desuden udgift til 
lydtekniker på Harders, medens Rytmisk Råstof sørger for afvikling af koncerterne, 
modtager bar-/ garderobeindtægter og dækker catering udgiften til musikerne. 
Markedsføringen sker i et samarbejde. 
 
Parterne ser samarbejdet som et naturligt led i udviklingen af musikbranchen/-
musikmiljøet og er vidende om, at Kulturstyrelsen opfordrer til samarbejder mellem 
spillesteder og over kommunegrænser og gør opmærksom på, at den foreliggende 
samarbejdsaftale er at betragte som et udkast, der i givet fald vil blive videre bearbejdet. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Et øget tilskud vedr. samarbejdet med Posten i Odense vil medføre en ufinansieret udgift 
på 100.000 kr.  
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Navn på tema: Fynsk talentsamarbejde 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 43 43 43 43
Finansiering
I alt 43 43 43 43

 
 
Resume: 
Svendborg Musikskoles deltagelse i Fælles Fynsk Samarbejde. 
 
Sagsfremstilling: 
I efteråret og vinteren 2015/2016 arbejdede musikskolelederne på Fyn med at finde en 
måde, at fortsætte Fyns 11. musikskole på. Kun fem (heriblandt Svendborg) af de ti 
fynske kommuner ville deltage i finansieringen. Der er kun økonomi til den 11. 
musikskole frem til udgangen af juli 2016, hvorfor alle ansatte i den 11. musikskole er 
opsagt fra da af. Såfremt ingen gjorde noget, var der intet samlet talentsamarbejde på 
Fyn fra 1. august 2016.  
 
I erkendelse af, at et ungdomssymfoniorkester kan lukkes hen over natten, men tager 5 
år at bygge op, har videreførelsen af ungdomssymfoniorkestret Faust eller tilsvarende 
alternativ fyldt forholdsvis meget i forsøget på at beskrive og bygge nye projekter op. 
Derfor har Samrådet af musikskoler på Fyn samt en arbejdsgruppe af fynske 
musikskoleledere afsøgt alternative muligheder for at videreføre bl.a. 
ungdomssymfoniorkestret FAUST og rytmisk og klassisk talentskole efter 1. august 2016.  
 
Vigtigste pejlemærke har været at afsøge muligheder for at få alle ti fynske musikskoler 
med på en eller anden måde. Det er musikskoleledernes faglige vurdering, at det vil 
være en væsentlig forringelse af vilkårene for talentudviklingen for elever fra både 
Svendborg og det øvrige Fyn, hvis et fælles talentsamarbejde blev uden deltagelse af 
Odense Symfoniorkester, Fyns Musikkonservatorium, Odense musikskole og Fyn MGK 
ved Odense musikskole. Odense Symfoniorkester bakker op om Fælles Fynsk 
Talentsamarbejde og vil indgå i to årlige arrangementer. 
 
Bestræbelserne mundede ud i ansøgning til Statens Kunstfond, fra alle 10 fynske 
musikskoler. Ansøgningen rummer en model, som forsøger at smelte MGK og det bedste 
fra Fyns 11. musikskole sammen i en ny udformning. Pga. kravet om at midlerne kun 
gives til projekter, hvilket bl.a. vil sige at arbejdet skal være tidsbegrænset, har 
musikskolerne været nødt til helt at nytænke den 11. musikskole, på trods af at alle de 
gode resultater, der er opnået via konstruktionen i den 11. musikskole. 
 
Mens Samrådet af Musikskoler på Fyn står som ansøger og derfor får de ansøgte midler, 
har Svendborg Musikskole tilbudt, at stå som administrator for ”Fælles Fynsk 
Talentsamarbejde”, som projektet kom til at hedde. Det indebærer at stå som 
ansættende myndighed, lønadministration, ansøger af statsrefusion af lønmidlerne, lave 
budget og regnskab for projektet. Ræsonnementet herfor er at bevare en tæt tilknytning 
mellem Sydfyn og det fælles talentarbejde, til gavn for eleverne.  
 
Ansøgningen har modtaget en bevilling på 400.000 kr. Svendborg Musikskoles medvirken 
vil medføre en udgift på 43.200 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
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På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 7. maj 2015 blev det 
besluttet, at Fyns 11. musikskole kunne finansieres indenfor udvalgets egen ramme. Dog 
blev der ikke peget på finansiering af udgiften på 111.000 kr. På efterfølgende 
udvalgsmøde den 11. juni 2015 blev udvalget orienteret om ændrede vilkår for 
talentsamarbejdet, som blandt andet kunne betyde ændrede økonomiske 
forudsætninger. Udvalget fastholdt reservationen. Senest har udvalget på mødet den 12. 
maj 2016 godkendt, at den nødvendige medfinansiering fra Svendborg Kommune udgør 
43.200 kr. ud af de reserverede midler på 111.000 kr.  
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Navn på tema: Socialøkonomiske virksomheder 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Drift 500 500 500 500
Finansiering
I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Fremme etablering af socialøkonomiske virksomheder i Svendborg Kommune, og dermed 
skabe mulighed for at udsatte borgere opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked 
 
 
Sagsfremstilling: 
Afdækning og understøtning af mulighederne for at etablere af socialøkonomiske 
virksomheder i kommunen, med henblik på at skabe jobmuligheder på et rummeligt 
arbejdsmarked for udsatte borgere samt skabe vækst og udvikling i lokalområdet,  
 
Dette forudsætter faglige kompetencer der kan være med til at rådgive virksomheder om 
mulighederne herfor. 
 
Det stiller tilsvarende krav til, at Svendborg kommune får udarbejdet en klar strategi 
herfor i et tæt samspil med kommunens erhvervsstrategi. 
 
Derfor tænkes etableret en funktion som Social Økonomisk Virksomhedskonsulent (SØV) 
etableret i Erhvervskontakten og opgaven udført i et tæt samspil med kommunens 
erhvervskonsulent. 
Strategien kan med fordel tage udgangspunkt i erfaringerne fra blandt andet Silkeborg 
kommune.  
 
Påvirkning på andre områder 
Ingen 
 
Økonomi:  
Aflønning af en Social Økonomisk Virksomhedskonsulent vil medføre en årlig udgift på kr. 
500.000 
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Navn på tema: Svendborg som teaterby 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 500 500 500 500
Finansiering
I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Styrkelse af Svendborg som teaterby ved at afsætte en årlig pulje på 500.000 kr. til 
gennemførelse af sommerteater for alle under åben himmel. 
 
Sagsfremstilling: 
Såfremt man politisk ønsker at styrke Svendborg som teaterby, så der gives mere teater 
til kommunens små og store borgere, kan der med afsæt i Kulturløftet ”Fantastiske 
Fornemmelser” afsættes en pulje til teateraktiviteter mellem bygninger/udendørs på 
byens rum og pladser, som det kendes fra flere større byer, hvor der i en periode i løbet 
af sommeren opføres teater for alle – under åben himmel. 
 
Inspiration er senest hentet fra København, hvor Shakes, der er et kollektiv af kunstnere, 
ønsker at gøre Shakespeare folkelig, tilgængelig for alle og få ham ud af teaterstøvet og 
ned på gadeplan. Shakes er kendt for deres tempofyldte og anderledes afstøvede 
shakespeare-fortolkninger til unge. 
 
Der har tidligere været afsat en ramme på 60.000 kr. til brug for kulturinstitutionernes 
samskabelse af en kulturaktivitet mellem bygninger. Erfaringerne derfra er, at det var 
vanskeligt for kulturinstitutionerne at prioritere det ind i deres daglige virke. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
En styrkelse af Svendborg som teaterby vil under de skitserede forudsætninger medføre 
en udvidelse af budgettet på 0,5 mio. kr.  
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Navn på tema: Rensning af de frie kulturmidler for faste tilskud 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 567 567 567 567
Finansiering
I alt 567 567 567 567

 
 
Resume: 
Puljen vedr. De frie Kulturmidler indeholder en del faste tilskud. Hvis puljen renses for 
disse faste tilskud, resterer der 450.000 kr., som der kan ansøges om. Såfremt puljen 
skal udvides med de faste tilskud, som er politisk prioriteret, skal der tilføres 567.000 kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Følgende skema viser de faste tilskud og puljer i 2016-niveau: 
 
Faste tilskud/puljer Tilskud 

Pulje til lejefritagelse af scenevogn opgjort på 

baggrund af seneste tre års træk 30.000                        

Kulturpriser 60.000                        

Foreningen Norden 3.000                           

Bunkermuseet i Ollerup 5.000                           

Street Art til maling 10.000                        

Musikskolens nytårskoncert med FAUST 11.000                        

Honorarstøtte til rytmiske 

spillesteder/foreninger 350.025                      

Broholm Horseshow 25.000                        

Pulje til Skarø/Drejø Beboerforening + Øernes 

Julemarked 23.000                        

Pulje til flytning af udstillingsboder 50.000                        

567.025                       
 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
  
Økonomi:  
Uændret rådighedsrum på puljen De frie Kulturmidler i forhold til budget 2017 vil 
forudsætte en øget bevilling på 567.000 kr. 
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Navn på tema: Indretning af arbejdspladser på Musikskolen 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 250 0 0 0
Finansiering
I alt 250 0 0 0

 
 
Resume: 
Den overenskomstmæssige ændring af musikskolelærernes arbejdstidsaftale medfører 
intention om fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen, så forberedelse, samarbejde, 
øvning, mødeaktivitet mm. samt selve undervisningen foregår i en umiddelbar 
sammenhængende arbejdsdag. Dette er en harmonisering ift. det øvrige arbejdsmarked. 
Ledelsen skal, som noget nyt, kunne opgøre alle musikskolelærernes arbejdstimer, for 
hver norm periode (typisk = skoleår) 
 
Sagsfremstilling: 
Musikkens Hus (musikskolen) er pt. indrettet til primært undervisning af instrumental 
elever, hold elever, orkestre, forskolelever m. fl. Der er ikke indrettet arbejdsstationer til 
underviserne til forberedelse, dvs. computeradgang, software, lydudstyr, 
arbejdsborde/stole, mm.  
 
Vi har derfor forsøgt at opgøre, hvad den skønnede udgift vil være, hvis de ansatte skal 
kunne forberede sig på samme niveau, som de gør pt. Dvs. samme niveau af lyd, 
hardware, software osv., som de benytter sig af pt. 
 
Fra FMM og KL´s fælles infoskrivelse: Bilag A – Fælles intentioner med de nye 
arbejdstidsregler for musikskolelærere: 
”… Udgangspunktet for de nye arbejdstidsregler er, at musikskolelærernes arbejdstid 
anvendes på skolerne. Tilstedeværelse giver en bedre mulighed for at styrke samarbejde 
mellem musikskolelærerne, med lærere og pædagoger på folkeskolerne og med øvrige 
samarbejdspartnere. ” 
 
Hvis lyden fra den øgede tilstedeværelse (øvning) viser sig at være et problem i 
Musikkens Hus, kan enkelte lærere med specielt ”larmende” instrumenter evt. tilbydes at 
øve sig derhjemme, som de gør pt. og så kun være tilstede ved øvrige aktiviteter. 
Behovet for arbejdsstationer kan måske derved blive en anelse mindre – dette er pt. 
svært at overskue. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Indretning af 12 arbejdspladser vil medføre en eengangs investering på 250.000 kr. 
Årlige driftsudgifter herudover afholdes indenfor Musikskolens budgetramme. 
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Navn på tema: Øget tilskud til Forsorgsmuseet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Øget tilskud 828 828 828 828
Finansiering
I alt 828 828 828 828

 
 
Resume: 
Svendborg Museum søger om et øget driftstilskud fra Svendborg Kommune på 828.000 
kr. årligt fra 2017 som led i virkeliggørelse af museets vision om at gøre Forsorgsmuseet 
til Danmarks Forsorgsmuseum. 
 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har på mødet den 19. maj udtrykt sig enig 
i, at Svendborg Museum skal prioritere arbejdet med Forsorgsmuseet højt og fortsat 
arbejde på at blive Danmarks forsorgsmuseum. Udvalget oversendte ansøgningen til 
forhandlingerne om budgettet for 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
Museet anfører i ansøgningen, at Slots- og Kulturstyrelsen de senere år har udtrykt deres 
støtte til Forsorgsmuseets arbejde i både ord og projektpenge, og museet finder, tiden 
nu er moden til at bede kulturministeren øge Svendborg Museums statstilskud med 1,0 
mio. kr. årligt til at varetage denne nationale opgave. Museet forventer dog ikke, at en 
anerkendelse af Forsorgsmuseets nationale virke med et permanent statstilskud vil ske 
uden et øget økonomisk engagement fra Svendborg Kommunes side i omtrent samme 
størrelsesorden som det tilskud, der vil blive søgt fra staten. 
  
Museet er nu klar til at indlede forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen og har i 
den forbindelse en formodning om, at det vil styrke forhandlingspositionen, hvis der 
forinden ligger en kommunal beslutning om et øget kommunalt tilskud. 
  
Svendborg Museums vision, mission, mål, tidsplan, organisation og budget frem mod en 
styrkelse af Forsorgsmuseet fremgår af deres ansøgning ”Fra forsorgsmuseet til 
Danmarks Forsorgsmuseum”, dateret april 2016. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Svendborg Museum anfører i ansøgningen, at et stærkt Danmarks Forsorgsmuseum vil 
brande Svendborg både på det kulturelle og det sociale område. Det vil sikre fortsatte 
eksterne midler til især forskning og formidling og dermed give en række videnstunge 
arbejdspladser, det vil konsolidere forskningssamarbejdet med SDU og andre 
universiteter, det vil skabe en international turistattraktion, og ikke mindst vil det 
profilere Svendborg som et sted, der går nye veje i forsøget på at løse væsentlige sociale 
udfordringer. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af statens tilskud forventes fra museets side at fordre, at Svendborg 
Kommune øger sit driftstilskud med 828.000 kr. 
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Navn på tema: Opera på Valdemars Slot 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Opera ved Valdemars Slot 150 150 150 150
Finansiering
I alt 150 150 150 150

 
 
Resume: 
Fast årlig bevilling på 150.000 kr. til gennemførelse af en årlig opera på Valdemars slot. 
 
Sagsfremstilling: 
Foreningen ”Opera på Valdemars Slot” ønsker fra og med 2017 at producere og 
gennemføre én årlig opera på Valdemars Slot. Foreningen oplyser, at projektet vil 
forudsætte en garanti for en årlig kommunal bevilling på 150.000 kr. 
 
Foreningen har tidligere produceret og gennemført en operaforestilling på Valdemars Slot 
hvert andet år og har siden 2008 modtaget tilskud fra De frie Kulturmidler i 
størrelsesordenen 150.000 kr. 
 
Det skal dog foreslås, at en årlig bevilling i givet fald gives som en underskudsgaranti på 
linie med andre ansøgninger, hvor der er usikkerhedsfaktorer i indtægtsbudgettet som 
følge af entréindtægter og fondsmidler. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
En årlig bevilling til opera ved Valdemars Slot vil medføre en udgift på 150.000 kr. 
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Navn på tema: Virksomhedsrettet indsats for flygtninge 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Støtte til 
virksomhedspraktik 765 0 0

I alt 765 0 0 0
*255.000 kr. vedrører 2016, der søges tildelt i 2017 
 
Resume: 
I to-partsaftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 ”Bedre rammer for at 
modtage og integrere flygtninge” er det aftalt at alle nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte som udgangspunkt skal have en virksomhedsrettet indsats, da det 
understøtter beskæftigelsesmulighederne. 
Det skal bemærkes at forslaget ikke har været forelagt fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
Alle flygtninge og familiesammenførte skal mødes som jobparate fra første dag og som 
udgangspunkt have en virksomhedsrettet indsats, der understøtter 
beskæftigelsesmulighederne. Der er i den forbindelse aftalt et løft på 25 mio. kr. i 2016 
og 50 mio. kr. i 2017 til jobcentrenes virksomhedsrettede indsats.  
 
Den nye lovgivning på integrationsområdet stiller krav om, at alle nytilkomne flygtninge 
og familiesammenførte som udgangspunkt betragtes som jobparate og skal i et 
virksomhedsrettet tilbud indenfor 4 uger.  
 
Der er her tale om en helt særlig gruppe af borgere, der ikke taler dansk og som ikke 
kender det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedskultur.  
 
Der er i 2016, i samarbejde med en ekstern leverandør, opstartet et pilotprojekt om en 
mere brancherettet tilgang, i første omgang indenfor industrien. En mere brancherettet 
tilgang betyder, at danskuddannelse og andre opkvalificeringstiltag i højere grad kan 
målrettes en bestemt type af jobs og dermed øges chancerne for at borgerne kommer i 
selvforsørgelse.  
 
For at kunne leve op til lovgivningens krav om tidlig virksomhedsindsats kræves en 
særlig indsats. Pilotprojektet har vist, at der skal bruges en del ressourcer for at skaffe 
virksomhedspladser til målgruppen. Derfor er der behov for at tilføre ressourcerne til 
jobcentrets virksomhedsservice, hvor de ekstra ressourcer skal anvendes til en 
opsøgende indsats så der kan etableres forløb indenfor andre brancher. 
 
Derudover vil en øget virksomhedsservice medvirke til at orientere og samarbejde med 
virksomhederne om de nye muligheder den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) 
medfører, hvor der kan være en gevinst i at gøre virksomhederne opmærksomme på 
ordningen.  
 
Jobcenter Svendborg har modtaget tilsagn om 1,3 mio. kr. til en projektleder i en 3 årig 
projektperiode. Projektet er et udviklingsprojekt, der skal danne rammen for den 
fremtidige indsats på området. Det er forventningen, at jobcentrets personale gennem 
projektet tilegner sig en ny tilgang til arbejdet med borgeren og får den 
virksomhedsrettede indsats integreret som et naturligt element hver gang, der modtages 
en ny borger til Svendborg.  
 
Formålet med projektet er at udvikle og fremme en strategi for integrationsindsatsen. 
Med projektet ønsker Svendborg at skabe den kortest mulige vej for borgeren ud på 
arbejdsmarkedet, da en tilknytning til arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for en 
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vellykket integration af såvel borgeren, som dennes familie. I projektet er der alene 
mulighed for finansiering af projektledelse og ikke midler til anden indsats. Det er derfor 
afgørende for projektets succes, at de nødvendige virksomhedsopsøgende kompetencer 
er til rådighed. 
 
Hvis midlerne til den øgede virksomhedsindsats ikke tilføres jobcentret vil det være 
umuligt at leve op til lovgivningens skærpede krav, og det vil være svært at leve op til en 
ny ambitiøs strategi på området, der kan højne kommunens resultater på området. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
De økonomiske konsekvenser heraf for Svendborg Kommune er forhandlet til 255.000 kr. 
i 2016 og 510.000 kr. i 2017 i lov- og cirkulæreprogrammet (andre reguleringer). Da 
indsatsten ikke kan nå at iværksættes fuldt ud i 2016 vurderes det at det vil være mest 
hensigtsmæssigt at tildele alle midlerne (765.000 kr.) i 2017. 
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Navn på tema: Aftale om servicemål 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Byggesager
Miljøgodkendelse af 
virksomheder
I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
Aftalen mellem Regeringen og KL om servicemål i forbindelse med sagsbehandlingstider 
indenfor miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug og byggesager betyder, at 
kommunen modtager DUT-midler til arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i 
2016-2018. 
 
I Svendborg Kommune vurderes det med de nuværende muligheder for at opgøre 
sagsbehandlingstider på byggesager, at kommunen har kortere sagsbehandlingstider, 
end aftalt mellem KL og regeringen. En yderligere indsats på området, vurderes derfor 
ikke at være afgørende for at overholde de fastsatte mål i aftalen.  
 
Det skal bemærkes at forslaget ikke har været forelagt Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget. 
 
 
Sagsfremstilling: 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og Regeringen aftale om, at 
sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne, skal 
reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og 
ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:  

 

• Miljøgodkendelse af virksomheder 

• Godkendelse af husdyrbrug (opgaven ligger i Udvalget for Miljø og Teknik) 

• Byggesager 

 

Det er op til kommunen at disponere over, hvordan midlerne skal anvendes til at 
nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er ikke lagt op til en bestemt fordeling af midlerne 
mellem de tre indsatsområder.  

Sagsbehandlingstiden skal så vidt muligt ligge inden for det pågældende servicemål. 
Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. 

 

Som udmøntning af økonomiaftalen for 2015 er der fastsat følgende servicemål for hhv. 
miljøgodkendelser og byggesager 

Byggesager, Landsgennemsnit: 
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Servicemålene for godkendelser af byggesager differentierer således i forhold til 
byggeriets kompleksitet.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager i Svendborg Kommune er i 1. 
halvdel af 2016 opgjort til: 

• Simple konstruktioner og enfamilieshuse:   34 dage  

• Industri- og lagerbygninger , etageboligbyggeri, erhverv og bolig:  49 dage 

 

Det ses, at Svendborg Kommune umiddelbart ligger indenfor den aftalte tidsramme for 
byggesager. 

De ny servicemål bliver opgjort ved brug af nyudviklet metode, hvor det digitale 
ansøgningsmodul Byg og Miljø benyttes. KL forestår udviklingen heraf. Metoden er endnu 
ikke færdigudviklet, og det er derfor endnu uvist, om den ny opgørelsesmetode bevirker 
en højere beregnet sagsbehandlingstid.  

 

Det bemærkes, at Trafik- og Byggestyrelsens officielle sagsbehandlingstid angiver en 
væsentligt højere bruttosagsbehandlingstid. Ifølge Styrelsen er denne beregningsmetode 
behæftet med væsentlige usikkerheder, hvorfor Svendborg Kommune laver egne, 
sideløbende opgørelser. 

 

Miljøgodkendelser: 

 

Svendborg Kommune har ikke adgang til en retvisende opgørelse for den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser.  
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Det vurderes dog, at sagsbehandlingstiden er inden for de fremtidige servicemål, hvilket 
af ressourcemæssige hensyn, kan ske på bekostning af andre sagområder, herunder 
blandt andet virksomhedstilsyn og klagesager, hvor sagsbehandlingstiden forlænges.  

 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
Svendborg Kommune modtager hhv. 611.000 kr. i 2016, 414.000 kr. i 2017 og 2018 til 
kommunens arbejde med at reducere sagsbehandlingstiderne. Der er ikke afsat midler 
efter 2018. 
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Navn på tema: Forbedring og udvidelse af BBR 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Forbedring af BBR 430 301 301 301

I alt 430 301 301 301

 
 
Resume: 
Kommunerne pålægges en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse, som 
endnu ikke er udsendt (udsendes i efteråret 2016). 
 
Forslaget har ikke været forelagt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
BBR-registret blev oprindeligt etableret til brug for vurderingen og derfor spiller BBR en 
fornyet og væsentlig rolle i tilrettelæggelsen af det nye ejendomsvurderingssystem som 
SKAT er ved at udvikle.  
 
I forbindelse med opfølgning på økonomiaftalen fra september 2015 er regeringen og KL 
enige om, at høj datakvalitet er vigtigt for det nye vurderingssystem. Der skal derfor 
gennemføres enhedsregistreringer af erhvervsejendomme i BBR. Initiativet medfører nye 
opgaver for BBR og SKAT har det primære ansvar for at finde de enheder, der skal 
nyregistreres i BBR. Kommunerne bliver inddraget i arbejdet, bl.a. ved at kommunerne 
får SKAT’s data til gennemsyn før den endelige registrering i BBR.  
Den kommunale opgave består i arbejdet med SKATs nyregistrering i 2017-2018, dels i 
at kommunen efterfølgende får den løbende vedligeholdelse af de nye BBR-oplysninger. 
 
Det vurderes at byrden af nye opgaver imødekommes bedst ved en etårig 
projektansættelse (et årsværk 2017) til at håndtere de mange ’ny registreringer’ og at 
der efterfølgende tildeles 0,7 årsværk til den nødvendige udvidelse og deraf drift af BBR. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
De økonomiske konsekvenser heraf for Svendborg Kommune er forhandlet til 359.000 kr. 
i 2017, 386.000 kr. i 2018 og 287.000 kr. i 2019 og frem. 
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1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 320 320 320 320
Anlæg
Finansiering

I alt 320 320 320 320

 
Resume: 
Der er i dag en række frivillige organisationer og enkeltpersoner, der medvirker til at 
skabe muligheder for en vellykket integration af flygtninge i Svendborg Kommune. 
Det foreslås, at der oprettes en funktion som indgang og kontaktperson for de frivillige 
med henblik på at styrke deres samspil med den kommunale organisation og mellem de 
frivillige indsatser indbyrdes. 
 
Sagsfremstilling: 
På flygtningeområdet er der en række frivillige organisationer og løst organiserede 
frivillige, der medvirker til at skabe muligheder for en vellykket integration.   
Den frivillige indsats finder bl.a. sted i form af kontaktpersoner og frivillige mentorer ift. 
uddannelse, job og det sociale liv, organiseret idræt, fritidslivet, og i form af særlige 
begivenheder og arrangementer m.m. 
 
Da området er forholdsvist nyt, er der i dag ikke etableret et fuldt overblik over relevante 
samarbejdsparter og det er ikke tydeligt, hvor organisationer og enkeltpersoner kan 
henvende sig i Svendborg Kommune med ideer, forslag og evt. ønsker. 
 
Det foreslås derfor, at der oprettes en funktion som indgang og kontaktperson i 
Svendborg Kommune for frivillige på flygtningeområdet. Der foretages en evaluering af 
ordningen efter tre år. 
 
I forslaget er der taget udgangspunkt i en rolle som kontaktperson svarende til 0,5 
årsværk. Hvis funktionen ønskes udvidet til at omfatte koordination og visitation til 
konkrete mentorforløb for individuelle flygtninge, vurderes det at den samlet vil svare til 
et omfang på min. 1 årsværk. Denne del af opgaven ville dog evt. også kunne søges 
forankret hos de frivillige organisationer selv efter nærmere aftale.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Funktionen kan indholdsmæssigt samtænkes med øvrige understøttende indsatser på 
frivilligområdet mere generelt, fx Frivillighuset og folkeoplysningsområdet. Den nærmere 
forankring afklares i den administrative organisation som led i en udmøntning. 
 
Økonomi:  
Der foreslås afsat budget svarende til 0,5 årsværk plus følgeudgifter (overhead). 
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Økonomiudvalget 
Socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitik 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

 
Resume: 
Indenfor indkøbs- og udbudspolitikkens og udbudslovens rammer er der flere muligheder 
for at samarbejde med og/eller at foretage indkøb ved socialøkonomiske virksomheder.  
 
Efter udbudslovens afsnit III kan der tages sociale hensyn ved formulering af 
tildelingskriterier og indarbejdelse af sociale klausuler. Efter samme afsnit vil det være 
muligt at reservere udbud til sociale organisationer. Endelig kan der foretages direkte 
tildeling, såfremt kontrakten ikke overstiger gældende tærskelværdi for udbud. 
 
Sagsfremstilling: 
Efter vedtagelsen af den nye udbudslov er det muligt for offentlige myndigheder, at 
reservere kontrakter eller dele af kontrakter til virksomheder, der har som sit primære 
mål fagligt eller socialt at integrere handicappede eller dårligt stillede personer. Der kan 
bl.a. være tale om socialøkonomiske virksomheder eller beskyttede værksteder. 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, hvis primære formål og 
drivkraft er at skabe positiv social forandring ved anvendelse af forretningsmæssige 
metoder. 
 
Svendborg Kommune anvender allerede sociale klausuler ved udbud af opgaver jf. bilag 
til den gældende indkøbs- og udbudspolitik. 
 
Efter udbudslovens vedtagelse kan udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
forbeholdes organisationer eller virksomheder som udelukkende leverer tjenesteydelser 
på sundheds-, social- og kulturområdet og i øvrigt opfylder krav om fagligt eller socialt at 
integrere handicappede eller dårligt stillede personer. 
 
Såfremt kontraktværdien er mindre end gældende tærskelværdi i forhold til 
udbudslovens nye ”light-regime” for udbud af sociale og andre specifikke 
tjenesteydelser– p.t. 5.592.375 kr., kan der foretages direkte tildeling af kontrakt under 
forudsætning af, at indkøbene sker på markedsvilkår under iagttagelse af de  
grundlæggende forvaltningsretlige principper om saglighed, lighed og proportionalitet. 
Det er således allerede muligt indenfor den nuværende indkøbs- og udbudspolitiks samt 
udbudslovs rammer at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets tema om socialøkonomiske virksomheder 
med særligt fokus på beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. 
 
Økonomi:  
Det forventes, at samarbejde med og understøttelse af socialøkonomiske virksomheder 
kan være budgetneutral, idet der blot vil være tale om yderligere et tilbud i paletten af 
tilbud til borgere med behov for særlige vilkår i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere 
vurderes evt. indkøb af ydelser eller varer ved socialøkonomiske virksomheder at kunne 
ske til et for Svendborg Kommune uændret omkostningsniveau. 
  



Besparelser budget 2017-20 

Økonomiudvalget den 13. september 
Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-20 forelå et revideret budgetudkast 
som følge af, at kommunen den 31. august 2016 har fået svar på sine ansøgninger om 
særtilskud og lånetilsagn.  
 
Kommunens særtilskud tildelt af Social- og Indenrigsministeriet udgør 6 mio.kr. og er dermed 
6,7 mio.kr. lavere end indarbejdet i basisbudgettet. Direktionen ser på denne baggrund behov 
for at øge sparerammen fra 25 mio. kr. til 31,7 mio.kr. årligt.  
 
Nedenstående tabel viser de samlede besparelsesrammer fordelt på udvalg: 

 
 
Økonomiudvalget godkendte Direktionens forslag til 1. behandling, herunder ovennævnte 
rammer for udvalgenes sparekataloger. Fagudvalgene har på deres møder drøftet 
foreløbige sparekataloger, som fremgår af efterfølgende materiale. 
 
Økonomiudvalget den 9. august 2016: 
 
På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger besluttede 
Økonomiudvalget i overensstemmelse med budgetproceduren på mødet den 9. august 
drøfte budget 2017, at der skal udarbejdes et sparekatalog til samt proces for 
udarbejdelse heraf. 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2016: 
Et flertal på 6 bestående af V, C, A, og T godkendte indstillingen, idet de understregede, 
at der i første omgang alene er tale om udarbejdelse af et besparelseskatalog med 
henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningsprocessen 
viser sig behov for besparelser.  
  
Liste B var imod, idet man mener, at beslutningen burde udskydes til budgetvedtagelsen.  
  
Liste Ø kunne ikke støtte forslaget om besparelser på velfærden og ønskede i stedet at:  
  

-       Budgettet rettes til, så overførslerne øges til 31 mio. kr. Det vil modsvare de  
31 mio. Kr., der er overført til 2017. Således at resultatet forbedres med 6 mio. 
kr. i 2017. 

  

Oprindelig pulje på 25 mio. kr. + 6,7 mio. kr.  I yderlig besparelse
Serviceudgifter 25 mio. kr. 6,7 mio. kr. I alt

Miljø-, Klima og Trafikudvalget -2.624 -703 -3.327
Erhvervs-, beskæftigelses og 
Kulturudvalget -2.054 -550 -2.605
Udvalget for Børn og Unge -9.632 -2.581 -12.213
Social- og sundhedsudvalget -9.445 -2.531 -11.976
Økonomiudvalget -1.245 -334 -1.579
I alt -25.000 -6.700 -31.700

Fordeling rammebesparelser 2017



  Side 2 af 2 
   
  
 

-       Kravet til årligt overskud reduceres, så det modsvarer de seneste års reduktioner 
i kommunernes anlægsramme og vil forbedre overskud, og anlægsbudget 
nedsættes med 7 mio. kr. årligt. 

  
-       Budgettet rettes til så gældsafviklingen nedsættes betragteligt. 

  
-       Kommunen ansøger om at kunne øge skatteindtægten, så det kan modsvare det 

resterende besparelseskrav. 
 
 
Nedenstående tabel viser udvalgenes andel af den samlede besparelse på 25 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående oversigt viser den fastlagte proces for udarbejdelse af besparelsesforslag. 
Tidspunkt  Udvalg  Aktivitet  

9. august  Økonomiudvalget  Udmelder foreløbigt 
besparelseskrav  

Medio august  Fagudvalg  Bestiller besparelsesforslag og 
angiver ramme for 
administrationens arbejde  

September  Fagudvalg  Drøftelse af foreløbige 
sparekataloger  

Oktober  Fagudvalg  Beslutning om besparelsesforslag 
til høring  

Oktober/november  Fagudvalg  Høring  

November/december  Fagudvalg  Vedtagelse af besparelsesforslag  

 

Serviceudgifter 2017 2018 2019 2020

Miljø-, Klima og Trafikudvalget -2.624 -2.624 -2.624 -2.624
Erhvervs-, beskæftigelses og K -2.054 -2.054 -2.054 -2.054
Udvalget for Børn og Unge -9.632 -9.632 -9.632 -9.632
Social- og sundhedsudvalget -9.445 -9.445 -9.445 -9.445
Økonomiudvalget -1.245 -1.245 -1.245 -1.245
I alt -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Fordeling rammebesparelser jf. serviceudgifter i budget 2017 (rammer juni)



         BUDGET 2017-20
         MILJØ-, KLIMA- Og TRAFIKUDVALGET
         REDUKTIONSBLOKKE

Afsnit:
Side:

Oprettet:
Rev.:

1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

001.00.01 Natur og Klima -376 -379 -379 -379
1 Klima og Energi -225 -225 -225 -225
2 Kvalitetsstyringssystem -23 -23 -23 -23
3 Reduceret vandløbsvedligeholdelse -70 -70 -70 -70
4 Ålepas ophør af tilsyn og vedl. -17 -20 -20 -20
5 Div. administrative værktøjer -23 -23 -23 -23
6 Indtægter -18 -18 -18 -18

001.00.02.001 Trafik og Infrastruktur -1.330 -1.405 -1.405 -1.405
1 Skovdrift -110 -110 -110 -110
2 Græsslåning -100 -100 -100 -100
3 Legepladser -25 -25 -25 -25
4 Kemisk ukrudtsbekæmpelse -275 -275 -275 -275
5 Broer og bygværker -140 -140 -140 -140
6 Ukrudtsbekæmpelse af grusstier -50 -50 -50 -50
7 Busdrift -100 -100 -100 -100
8 Lægekørsel -50 -100 -100 -100
9 SBH-kørsel -25 -50 -50 -50
10 Åbyskov teletaxien -170 -170 -170 -170
11 Skolekørsel til privat/friskoler -150 -150 -150 -150
12 Skolekørsel -75 -75 -75 -75
13 Fejning af skolegårde -25 -25 -25 -25
14 Boldbanepleje -35 -35 -35 -35

001.00.02.002 Ejendomsadministration -315 -315 -315 -315
1 Rådhusbetjente - håndtering af post -95 -95 -95 -95
2 Kommunens kantiner - naturlig afgang -220 -220 -220 -220

001.00.02.003 Ejendomsservice -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
1 Takstforhøjelse -205 -205 -205 -205
2 Personalenormering -200 -200 -200 -200
3 Haludvalget -40 -40 -40 -40
4 Idrætsanlæg -30 -30 -30 -30
5 Hovedrengøring -325 -325 -325 -325
6 Rammebesparelse -250 -250 -250 -250

001.00.02.004 Rådgivning og Renovering -55 -55 -55 -55
1 1 Bygningsvedligehold -55 -55 -55 -55

001.00.03 Havn og Færger -69 -69 -69 -69
1 1 Servicereduktion og optimering af sommerdriften -69 -69 -69 -69

Tværgående fra Børn og Unge vedr. CETS -109 -109 -109 -109
19 Udegrupper/bygn. - dagtilbud -109 -109 -109 -109

I alt Drift -3.304 -3.382 -3.382 -3.382

             Acadre sagsnr. 15 - 31363
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Natur og Klima: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Klima og Energi -225 -225 -225 -225
2. Kvalitetsstyring -23 -23 -23 -23
3. Vandløb -70 -70 -70 -70
4. Private ålepas -17 -20 -20 -20
5. Adm. værktøjer -23 -23 -23 -23
6. Indtægter -18 -18 -18 -18
I alt -376 -379 -379 -379
+ = udgift, - = indtægt 

1: Klima og Energi 

Resume:  
Reduktion af aktiviteter på klima- og energiområdet for 225.000 kr. 

Sagsfremstilling:  
På klima- og energiområdet er der siden 2014 årligt afsat 900.000 kr. til aktiviteter. 
Pengene er eller vil til og med 2016 blive anvendt indenfor følgende kategorier: 

• Grønne arbejdspladser
o No-cure-no-pay aftaler om energirenoveringer/-optimeringer hos private og

erhverv, oliefyrsmøder og varmeplan
• Borgerinddragelse

o Klimauge (inkl. eksterne midler, grøn fredag, pop-up klimabutik,
køkkenhavekursus (med delvis brugerbetaling), teater, netværkstur for
borgere til Sønderborg og udlån af sparometre.

• Skovrejsning
o Tilplantning af nye arealer, gerne i samarbejde med skoler.

• Undervisning
o Workshops i Den Selvforsynende Landsby for elever i grundskolen, betaling af

tilmeldelsesgebyr for Grøn Flag skoler, udvikling af undervisningsmaterialer
om grøn energi og projekt med elever om at lave energitjek hjemme.

• Transport
o Udlån af elcykler, opsætning af ladestandere til elbiler, opsætning af elektrisk

cykelpumpe og udskiftninger i bilparken til elbiler.
• PR

o Grafiske opsætninger, plakater, avisannoncer, infoskærmenyheder, radiospots
og brochurer.

Udvalget for Miljø, Klima og Trafik prioriterer hvert år, hvordan pengene anvendes. 

Besparelsen på 225.000 kr. nødvendiggør en skarpere prioritering af midlerne, så de 
alene målrettes aktiviteter, som har en direkte effekt på CO2-regnskabet. 

Det vurderes, at indsatser indenfor borgerinddragelse, undervisning og PR, som har et 
langsigtet, forebyggende formål, og som i relation til effektmåling er mere diffust, vil 
have den mindste direkte effekt på CO2-regnskabet. Disse vil i medfør af reduktionen 
fremover blive nedprioriteret.  
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Besparelsen kan gøre det vanskeligere at sikre målsætningerne i klima- og 
energipolitikken og Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende klima- og 
energi til elever i grundskolen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende undervisning på klima- og 
energiområdet til elever i grundskolen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. Indsatserne vil prioriteres mere målrettet mod de aktiviteter, som har en mere 
direkte effekt på CO2-regnskabet 
 
 
2: Kvalitetsstyring 
 
Resume:  
BASAL er et it-program til styring af kvalitetsdokumenter, primært indenfor Natur og 
Klimas fagområder. Det foreslås, at ophøre med brugen af Basal, idet der er en årlig 
brugerafgift på 23.000 kr. 
 
Sagsfremstilling:  
Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i 2013, og derefter kunne kommunerne frivilligt 
fortsætte med kvalitetsstyring med eller uden certificering. 
 
Byrådet besluttede på møde den 25. august 2015 at administrationen skulle ophøre med 
ekstern certificering. Administrationen skulle fortsat have fokus på kvalitetsstyringen, og 
derfor har IT-systemet BASAL fortsat været anvendt. 
 
I BASAL lagres, opdateres og styres 109 procedurer (inkl. mange bilag) primært indenfor 
Natur og Klimas fagområder, samt en række fælles administrationsmetoder. 
 
Uden brug af BASAL vil kvalitetsstyringen skulle håndteres i standardsystemer (MS 
Office). 
 
Det er administrationens vurdering, at de eksisterende dokumenter i BASAL kan 
overføres relativt nemt til et standardsystem, og tilgås her, men at opdatering og styring 
af procedurerne vil kræve mere arbejde. 
 
Samlet set er det således vurderingen, at der sker en mindre forringelse af vilkårene for 
kvalitetsstyring på Natur og Klima's fagområder. Kvaliteten af sagsbehandlingen vurderes 
dog at kunne opretholdes. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Kvalitetsstyringssystemet dækker også procedurer indenfor byggesagsbehandling og 
badevandskvalitet, d.v.s. i hhv. Byg, Vej og Industrimiljø og i CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
Der skal dog afsættes tid til overførsel af data fra BASAL til standardsystem. 
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3: Reduceret vandløbsvedligeholdelse 
 
Resume:  
Ved at ophøre med fjernelse af væltede træer og nedklassificering af vandløb kan 
udgiften til vedligeholdelse af offentlige vandløb reduceres. 
 
Sagsfremstilling:  
Der foreslås følgende serviceforringelser på områder: 

• Ophør med fjernelse af væltede træer i de offentlige vandløb for private lodsejere. 
Der bruges omkring 50.000 kr./år på denne opgave. 

• Nedklassificering af offentlige vandløb til private, hvorved der spares på 
vedligeholdelsen. 
Vedligeholdelsesudgiften reduceres med 20.000 kr./år, hvilket svarer til godt 3 
km vandløb. 

 
Påvirkning på andre områder:  
M.h.t. ophør med fjernelse af træer og nedklassificering af vandløb betyder det, at de 
berørte lodsejere får pålagt en udgift som kommunen hidtil har påtaget sig. De andre 
fynske kommuner har en praksis, der ligner Svendborg Kommunes omkring fjernelse af 
træer. Der kan opstå en konflikt, hvis det er myndighederne, der har plantet træer langs 
vandløbet. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Den tid, der bliver sparet ved ikke at skulle bestille og styre opgaverne kan muligvis 
sidestilles med den tid, der skal bruges på at pålægge lodsejerne forpligtigelserne. Med 
tiden kan det dog blive et (lidt) mindre tidsforbrug. 
 
 
4: Private ålepas 
 
Resume:  
Ophør af tilsyn med og reparation af private ålepas. 
 
Sagsfremstilling:  
Ejere af bygværker i vandløb, som skaber en hindring for vandringen af fisk, er 
forpligtiget til, at opsætte fiskepassage for egen regning. En sådan fiskepassage for ål 
kaldes ålepas. Ejer af ålepasset er forpligtiget til at vedligeholde ålepasset.  
 
Svendborg Kommune fører tilsyn med og vedligeholder 11 ålepas, hvoraf de fem ålepas 
er kommunale. De øvrige seks ålepas er private.  
 
Omkostninger til reparation af de private ålepas har i årene 2013-2015 i gennemsnit 
udgjort 18.700 kr. årligt. Omkostninger til tilsyn beløber sig til 3.700 kr. årligt. Udgifter 
til tilsyn af ålepas er omfattet af kontrakt med HedeDanmark omkring serviceydelser, 
som er gældende til 31. marts 2017.  
 
Ophør af reparation af ålepas kan effektueres omgående. Ophør af tilsyn kan muligvis 
effektueres fra 2017, men med sikkerhed fra 2018.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
5. Administrative værktøjer 
 
Resume: 
Besparelse på abonnementer og licenser. 
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af en nøje gennemgang af abonnementer og licenser er identificeret enkelte 
juridiske databaser, som kan undværes, idet den fagspecifikke viden kan indhentes ad 
andre informationskanaler. Det vurderes ikke, at det har konsekvenser for kvaliteten af 
opgaveløsningen. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
6: Indtægter 
 
Resume:  
Opkrævning af gebyrer i forbindelse med reguleringssager og krydsninger i vandløb samt 
opkrævning af betaling for administration af pumpe- og digelag. 
 
Sagsfremstilling:  
Det fremgår af vandløbsloven, at myndigheden har mulighed for at opkræve gebyrer i 
forbindelse med reguleringssager og krydsninger (broer og rør/kabler over/under 
vandløbene). 
Det vurderes, at der kan opkræves gebyrer svarende til i alt ca. 15.000 kr./år (svarende 
til 5 sager á 3.000 kr.). Ansøgere kan være private lodsejere, men kan også være CETS 
eller Vand & Affald. 
 
Kommunen har en mindre opgave med at administrere de offentlige pumpe- og digelag, 
som også kan gebyrlægges. Således godkender kommunen regnskaberne for de 2 lag vi 
har og Ejendomsskattekontoret opkræver udgifterne til laget via en fordelingsnøgle. 
Kommunen er ikke selv part i de 2 lag. 
 
Påvirkning på andre områder:  
En del af beløbet vil skulle tilgå Ejendomsskattekontoret for deres administration. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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Trafik og Infrastruktur:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Skovdrift -110 -110 -110 -110
2: Græsslåning -100 -100 -100 -100
3: Legepladser -25 -25 -25 -25
4: Kemisk ukrudtsbekæmpelse -275 -275 -275 -275
5: Broer og bygværker -140 -140 -140 -140
6: Ukrudtsbekæmpelse af grusstier-50 -50 -50 -50
7: Busdrift -100 -100 -100 -100
8: Lægekørsel -50 -100 -100 -100
9: SBH-kørsel -25 -50 -50 -50
10: Åbyskov teletaxien -170 -170 -170 -170
11: Skolekørsel til privat/friskoler-150 -150 -150 -150
12: Skolekørsel -75 -75 -75 -75
13: Fejning af skolegårde -25 -25 -25 -25
14: Boldbanepleje -35 -35 -35 -35
I alt -1.330 -1.405 -1.405 -1.405

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Skovdrift 
 
Resume:  
 
Effektivisering af skovdriften kan øge indtægten ved salg af træ fra kommunens skove. 
 
Sagsfremstilling:  
 
I kommunens skove er der i de gamle bøgevoksninger ”opsparet” en del træmasse 
gennem årene. Foryngelse af disse bevoksninger er nu aktuel og udføres ad flere 
omgange i de kommende år. 
 
Samtidig er driften effektiviseret gennem øget brug af specialmaskiner til skovning, 
udkørsel og flishugning. Der er endvidere fornuftige priser på flis til fyring i 
kraftvarmeværker. 
  
Samlet set kan intensivering og effektivisering af skovdriften øge indtægterne fra salg af 
savværkstræ, brænde og flis.  
 
Indtægterne var planlagt anvendt til at indhente efterslæbet på skovene, primært til 
istandsættelse af skoveveje og -stier, hvor der er et betydeligt efterslæb. Den ekstra 
indtægt kan i stedet indgå som besparelsesforslag. 
 
Området bør revurderes efter en 10-årig periode, når efterslæbet på udtynding af gamle 
bevoksninger er indhentet. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Skovveje og stier er dårlige og efterslæbet på vedligeholdelsen kan ikke indhentes, når 
den øgede indtægt ikke tilgår skovbudgettet. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
2: Græsslåning 
 
Resume:  
Reduceret græsslåning på ca. 55.000 m2 
 
Sagsfremstilling:  
 
Reduceret græsslåning på 7 lokaliteter: Svendborgskolen (Svendborg medie- og 
Sportsefterskole), Christiansminde, Byparken på Gl. Skårupvej, grønne områder på 
Enghavevej, Avernakøvej og Østervangen (Oure) samt rasteplads ved Thurødæmningen. 
 
Græsklipningen ændres fra brugsplæne (16 -20 klipninger i sæsonen) til niveau som 
rabatgræs (6 klipninger i sæsonen).  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ændret udtryk af de grønne områder, som vil få større naturpræg. 
Visse steder kan brugen påvirkes f. eks. i forhold til boldspil. 
 
Fastlæggelse af arealet ved SID-skolen skal ske i samarbejde med skolen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
3: Legepladser 
 
Resume:  
 
To legepladser i henholdsvis Rantzausmindeskoven og på Mette Ruds vej kan nedlægges, 
hvilket giver en driftsbesparelse og mulighed for salg af areal. 
  
Sagsfremstilling: 
  
De 2 legepladser i henholdsvis Rantzausmindeskoven og på Mette Ruds Vej vurderes som 
mindre attraktive og mindre besøgte. 
 
Legepladserne kan derfor foreslås nedlagt som led i besparelsen. Det vurderes 
endvidere, at det vil være muligt at sælge arealet på Mette Ruds Vej. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Børn i dagpleje i Tved-området kan blive påvirket, hvis de ikke kan benytte legepladsen 
på Mette Ruds vej.  
 
Der er legeplads Tved Skole, men den vurderes til ikke at kunne fungere som et 
alternativ for dagplejebørn, da den ikke indrettet til mindre børn.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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4: Kemisk ukrudtsbekæmpelse  
 
Resume:  
Overgang til kemisk ukrudtsbekæmpelse på belægninger på vejområdet og på grønne 
områder. 
 
Sagsfremstilling:  
Ukrudtsbekæmpelse på faste og løse belægninger samt på kantsten udføres i dag som 
termisk bekæmpelse, primært ved brænding med gas.  
 
Bekæmpelsen udføres i hovedsagen 6 gange årligt i vækstsæsonen og den er særlig på 
gamle belægninger og i fugtige år mindre effektiv. 
 
Udgiften til den termiske bekæmpelse er ca. 550.000 kr. årligt. Ved overgang til kemisk 
bekæmpelse 2 gange årligt skønnes udgiften til ukrudtsbekæmpelse at kunne reduceres 
til ca. 275.000 kr. årligt. 
 
Byrådet vedtog i 1996 at indstille al brug af kemisk ukrudtsbekæmpelse på Svendborg 
Kommunes arealer, dog undtaget bekæmpelse af bjørneklo og pileurt. 
 
Der er ikke forbudt for kommunen at bruge kemiske ukrudtsmidler, men der er indgået 
en frivillig aftale mellem KL og Miljøministeriet om reduktion i forbruget af pesticider. 
 
Hvis den kemiske ukrudtsbekæmpelse genoptages vil det være en fordel om kemiske 
midler også kan anvendes på udyrkede arealer og grønne områder som forberedelse til 
plantning. 
 
Der vil i givet fald blive anvendt de mest miljøvenlige midler i overensstemmelse med de 
respektive produktgodkendelser.   
 
Ifølge medierne har flere kommuner, f. eks. Norddjurs, genoptaget brugen af kemisk 
ukrudtsbekæmpelse. 
 
Der er udføres også termisk ukrudtsbekæmpelse på belægninger på skoler, idrætsanlæg 
og kulturinstitutioner, der ikke indgår eller er medregnet i ovenstående. 
   
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen 
 
 
5: Broer og bygværker  
 
Resume:   
Reduktion af renovering af broer og bygværker. 
 
Sagsfremstilling:  
Udviklings- og strategiplanen for vejområdet viser at broer og bygværk på vejområdet 
for nuværende er i en acceptabel stand.  
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Budgettet for området er dog ikke fuldt tilstrækkeligt til at undgå et svagt stigende 
efterslæb, som alt andet lige vil ske hurtigere når budgettet reduceres yderligere. 
Besparelsen vil derfor betyde opbygning af et stadig større efterslæb i årene frem.   
Det betyder at efter en del år kan det være nødvendigt at udføre større reparationer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
6: Ukrudtsbekæmpelse af grusstier 
 
Resume:  
For at sikre, at ukrudt på grusstier ikke bliver for højt, slås dette ned en gang årligt.  
På nogle grusstier, kan ukrudtsbekæmpelsen under visse forudsætninger overdrages til 
de tilstødende grundejere.  
 
Sagsfremstilling:  
Der bruges i dag omkring 100.000 kr. årligt på at slå ukrudt på grusstier.  
Slåning af ukrudt foretages i dag på alle grusstier.  
Nogle af stierne er primært tiltænkt gående færdsel. I disse tilfælde og under 
forudsætning af at den tilstødende grundejer har direkte adgang til grusstien, vil 
forpligtigelsen kunne overdrages den tilstødende grundejer. Det vil typisk være kortere 
grusstier i boligområder. 
 
For at sikre at ukrudt mindst bliver slået ned en gang årligt, af hensyn til grusstiernes 
brugere, har Svendborg Kommune hidtil gjort dette en gang årligt. 
  
Hvis praksis ændres, vil det være nødvendigt at orientere de berørte grundejere om 
ændringen. 
 
Det skønnes at den årlige besparelse på entreprenørudgifter, vil blive omkring 50.000 
kr., hvor meget afhænger naturligvis af omfanget der kan overdrages grundejerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
En ændret praksis vil sandsynligvis kunne afføde negative reaktioner fra de grundejere, 
der vil blive pålagt en opgave, de ikke tidligere har udført. 
 
Byg, Plan og Erhverv vil skulle stå for myndighedsbehandlingen, dels med at skrive ud til 
berørte grundejere om den ændrede praksis, samt den løbende opfølgning, at kontakte 
nogle grundejere, der ikke får udført ukrudtsbekæmpelsen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil skulle bruges en endnu ukendt personaleressourcer på at få kortlagt de steder, 
hvor grundejerne kan pålægges ukrudtsbekæmpelsen, og få oplyst de berørte grundejere 
om den ændrede praksis og på kontakt til grundejere som ikke foretager 
ukrudtsbekæmpelse.  
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7: Busdrift 
 
Resume:  
Besparelse på Busdrift, Bus og Rutebilstationer (skilte, læskure og øvrig drift). 
 
Sagsfremstilling:  
Der vil komme længere interval mellem topskiltene efterses, samt der forventes en 
udfordring i 2020 ifm. buskørslerne skal i EU-udbud igen, herunder evt. ændring af 
busruter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
 
8: Lægekørsel  
 
 
Resume:  
Revisitering af lægekørslen 
 
Sagsfremstilling:  
Efter at lægekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, oplever vi at 
der er forskel på hvordan visiteringen har været tidligere kontra nu. Så for at opnå en 
harmonisering og for at sikre at alle borgere i ordningen er visiteret efter samme 
serviceniveau bør ordningen revisiteres ved at alle skal genansøge kommunen. 
 
For at opnå den største besparelse anbefaler vi, at revisiteringen indeholder et personligt 
fremmøde ved behov, for at sikre at det kun er de borger der ikke kan selv, der tilbydes 
kontraktskørselen. 
Kommunen kan dog først opnå fuld besparelse efter endt revisitering. 
Der bør ligeledes arbejdes med at ansøgningerne gøres elektroniske. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Dette kan påvirke budgettet for den kollektive trafik, da det kan medføre en øget udgift 
til brugen af teletaxi, for de borgere der tidligere har kørt med vores kontraktkørsel. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave i den periode revisiteringen foregår.  
 
 
9: SBH-kørslen  
 
Resume:  
Revisitering af SBH-Kørslen 
 
Sagsfremstilling:  
Efter at SBH-Kørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, bør 
ordningen revisiteres, for at opnå en harmonisering og for at sikre at alle borgere i 
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ordningen er visiteret efter samme serviceniveau. Vi oplever, at der er borgere der er for 
gode i deres bevægeapparat der i dag anvender ordningen. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Dette bør ikke påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave, i den periode hvor revisiteringen 
foregår. 
 
 
10: Åbyskov teletaxien 
 
Resume:  
Nedlæggelse af Åbyskov teletaxien 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg kommune har siden februar 2015 tilbudt borgerne i Åbyskov-området en 
direkte teletaxaordning til og fra Svendborg trafikterminal. Denne ordning kan 
nedlægges, så dette område i kommunen igen får samme serviceniveau som de øvrige 
lignende områder har for offentlig kollektiv trafik. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Det kan give en grad af øget udgift på den almindelige teletaxaordning der er i dette 
distrikt, der er bindeled til den regionale busrute indtil Svendborg trafikterminal.  
  
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
11: Skolekørsel til privat/friskoler 
 
Resume: 
Kommunen stopper med at yde befordring til fri- og privatskoler. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er tidligere besluttet i kommunen at Fri og Privatskolerne skal serviceres på lige fod 
som distriktskolerne. Jf. folkeskolenloven er det et serviceløft, da den kun omhandler 
distriktskolerne.  
Kommunen kan derfor beslutte, at denne ordning ophører. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen 
 
Personale konsekvenser:  
Ingen 
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12: Skolekørsel 
 
Resume:  
Revisitering af skolekørslen jf. lovgivningen.  
 
Sagsfremstilling:  
Efter at skolekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, har der 
været en revisitering skarpere visitering på området i henhold til folkeskoleloven. 
 
Der er i den forbindelse fjernet enkelte sfo kørsler på forskellige folkeskoler, der ikke har 
været lovhjemmel til at opretholde. Dette har medført en mindre udgift til ordningen op 
75.000 kr. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
13: Fejning af skolegårde  
 
Resume:  
Reduktion i niveauet for fejning af faste belægninger på skoler.  
 
Sagsfremstilling:  
Reduktion i niveauet for fejning af faste belægninger, primært p-pladser og skolegårde, 
fra gennemsnitligt 4 gange årligt til 2 gange årligt. Gældende for alle skoler i kommunen. 
Brugerne vil opleve mere beskidte skolegårde og p-pladser.  
 
Det årlige beløb er svarende til 50% af den samlede pris for fejning af faste belægninger 
på skoler.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
14: Boldbanepleje 
 
Resume:  
Nedjustering af serviceniveauet på boldbaner.  
 
Sagsfremstilling:  
Nedjustering af plejen på boldbaner der kun anvendes til skolebrug, uden klubaktivitet. 
Banernes pleje nedjusteres fra sportsplæne med særlig pleje til brugsplæne uden særlig 
pleje (gødning mm.). Plejen af banerne vil fremover kun omfatte klipning. 
Baner på følgende skoler nedjusteres:  
  

• Stokkebækskolen, Gudme 
• Stokkebækskolen, Hesselager 
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• Stokkebækskolen, Gudbjerg 
• Bane ved badmintonhallen Dronningemaen 
• Ottes hul 

Mindre justeringer på græsarealer ved idrætscenteret, Brændeskov stadion og Stjernens 
gamle anlæg Nyborgvej. 
 
Brugerne vil opleve dårligere plejede baner, der kan genere brugen fremadrettet.  
 
Det årlige beløb er svarende til knap 50% af den samlede pris for pleje af boldbaner på 
skoleområdet (distrikt 1-6).  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
 
Ejendomsadministration:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Rådhusbetjente - håndtering af post-95 -95 -95 -95
2. Kommunens kantiner - naturlig afgang-220 -220 -220 -220
I alt -315 -315 -315 -315

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Rådhusbetjente – håndtering af post 
 
Resume:  
 
Reduktion i driften ved rådhusbetjente vedr. håndtering af post 
Besparelse på 95.000 kr. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Team rådhusbetjente er en del af Ejendomsadministration.  
Teamets primære opgave er at varetage sikkerhedsfunktioner på Svendborg rådhus, 
Social og Sundhed (svinget) og Ungekontakten (AP Møllersvej). 
 
Udover sikkerhedsfunktionen varetager teamet teknisk sericeopgaver i samarbejde med 
Ejendomsservice, driften af kommunens biler og postfunktioner. 
 
Det foreslås, at flexstillingen som er tilknyttet teamet ikke genbesættes i forbindelse med 
naturlig afgang (pension) med virkning pr. 1. april 2017. 
  
Postopgaver varetages af teamet med den lavere bemanding. Det vil betyde, at 
serviceniveauet med postkørsel mellem kommunens institutioner må reduceres. 
  
Påvirkning på andre områder:  
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Forslaget vil indebære, at postkørsel mellem institionerne reduceres, hvilket påvirker de 
forskellige direktørområder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Forslaget indebærer, at den nuværende flexstilling ikke genbesættes. 
 
 
2: Kommunens kantiner – naturlig afgang 
 
Resume:  
Reduktion i driften af kommunens kantiner 
Besparelse på 220.000 kr. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Kantinerne er en del af Ejendomsadministration. 
 
Kantinerne servicerer medarbejdere og mødeafholdelse på Svendborg rådhus, Social og 
Sundhed (Svinget) og Svendborgvej 135 i V. Skerninge. 
 
Det foreslås, at der foretages en personalereduktion i kantinerne ved naturlig afgang. 
Opgaveløsningen løses ved optimering af driften og vil kunne påvirke udbuddet og 
serviceniveauet som tilbydes i kantinerne. 
 
Kantinerne arbejder løbende med optimering, hvilket blandt andet er sket ved at det 
varme mad produceres på en matrikel og en samlet ledelse for kantinerne med virkning 
pr. 1. december 2015.  
   
Påvirkning på andre områder:  
 
Reduktionen kan påvirke udbuddet i kantinerne og serviceniveauet. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Forslaget indebærer personalereduktion ved naturlig afgang i løbet af 2017. 
 
 
 
Ejendomsservice:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Takstforhøjelse -205 -205 -205 -205
2 Personalenormering -200 -200 -200 -200
3 Haludvalget -40 -40 -40 -40
4 Idrætsanlæg -30 -30 -30 -30
5 Hovedrengøring -325 -325 -325 -325
6 Rammebesparelse -250 -250 -250 -250
I alt -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

 

+ = udgift, - = indtægt 
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1: Takstforhøjelse  
 
Resume:  
 
Forhøjelse af takster i Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal genererer via billetsalg en årlig 
omsætning på 4,1 mio. kr.  
 
Dette i form af enkeltbilletter, 10- og 20-turskort samt årskort/institutionskort. 
 
Taksterne, som senest er ændret i 2012, er som følger (voksen/barn på udvalgte 
pristyper): 
 
Enkeltbillet   60 kr./30 kr. 
10 turs  250 kr./500 kr. 
20 turs  400 kr./800 kr. 
Årskort  2.650 kr./1.400 kr. 
Institutioner  40 kr./20 kr. 
 
En takstforhøjelse på 5%, vil generere en merindtjening på 205.000 kr. Det foreslås 
derfor, at svømmehallernes indtægtsbudgetter hæves tilsvarende. 
 
Administrationen i Svendborg Svømmeland vurderer, at det kan give negativ effekt at 
forhøje billetpriser, idet der er en sammenhæng mellem pris og efterspørgsel. Det 
vurderes dog, at en prisjustering på 5% vil være acceptabel. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Kommunale institutioner vil blive berørt, når institutionsprisen stiger. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ingen. 
 
 
2: Personalenormering  
 
Resume:  
 
Omlægning og nednormering af service-, rengørings- og livredderfunktioner i Svendborg 
Svømmeland og Svendborg Svømmehal. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Ved reduktion af service-, rengørings- og livredderfunktioner primært på ydertidspunkter 
af institutionernes åbningstider, hvor der ikke er stor belastning i bassinerne, vil der 
kunne laves en driftsmæssig besparelse. 
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Påvirkning på andre områder:  
 
Der er tale om en servicereduktion, og brugerne vil opleve et lavere tilsyns- og 
rengøringsniveau. 
 
Det skønnes dog, at badesikkerheden kan opretholdes i begge haller.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Personalereduktionen vil ske i afløserkorpset, og det vil derfor ikke have direkte 
ansættelsesmæssige konsekvenser for det faste personale. Der vil dog ske omlægning af 
vagtplaner, og enkelte medarbejder vil få ændrede arbejdsfunktioner.  
 
 
3: Haludvalget 
 
Resume:  
 
Generel besparelse på Haludvalgets område (selvejende idrætshaller) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Idrætshallerne under Haludvalget pålægges at udmønte en rammebesparelse på 40.000 
kr. 
Det foreslås, at rammebesparelsen forlods tages af Haludvalgets dispositionskonto, men 
at Haludvalget selv tager beslutning i forhold til den konkrete udmøntning 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Serviceniveauet i de selvejende idrætshaller påvirkes negativt. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ingen 
 
 
4: Idrætsanlæg 
 
Resume:  
 
Generel besparelse på området vedr. pleje af stadion og idrætsanlæg 
 
Sagsfremstilling:  
 
Området bespares med 30.000 kr.  
 
Besparelsen vil primært blive effektueret ved at reducere i niveauet for ekstra tilkøb af 
plejebehandlinger på baner og idrætsanlæg. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Serviceniveauet på områderne påvirkes negativt. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ingen. 
 
5: Hovedrengøring 
 
Resume: Fjernelse af hovedrengøring 
 
Sagsfremstilling: Der er i den generelle forhåndsaftale for rengøringsassistenter lagt en 
ekstra uge ind i arbejdsplanerne til hovedrengøring. Det er muligt at fjerne eller reducere 
denne funktion. 
HR Afdelingen og Økonomi og Udbud har beregnet denne potentielle besparelse til ca. 
325.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder: Forslaget vil have den konsekvens, at rengøringsniveauet 
falder, fordi man ikke længere kommer helt i bund med rengøringen. Dette vil have 
betydning for brugerne af bygningerne, ligesom det vil påvirke bygningsvedligeholdelsen 
negativt. F.eks. vil der skulle udskiftes gulve og males oftere, hvis hovedrengøringen 
skæres væk. 
Det skønnes også, at forslaget kan have en negativ effekt i forhold til brugeradfærden i 
ejendommene. 
 
Personalemæssige konsekvenser: Rengøringsassistenternes arbejdsvilkår og lønmæssige 
forhold vil blive påvirket negativt. 
Hovedrengøring er dog en funktion, som der aflønnes ekstra for, og som derfor ikke er 
lagt ind i den almindelige normering. Forslaget kræver derfor som udgangspunkt ikke 
ændrede ansættelsesbreve mm. 
 
 
6: Rammebesparelse 
 
Resume: Forholdsmæssig driftsbesparelse. 
 
Sagsfremstilling: Distrikterne i Ejendomsservice har en lidt forskellig volumen. En 
forholdsmæssig andel af besparelsespuljen er en mulighed. 
 
Påvirkning på andre områder: Forslaget vil medføre serviceforringelser både i forhold til 
bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk service. Ejendomsservice vil forsøge at 
minimere de direkte serviceforringelser mest muligt. 
Budgettet i Ejendomsservice er i forvejen reduceret i forhold til effektiviseringer. Således 
er budgettet i 2017 reduceret med 1,6 mio. kr. stigende til 3,6 mio kr. fra og med 2018. 
 
Personalemæssige konsekvenser: Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser, 
da det vil blive udmøntet forskelligt fra distrikt til distrikt. 
 
 
 
 
 
 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31363 
 

Rådgivning og Renovering:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Bygningsvedligehold -55 -55 -55 -55

I alt -55 -55 -55 -55
 

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Bygningsvedligehold 
 
Resume:  
Reduktion af driftsbudgetter til bygningsvedligehold 
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til Svendborg Kommunes strategi for bygningsvedligeholdelse skal bygningerne 
til borgernære formål prioriteres højest.  Driftsbudgettet til en række andre bygninger 
kan reduceres med 55.000 kr.  Vedligeholdelse af Lunde Kursus-center forventes 
finansieret over lejeindtægter. Udgifter til Navigationsskolen nedbringes til et minimum, 
da skolen skal flytte i løbet af nogle år. Hertil kommer en række bygninger, der ikke har 
borgernære funktioner, hvor driftsudgiften kan reduceres.  
 
Konsekvensen er reduceret vedligeholdelse af bygninger, der i forvejen er i dårlig stand. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
 
Havn og Færger:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Servicereduktion og optimering af sommerdriften-69 -69 -69 -69

I alt -69 -69 -69 -69
 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Servicereduktion og optimering af sommerdriften:  
 
Resume:  
Via en tilrettet indsat i sommerperioden, forventes det at Svendborg Havn kan realisere 
en driftseffektivisering/besparelse på 69.000 kr. 
 
Sagsfremstilling:  
Det forventes at kunne realisere driftseffektiviseringen/besparelsen via følgende 
indsatser/besparelser i sommerperioden: 

  
• Optimering / effektivisering af mønthåndtering i havnens betalingsautomater. 
• Ophører med at pakke øhavsposer til gæstesejlerne.  

1. Øhavsposerne har ikke kunnet trække kunder til de udbydende butikker. 
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Driftseffektiviseringen/besparelsen vil have indflydelse på den service som 
borgerne/sejlerne i Svendborg Kommune oplever.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 

 
Personalemæssige konsekvenser: Ingen 
Effektiviseringen/besparelserne vil betyde færre sæsonansættelser i sommerperioden og 
færre o/tids udbetalinger. 
 
 
Tværgående forslag fra Børn og Unge vedr. CETS 
 

 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
19. Udegrupper/bygn. - dagtilbud -109 -109 -109 -109
I alt -109 -109 -109 -109
 + = udgift, - = indtægt 
 
 
19: Udegrupper/busser/bygninger 
 
Resume:  
Nedlæggelse af udegrupper med tilknyttede busser. 
 
 
Sagsfremstilling: 
På dagtilbudsområdet er der følgende udegrupper med tilknyttede busser: Vesterlunden 
Ryttergården, Østerdalen Eventyrhuset samt Egebjerg Stenstrup Børnehus. 
 
Hertil kommer bygninger til følgende udegrupper: Fyrtårnet Børnegården Byparken – 
Skovmøllen og Børnebyøster Thurø Børnehuse – Lærkereden. 
 
Herudover er der tale om huslejeudgifter til leje af et areal. 
  
 
Påvirkning på andre områder:  
Budgettet vedr. bygninger, drift hører under CETS (Miljø-, Klima og Trafikudvalget), 
mens udgiften til busser/bygninger hører under Dagtilbud (Udvalget for Børn og Unge). 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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Budget 2017 - Rammebesparelser 
 
15/31363 
 
Beslutningstema: 
Budget 2017: Rammebesparelser på Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget 
 
Indstilling: 
Direktionen indstiller 

• At udvalget drøfter de foreløbige besparelsesforslag og vælger, hvilke 
forslag der skal beskrives. 

 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget besluttede den 9. august, at der skal udarbejdes et 
besparelseskatalog på 25,0 mio. kr. til budget 2017. Det fremhæves, at 
det i første omgang er med henblik på at have et økonomisk beredskab, 
hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser. 
  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturvalget besluttede efterfølgende på 
mødet den 18. august, at administrationen skulle udarbejde forslag for 3,0 
mio. kr. således at udvalget har mulighed for at prioritere i forhold til den 
til udvalget udmeldte besparelsesramme på 2,1 mio. kr.  
  
De besparelsesforslag, udvalget ønsker beskrevet, forelægges mødet den 
6. oktober. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Eventuelle erhvervsmæssige konsekvenser kendes ikke p.t., men 
afhænger af de konkrete besparelsesforslag. 
 
 

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 08-09-
2016: 
Udvalget anmoder administrationen om at beskrive følgende forslag til 
brug i det videre budgetlægningsforløb: 
  
Tekst 2017 2018 2019 2020 

Kultur og Udvikling -1.910 -2.830 -3.170 -3.340 
Bortfald af tilskud til Teaterforeningen -50 -150 -270 -270 
Reduceret tilskud til Borgerforeningen -125 -125 -125 -125 
Reduceret tilskud til Naturama -150 -250 -350 -500 
Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018   -250 -250 -250 
Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret -20 -40 -60 -80 
Harmonisering af tilskud til Børne og 
Ungeteatret 

  
-50 

  
-50 

  
-50 

  
-50 

Harmonisering af tilskud til golfklubben -100 -250 -350 -350 
Harmonisering af tilskud til Peder Most 
Garden 

  
-200 

  
-200 

  
-200 

  
-200 

Reduceret tilskud til ældreaktiviteter -100 -100 -100 -100 
Ændring af stadsensemblet -100 -100 -100 -100 
Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet -180 -180 -180 -180 



Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget’s møde den 08-09-2016 
 

2 

Reduktion lokaletilskud -265 -265 -265 -265 
Halleje – stigning i lejepris -270 -270 -270 -270 
Reduceret tilskud Svendborg Museum -300 -600 -600 -600 
Institutioner samlet -1.770 -1.770 -1.770 -1770 
  
Biblioteket 

  
-1.220 

  
-1.220 

  
-1.220 

  
-1.220 

Reduceret åbningstid hovedbiblioteket -40 -40 -40 -40 
Ophør af åbningstid søndag -100 -100 -100 -100 
Ophør biblioteksbetjening på Drejø -30 -30 -30 -30 
Fuld selvbetjening i filialer -750 -750 -750 -750 
Reduktion i arrangementer -300 -300 -300 -300 
  
Musikskolen 

  
-500 

  
-500 

  
-500 

  
-500 

Musikundervisning til børn i førskolealderen -500 -500 -500 -500 
  
Ungdomsskolen 

  
-50 

  
-50 

  
-50 

  
-50 

Ophør med deltagelse i festival -50 -50 -50 -50 
  
Erhverv, Bolig og Natur 

  
-40 

  
-40 

  
-40 

  
-40 

Arkitekturpris -40 -40 -40 -40 
  
  
Dertil skal beskrives besparelser på 0,5 mio. kr. på Beskæftigelse og 
Erhverv. 
  
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) havde flg. mindretalsudtalelse: 
  
Liste Ø kunne ikke støtte forslaget om besparelser på velfærden og 
ønskede i stedet at: Budgettet rettes til, så overførslerne øges til 31 mio. 
kr. Det vil modsvare de 31 mio. Kr., der er overført til 2017. Sa ̊ledes at 
resultatet forbedres med 6 mio. kr. i 2017.  
  
Kravet til årligt overskud reduceres, så det modsvarer de seneste års 
reduktioner i kommunernes anlægsramme og vil forbedre overskud, og 
anlægsbudget nedsættes med 7 mio. kr. a ̊rligt. Budgettet rettes til så 
gældsafviklingen nedsættes betragteligt. Kommunen ansøger om at kunne 
øge skatteindtægten, så det kan modsvare det resterende 
besparelseskrav. 
  
Afbud fra Bruno Hansen (F) 
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1000 kr. DRIFT Ajourført d.15.09.16

Pol. Org. Nr. Tekst - Oplæg til besparelser pba. udvalgets 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger
beslutning den 08.09.16

002.00. Beskæftigelse og Erhverv -500 -500 -500 -500 Tilføjet af udvalget 8/9 2016

002.00.03 Kultur og Udvikling -1.910 -2.830 -3.170 -3.340
Bortfald af tilskud til Teaterforeningen -50 -150 -270 -270
Reduceret tilskud til Borgerforeningen -125 -125 -125 -125
Reduceret tilskud til Naturama -150 -250 -350 -500
Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018  -250 -250 -250 Red. af rammen
Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret -20 -40 -60 -80
Harmonisering af tilskud Børne- og Ungeteatret -50 -50 -50 -50
Harmonisering af tilskud til golfklubben -100 -250 -350 -350
Harmonisering af tilskud til Peder Most Garden -200 -200 -200 -200
Reduceret tilskud til ældreaktiviteter -100 -100 -100 -100
Ændring af stadsensemblet -100 -100 -100 -100
Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet -180 -180 -180 -180
Reduktion lokaletilskud -265 -265 -265 -265 70 % til 65 %
Halleje - stigning i lejepris -270 -270 -270 -270 Fra 55 kr. til 65 kr./t. 
Reduceret tilskud Svendborg Museum -300 -600 -600 -600 Budgetforlig 2016

002.00.04 Institutioner samlet -1.770 -1.770 -1.770 -1.770

Biblioteket -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
Reduceret åbningstid hovedbiblioteket -40 -40 -40 -40 mandag kl. 19-21
Ophør af åbningstid søndag -100 -100 -100 -100 i vintersæsonen
Ophør biblioteksbetjening på Drejø -30 -30 -30 -30
Fuld selvbetjening i filialer -750 -750 -750 -750 6 filialer
Reduktion i arrangementer -300 -300 -300 -300

Musikskolen -500 -500 -500 -500
Musikundervisning til børn i førskolealderen -500 -500 -500 -500 Budgetforlig 2016

Ungdomsskolen -50 -50 -50 -50
Ophør med deltagelse i festival -50 -50 -50 -50 festival i Ålborg

002.00.05 Erhverv, Bolig og Natur -40 -40 -40 -40
Arkitekturpris -40 -40 -40 -40

I alt Foreslåede besparelser jf. ovenfor -4.220 -5.140 -5.480 -5.650
Udmeldt besparelsesramme jf. ØK. 09.08.16 -2.054 -2.054 -2.054 -2.054
Besparelser jf. direktion (reducerede særtilskud) -550 -550 -550 -550
Ufinansierede tidligere beslutninger i EBK -143 -143 -143 -143
Reduktioner der skal findes i alt -2.747 -2.747 -2.747 -2.747
Difference (prioriteringsrum) -1.473 -2.393 -2.733 -2.903
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Budget 2017 - Rammebesparelser  
 
15/31363 
 
Beslutningstema: 
Budget 2017 – Rammebesparelser på Udvalget for Børn og Unge. 
 
Indstilling: 
Direktionen indstiller,  

• At administrationen inddrager nye/reviderede forslag i 
besparelseskataloget for imødekommelse af yderligere en reduktion på 
2,6 mio. kr.  

 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. august 2016, at der skulle 
udarbejdes sparekatalog på 25 mio. kr. Udvalget for Børn og Unges andel 
udgør 9,6 mio. kr. 
  
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 17. august 2016, at der skulle 
udarbejdes et sparekatalog på 11,6 mio. kr., så der var en række 
valgmuligheder. 
  
Økonomiudvalget godkendte på møde den 13. september 2016, at 
direktionen budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes 
budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 og fremsendes til Byrådets 
1. behandling. 
  
Jf. direktionens reviderede budgetudkast skal sparekataloget, grundet 
lavere tildeling af særtilskud end budgetteret, udvides med 6,7 mio. kr. 
Heraf udgør Udvalget for Børn og Unges andel 2,6 mio. kr. Det samlede 
sparekrav for Børn og Unge udgør herefter 12,2 mio. kr. 
  
For at imødekomme 2,6 mio. kr. ekstra i sparekrav tages afsæt i 4 
nye/tilpassede reduktionsforslag: 

• Rammebesparelse på CSV 
• Lukning af Svendborg Juniorklub 
• Rammebesparelse på dagtilbudsområdet 
• Ændret dimensioneringsaftale på Pædagogisk Assistent Uddannelse 

  
Forslagene fremgår af opdateret besparelseskatalog, som udleveres på 
mødet. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Konsekvenser vil fremgå af de enkelte besparelsesforslag. 
 
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 20-09-2016: 
Godkendt. 
Susanne Gustenhoff (Ø) kunne ikke gå ind i indstillingen og henviste til 
Enhedslistens mindretalsudtalelse i Økonomiudvalget den 9. august 2016. 
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Børn og Unge 
 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Skoleområdet
1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% -380 -380 -380 -380
2. Byhaveskolen takstred.2% -240 -240 -240 -240
3. Byhaveskolen kørselsordning -500 -500 -500 -500
4. Svendborg Juniorklub, 10% red. * -146 -350 -350 -350
4a. Lukning af Svendborg Juniorklub -644 -1.545 -1.545 -1.545
5. Private juniorklubber, 10% red. -129 -310 -310 -310
6. Fripladspulje, private klubber -124 -124 -124 -124
7. SFO betaling, stign. 100 kr. -800 -800 -800 -800
8. Inklusion tilbageløb reduk.10% i 17 & 18 -650 -1.300 -1.300 -1.300
9. Familieklassetilskud fjernes -84 -201 -201 -201
10. Befordring ekst.uv., overførsel -450 0 0 0
11. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole -148 -356 -356 -356
12. Private klubber, overførsel -220 0 0 0
13. PPR betaling Kolibrien, overførsel -129 0 0 0
Dagtilbudsområdet
14. Generel reduktion på dagtilbudsomr. -333 -1.000 -1.000 -1.000
15. Garantiordning/32 pladser -434 -1.303 -1.303 -1.303
16. Kørsel/landdistrikter -181 -181 -181 -181
17. Central buskonto -61 -61 -61 -61
18. Tilskud til pasn. egne børn -1.051 -1.051 -1.051 -1.051
19. Udegrupper/busser -229 -229 -229 -229
20. Aktive børn i dagtilbud -261 -261 -261 -261
21. Tidlig overgang til børnehave -246 -754 -752 -765
22. Sprogvurdering - flersprogede -87 -87 -87 -87
23. Pædagogisk assistent uddannelse -554 -900 -1.200 -1.200
Familie og Uddannelse
24. Familiecentret - takst -425 -425 -425 -425
25. Åben Anonym Rådgivning -284 -284 -284 -284
26. Heldagsskolen ledelse 0 -600 -600 -600
27. Projekt Fokus -500 -500 -500 -500
28. CSV (VSU) - sind undervisning -56 -68 -68 -68
29. CSV (STU) omlægning Ressourcer 0 -80 -80 -80
30. CSV Takstreduktion STU - 2% -54 -162 -162 -162
31. Langsigtet virkning - Strategiplan 0 -1.000 -1.000 -1.000
32. Reduktion af plejevederlag ? ? ? ?
Tværgående på udvalget
33. Administrative fællesskaber og 
ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud ? ? ? ?
Total * -9.254 -15.052 -15.350 -15.363
Udvalget for børn og unges´andel af 
besparelseskatalog -12.200 -12.200 -12.200 -12.200

Oversigten indeholder nettobesparelse, dvs. fratrukket afledt effekt på eks. forældrebetaling og tilskud til private 
børnehaver. 

* Reduktion af budgettet i Svendborg Juniorklub indgår ikke i totalen på besparelsesforslag. 
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Afledte effekter CETS (EBK-udvalget). 
 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Centerafd. Tåsinge takstreduktion
2. Byhaveskolen takstreduktion
4. Svb.Juniorklub v. evt. lukning
19. Udegrupper/bygn. - dagtilbud -109 -109 -109 -109
34. CSV - Teknisk personale -12 -72 -72
I alt -121 -181 -181 -109

I arbejdet med at vurdere på besparelsesforslag er der yderligere forslag til besparelser på Fribefordring af elever 
til frie grundskoler samt Vinterbuskørsel (begge forslag under CETS). 
 

 
1: Centerafdelingen Tåsinge - takstreduktion 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Centerafd.Tåsinge takstred. -380 -380 -380 -380

I alt -380 -380 -380 -380
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Centerafdelingens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) for 2016 er på 27,7 
mio.kr. beregnet på 89 elever, hvoraf de ca. 63 (ca. 70%) er fra Svendborg.  
Taksten i 2016 er på 984 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget 
med 2 % svarende til 550.000 kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 18 kr. pr. barn 
pr. dag (årligt 6.500 kr. pr. elev), svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget 
på ca. 380.000 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der vil være mulighed for yderligere takstreduktion, såfremt CETS budget til 
Centerafdelingens bygningsdrift tilpasses. 
En besparelse på disse CETS-midler (f.eks. en reduktion af budgettet med 350.000 kr.), 
vil betyde et yderligere fald i taksten på Centerafdlingen med ca. 11 kr. pr. elev pr. dag 
(4.000 kr. årligt), og en deraf følgende yderligere besparelse på PPRs myndighedsbudget 
på ca. 240.000 kr. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 
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2: Byhaveskolen - takstreduktion 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Byhaveskolen takstred. -240 -240 -240 -240

I alt -240 -240 -240 -240
 

Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
 
Byhaveskolens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) er på 26,3 mio.kr. for 
2016 er beregnet på 111 elever med en belægningsprocent på 97%. De 62 af eleverne 
er fra Svendborg (ca. 56%).  
Taksten i 2016 er på 908 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget 
med 2% svarende til 525.000 kr. vil betyde en takstnedsættelse på 14 kr. pr. elev pr. 
dag (årligt 5.100 kr. pr. elev) svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på 
ca. 280.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der vil være mulighed for yderligere takstreduktion, såfremt CETS budget til 
Byhaveskolens bygningsdrift tilpasses. For nærværende bliver det eksisterende 
mindreforbrug  på disse konti brugt til ombygning af faglokaler. Derudover ligger der et 
budgetudvidelsesforslag i 2017 på ca, 1,5 mil. til omlægning af fliser.  
 
En besparelse på disse CETS-midler fra 2018 (f.eks. en reduktion af budgettet med 
350.000 kr.), vil betyde et yderligere fald i taksten på Byhaveskolen + Kolibrien med ca. 
9 kr. pr. elev pr. dag (3.300 kr. årligt), og en deraf følgende yderligere besparelse på 
PPRs myndighedsbudget på ca. 185.000 kr. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 
 
 
3: Byhaveskolen - kørselsordning 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Byhaveskolen - kørselsordn. -500 -500 -500 -500

I alt -500 -500 -500 -500
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
De samlede befordringsudgifter til Vester Skerninge Bilerne for befordring af elever til 
Byhaveskolen udgjorde i 2015 i alt ca. 2,6 mio.kr. Byhaveskolen opkræver en andel af 
udgifterne hos PPR og en andel hos øvrige kommuner. Fordelingen af udgifterne er 
solidarisk, således at PPR betaler svarende til andelen af elever på Byhaveskolen, der 
kommer fra Svendborg Kommune (55-60%) svarende til 1,4 mio.kr.  
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Denne solidariske ordning betyder, at Svendborg betaler langt mere, end hvad den 
faktiske kørsel må antages at koste, idet kørsel af elever fra øvrige kommuner kræver 
mange flere kilomenter.   
 
Der er p.t. 110 børn på Byhaveskolen (august 2016), hvoraf de 64 kommer fra 
Svendborg (58%), 34 fra Faaborg-Midtfyn, 7 fra Langeland, 2 fra Nyborg og 3 fra øvrige 
kommuner.  
 
Centerafdelingen indførte for et par år siden en model, hvor øvrige kommuner betaler 
hver et differentieret grundbeløb, hvorefter den resterende udgift fordeles ligeligt pr. 
barn. Langeland betaler 35.000 kr. i grundbeløb pr. barn og Faaborg-Midtfyn og Nyborg 
betaler 50.000 kr. i grundbeløb pr. barn. 
 
Anvendelse af Centerafdelingens model for fordeling af befordringsudgifterne vil betyde, 
at der vil kunne opnås en besparelse på PPRs budget på ca. 1 mio.kr. For Faaborg-
Midtfyn vil ændringen betyde en merudgift til befordring på 32.000 kr. pr. barn pr. år. 
Dette vil være en voldsom stigning, som ikke opvejes af den foreslåede takstnedsættelse 
(jf. besparelsesforslag 8) på 5.100 kr. pr. barn (dertil kan dog evt. komme yderligere 
takstnedsættelse vedr. CETS-midler samt besparelse på evt. takstnedsættelse for 
Centerafdelingens børn). En halvering af grundbeløbet for de enkelte kommuner vil give 
ca. den halve besparelse på PPRs budget, dvs. ca. 0,5 mio.kr., og den halve stigning i 
befordringsudgiften pr. barn for f.eks. Faaborg-Midfyn (dvs. stigning pr. barn på ca. 
16.000 kr.). 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
4: Svendborg Juniorklub, reduktion 10%  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Svendborg Juniorklub -146 -350 -350 -350

I alt -146 -350 -350 -350
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Klubbens budget er på 3,5 mio.kr. årligt (efter at årlig besparelse på 285.000 kr. 
besluttet ifm. budgetforliget for 2016 er trukket ud). Dertil kommer indtægter fra 
forældrebetaling (20%) modregnet fripladser, netto i alt 3,1 mio.kr. 
 
Forældrebetalingen er i 2016 på 493 kr/måned i 11 måneder. Budgettet dækker – 
udover juniorklubbens egne aktiviteter - bl.a. samarbejde med de private klubber, 
overgangsarbejde Tved/Nymark, støtte Ørkildskolen og inklusionsopgaver i samarbejde 
med skolerne, der ikke indgår i takstberegningen/forældrebetalingen. Udgifterne til disse 
opgaver er opgjort til ca. 670.000 kr. En besparelse på disse midler svarende til f.eks. 
10% af klubbens samlede budget vil svare til 350.000 kr.  
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Der er pr. 1.9.2016 i alt 169 børn tilmeldt Svendborg Juniorklub, hvilket er det højeste 
nogensinde. Gennemsnit for skoleåret 2014/15 var 112,0 børn og for 2015/16 var det 
129,2 børn. Der er i klubben ”normering” til 19 specialbørn (S-børn). 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge.  
 
 
4a: Lukning af Svendborg Juniorklub 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Lukning Svb. Juniorklub -644 -1.545 -1.545 -1.545

I alt -644 -1.545 -1.545 -1.545
  
Resume:  
Lukning af den kommunale Svendborg Juniorklub. Mulighed for etablering af private 
juniorklubber samt specialpladser. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er pr. 1.9.2016 i alt 169 indmeldte børn i Svendborg Juniorklub, heraf er 19 af 
klubbens pladser specialpladser. Svendborg juniorklub har to afdelinger, hhv. afd. 
Centrum og afd. Holbøllsminde. 
Børnene kommer primært fra Tved Skole og Ørkildskolens to afdelinger.  
Børn i specialpladser kommer primært fra de kommunale og private specialklasser og 
heldagsskoler. 
Derudover er der 7 private juniorklubber med i alt ca. 470 børn. Disse er oprettet efter 
Folkeoplysningsloven og modtager kommunalt driftstilskud. 
 
En nedlæggelse af Svendborg Juniorklub vil betyde, at klubbens budget modregnet 
forældrebetaling kan indgå som en besparelse. 
 
Ved en eventuel lukning af den kommunale juniorklub, kan der, såfremt der er privat 
initiativ hertil, oprettes en eller flere private klubber til erstatning for den kommunale 
juniorklub, fx i tilknytning til Tved Skole og Ørkildskolens to afdelinger. 
Det gennemsnitlige antal børn i Svendborg Juniorklub for skoleåret 15/16 var på 129 
børn. 
Den nuværende tildelingsmodel til private juniorklubber indeholder en grundtildeling op 
til 60 børn. Inden for denne ramme kan der med 3 private juniorklubber rummes op til 
180 børn, svarende til det høje antal indmeldte der er i Svendborg Juniorklub i år, hvor 
gennemsnitstallene de tidligere år har været lavere. 
 
I henhold til dagtilbudsloven har kommunen en forpligtelse ift. at stille det nødvendige 
antal pladser i fritids- og klubtilbud til rådighed og til at sikre, at børn og unge får den 
nødvendige støtte i disse tilbud.  
Den nuværende placering af specialpladser i tilknytning til almenområdet er medvirkende 
til en inklusionsunderstøttende praksis. 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Udvalget for Børn og Unge 

 

6 
 

Det skal derfor afklares, hvordan klubtilbud til børn i specialpladser skal etableres ved en 
evt. lukning af Svendborg Juniorklub. 
I den private juniorklub i Stenstrup er der indgået aftale om specialpladser, hvortil der 
gives særligt tilskud. 
Lignende aftaler kan søges indgået med eksisterende og evt. nye private klubber i 
forhold til de 19 specialpladser, der nedlægges ved en eventuel lukning af Svendborg 
Juniorklub, således at der tildeles en fast resurse (pr. s-plads) til den private juniorklub, 
hvor et barn er indmeldt i specialplads. 
Alternativt kan der afdækkes muligheder for eftermiddagstilbud i forbindelse med 
specialtilbuddene.  
Der skal i lighed med nuværende praksis visiteres til specialpladser af et kommunalt 
visitationsudvalg. 
 
Udover klubaktiviteter løser Svendborg Juniorklub inklusionsopgaver i samarbejde med 
skolerne, desuden er Svendborg Juniorklub tildelt resurser til understøttelse af de private 
juniorklubbers inklusionsarbejde.  Samlet budget hertil ca. 0,7 mio. kr. Dette budget og 
tilknyttede opgave er indeholdt i den beregnede nettobesparelse. 
 
 
Forventet besparelse (i 1.000 kr.): 
Klubbens budget modregnet forældrebetaling  -2.900 
Fripladsbudget halveres (fremover kun til S-børn) -0.100 
Tilskud til tre private klubber m. i alt ca. 129 børn  1.100 
Tilskud til 19 S-børn i de to klubber   0.355 
Netto besparelse   -1.545 
 
Hvis der i stedet oprettes to private klubber, vil besparelsen kunne blive ca. 300.000 kr. 
større, primært som følge af, at tilskudsbetingelserne for de private klubber opererer 
med et fast grundtilskud på 370.000 kr. til de første 60 børn i klubben. 
 
Såfremt besparelsesforslaget vedr. 10 % reduktion i tilskuddet til private klubber 
gennemføres, vil ovenstående beregning i stedet betyde en nettobesparelse på yderligere 
ca. 100.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Kommunen skal ifølge folkeoplysningsloven stille lokaler til rådighed for nye private 
klubber. Der er i besparelsen derfor ikke i første omgang indregnet en reduktion af 
CETS’s budget til Svendborg Juniorklub, idet en besparelse på dette område vil afhænge 
af, hvilke lokaler der kan stilles til rådighed for nye private klubber. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En lukning af den kommunale Svendborg Juniorklub vil betyde reduktion af kommunale 
medarbejdere. 
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5: Private juniorklubber, 10 % reduktion 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Private juniorklubber -129 -310 -310 -310

I alt -129 -310 -310 -310
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Der gives tilskud til 7 private juniorklubber efter folkeoplysningsloven, hvor der pr. 1. 
september 2015 var indmeldt i alt 490 børn. Det samlede tilskud til de 7 klubber er på i 
alt 3,1 mio.kr. årligt. Tilskuddet består dels af et grundtilskud, et fast tilbud over 60 
børn, et tilskud pr. barn, et tilskud pr. specialbarn samt et fast tilskud til 3. klasserne i 
Knasten på Thurø. Grundtilskuddet er på 370.000 kr. pr. år.  
 
En reduktion af alle tilskudsdele med 10% svarer til en samlet besparelse på 310.000 kr. 
årligt, dvs. i gennemsnit 44.000 kr. årligt pr. klub. (Alternativt kan der kun skæres i 
grundstilkuddet, der vil give en samlet besparelse på 260.000 kr. og en reduktion af 
tilskuddet pr. klub på 37.000 kr.). 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af tilskuddet kan forventes at påvirke klubbernes lønbudgetter med 
medarbejderreduktion til følge. 
 
 
6: Fripladspulje, private klubber 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Fripladspulje, priv.klubber -124 -124 -124 -124

I alt -124 -124 -124 -124
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Der er i forbindelse med udvidelse af antallet af private klubber og en forstærket 
forebyggende indsats (budgetforlig 2010) afsat midler til betaling for fripladser i de 
private klubber i en opstart, indtil de kan bevilges via Familieafdelingen. Der har hidtil 
kun været anvendt en mindre del af budgettet. En fjernelse af budgettet vil give en 
besparelse på 124.000 kr. årligt. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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7: SFO betaling, stigning 100 kr. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
SFO betaling, stign.100kr -800 -800 -800 -800

I alt -800 -800 -800 -800
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
SFO-forældrebetalingen forventes i 2017 at ligge på 1.432 kr. pr. måned i 11 måneder 
for et heldagsmodul svarende til en forældrebetalingsandel på 85,7% af de direkte 
udgifter. Ved at hæve andelen med f.eks. 6%-point til 91,7% vil taksten stige ca. 100 kr. 
pr. måned til ca. 1.532 kr., og provenuet vil være ca. 0,8 mio.kr. (ved en stigning i 
fripladsandelen på f.eks. 1%-point). 
 
Udviklingen i SFO-takst (heldagsmodul) i perioden 2011-2016 i årets priser: 
2011: 1.270 kr. 
2012: 1.270 kr. jan-juli, 1.000 kr. aug-dec. (indførelse af helhedsskole) 
2013: 1.015 kr. jan-juli, 1.250 kr. aug-dec. 
2014: 1.255 kr. jan-juli, 1.355 kr. aug-dec. 
2015: 1.422 kr. 
2016: 1.410 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
8: Inklusion tilbageløbsresurser – reduktion 10% i 2017 og 2018 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Inklusion tilbageløb red.10% i 17 og 18-650 -1.300 -1.300 -1.300

I alt -650 -1.300 -1.300 -1.300
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Der forventes i de kommende otte år at blive tilbageført ca. 6,5 mio.kr. årligt til skolerne 
i tilbageløbsresurser til inklusion og til køb af segregerede tilbud. En reduktion af 
tilbageførslen med f.eks. 10% i 2017 forventes at give en besparelse på 650.000 kr. i 
2017 og frem. Hvis også tilbageløbsmidlerne, der udlægges i 2018, reduceres med 10%, 
hentes yderligere en besparelse på 650.000 kr. fra 2018. Den samlede besparelse 
forventes dermed at udgøre 650.000 kr. i 2017 og 1.300.000 kr. i 2018 og fremover. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion i tilbageløbsresurserne til skolerne må forventes at påvirke skolernes 
lønbudgetter med medarbejderreduktion til følge. 
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9: Familieklassetilskud Tved fjernes 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Fam.klassetilskud fjernes -84 -201 -201 -201

I alt -84 -201 -201 -201
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Der har siden skolestrukturen i 2011 været givet en særlig tildeling til Tved Skole til en 
familieklasse i den årlige resursetildeling, svarende til 10 lærertimer pr. uge. De øvrige 
10 folkeskoler får ingen særtildeling til en sådan klasse, men alle skoler har mulighed for 
via de tildelte inklusionsmidler at prioritere etableringen af sådanne klasser. Bortfald af 
denne særlige tildeling til Tved Skole vil give en besparelse på 0,2 mio.kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En fjernelse af familieklassetilskud må forventes at medføre medarbejderreduktion. 
 

10: Befordring ekstern undervisning – overførsel 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Befordring,eks.uv. overførsel -450 0 0 0

I alt -450 0 0 0
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
11: Bortfald tilskud Sydfyns ErhvervsForskole 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Sydfyns Erhv.bortfald -148 -356 -356 -356

I alt -148 -356 -356 -356
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Skoleafdelingen har siden 2012 givet et tilskud til Sydfyns ErhvervsForskole til en særlig 
undervisningsindsats i dansk og matematik, finansieret via AVU-midler, hvor der er 
budgetlagt i alt 356.000 kr. årligt.  
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Udvalget for Børn og Unge har d. 9.6.2015 besluttet at udvide indsatsen og give tilskud 
til 50% finansiering af i alt 3 lærerstillinger i 2016 og 2017, svarende til 643.000 kr. 
årligt under forudsætning af afsættelse af midler hertil i budgettet. Der blev i 
budgetforliget for 2016 afsat de manglende midler i 2016, mens 2017 (og frem) afventer 
budgetforliget for 2017, idet finansieringen er fremlagt som et udvidelsestema til budget 
2017. 
 
Såfremt tilskuddet til Sydfyns Erhvervsforskole stoppes, vil der kunne hentes en 
besparelse på AVU-budgettet, i alt 356.000 kr., evt. først fra 2018. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

 
12: Private klubber – overførsel 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Private klubber, overførsel -220 0 0 0

I alt -220 0 0 0
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
 

13: PPR betaling Kolibrien – overførsel 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
PPR bet.Kolibrien, overførsel -129 0 0 0

I alt -129 0 0 0
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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14: Generel reduktion på dagtilbudsområdet 
 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Generel reduktion -383 -1.149 -1.149 -1.149
Forældrebetaling 96 287 287 287
Afledt tilskud private -46 -138 -138 -138

I alt -333 -1.000 -1.000 -1.000
 

Resume:  
Generel medarbejderreduktion på dagtilbudsområdet. ECO-nøgletal for 2015 viser, at 
Svendborg Kommunes udgiftsniveau til dagtilbudsområdet ligger på samme niveau som 
udgiftsniveauet til dagtilbudsområdet i hele landet men højere end udgiftsniveauet til 
dagtilbudsområdet i sammenlignelige kommuner og Region Syddanmark.  
 

Sagsfremstilling:  
ECO-nøgletal for regnskab 2015 viser, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau til 
dagtilbudsområdet ligger på samme niveau som udgiftsniveauet til dagtilbudsområdet i 
hele landet men højere end udgiftsniveauet til dagtilbudsområdet i sammenlignelige 
kommuner og Region Syddanmark.  
 
I forlængelse heraf viser KORAs kortlægning af kommunernes personaleforbrug og 
strukturelle vilkår i 2014, at Svendborg Kommunes dagtilbud har relativt høje 
personalenormeringer samtidigt med relativt mange uddannede pædagoger blandt 
medarbejderne. Når børnenes sociale baggrund inddrages i analysen viser KORAs 
kortlægning dog, at Svendborg Kommunes dagtilbud har relativt lave 
personalenormeringer. 
 
Endeligt blev der i 2014 foretaget en benchmarkanalyse på dagtilbudsområdet. Analysen 
tager sit udgangspunkt i regnskab 2013. De medvirkende fire kommuner i analysen er de 
kommuner på Fyn, der har samme beregnede ressourcepres og som følge deraf 
sammenlignes i ECO nøgletal. De deltagende kommuner var Nyborg Kommune, Faaborg-
Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune og Svendborg Kommune. Link til analysen: 
Henvisning  
Benchmarkanalysen viser helt overordnet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau pr. 
indskrevet barn ligger på det næsthøjeste niveau af de fire. For dagplejeområdet gælder 
dog, at Svendborg Kommune har det laveste udgiftsniveau pr. barn. På vuggestue- og 
børnehaveområdet har Svendborg Kommune det næsthøjeste udgiftsniveau pr. barn. 
 
Analysen viser følgende tre hovedområder, hvor Svendborg Kommunes serviceniveau 
medvirker til højere udgifter pr. barn: 

• Andelen af 0-2 års pladser i børnehusene 
• Normeringen i børnehusene 
• Andelen af uddannede medarbejdere i børnehusene 

 
En generel reduktion vil – afhængigt af størrelsesorden - betyde, at det i dagligdagen i 
højere grad vil være nødvendigt at prioritere grundlæggende opgaver med omsorg og 
pasning, mens det vil blive vanskeligere i samme omfang at prioritere aktiviteter, der er 
målrettet børnenes langsigtede læring og udvikling. 
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Påvirkning på andre områder:  
Virkningen af en generel reduktion skal ses i sammenhæng med øvrige budgetmæssige 
ændringer: Regeringens pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 2,3 mio. kr. 
årligt har i 2015 og 2016 været målrettet dagtilbudsområdet og øremærket til 
normering. Beløbet er i Svendborg anvendt til styrkelse af Dagplejens gæstepleje og til 
ansættelse af pædagoger til differentieret normering i børnehuse. Beløbet på 2,3 mio. kr. 
indgår fra 2017 og frem i kommunens generelle bloktilskud og indtægten er derfor i 
Direktionens budgetoplæg for 2017 ikke længere målrettet dagtilbudsområdet.  
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud fremgår dog også som et 
udvidelsesforslag for 2017, og hvis det fortsat skal målrettes dagtilbudsområdet, skal 
beløbet på 2,3 mio. kr. finansieres af kassen.   
 
På udvalgsmøde den 3. februar 2015 besluttede Udvalget for Børn og Unge at hæve 
forældrebetalingen, som følge af, at Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 
indgik i takstgrundlaget. Det blev desuden besluttet, at indtægten fra forældrebetalingen 
skulle anvendes til delvis finansiering af ”Målstyret udvikling af skole og dagtilbud” kaldet 
Program for Læringsledelse på dagtilbudsområdet. Såfremt det besluttes ikke at 
videreføre Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, vil der mangle finansiering 
af Program for Læringsledelse på netto 385.000 kr. 
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En generel reduktion vil have personalemæssige konsekvenser, enten ved en reduktion i 
den samlede medarbejderstab eller som følge af ændringer i 
medarbejdersammensætningen. Ved reduktion i antal medarbejdere vil forslaget først 
have virkning fra 1. september 2017, idet der pga opsigelsesvarsler m.m. vil gå ca. 8 
måneder førend reduktionen vil have effekt.     
 
Ved en reduktion i medarbejderstaben vil der ved en besparelse på 1 mio. kr., være tale 
om medarbejdere svarende til ca. 3,5 fuldtidsstillinger, medens en besparelse på f.eks. 2 
mio. kr. vil betyde reduktion på ca. 7,0 fuldtidsstillinger. 
Modsat vil en besparelse på 0,5 mio. kr. betyde en reduktion på ca.1,7 fuldtidsstillinger. 
 

 
15: Nedlæggelse af garantimodel på dagtilbudsområdet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Garantimodel -499 -1.497 -1.497 -1.497
Forældrebetaling 125 374 374 374
Afledt tilskud private -60 -180 -180 -180

I alt -434 -1.303 -1.303 -1.303
 
 
Resume:  
Afskaffelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet for 3-5 årige. 
 
Sagsfremstilling:  
Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på 
dagtilbudsområdet.  
 
I 2016 udløser garantimodellen et budgetniveau på 25 3-5 års pladser og garanterer et 
serviceniveau på 32 pladser til børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som 
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er beliggende i landdistrikterne. I 2016 er to børnehuse omfattet af garantimodellen - 
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset og Østerdalen Oure 
Børnehus.   
 
Som følge af faldende børnetal for 3-5-årige vil fire børnehuse være omfattet af 
garantimodellen i 2017 (Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset, 
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling Mariehønen, Østerdalen Oure Børnehus 
og Østerdalen Hesselager Børnehus). Såfremt garantimodellen på dagtilbudsområdet 
bortfalder, medfører det, at dele af personalebemandingen i fire børnehuse skal 
finansieres af øvrige børnehuse i dagtilbuddet.  
 
På udvalgsmøde den 17. august 2016 blev Udvalget for Børn og Unge orienteret om, at 
forældrebestyrelsen i Egebjerg arbejder på, at Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - 
afdeling Filippahuset ophører med selvstændig indskrivning og videreføres som 
projekthus.  
 
En samling af børnene i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling Mariehønen vil 
medføre at kun Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus er 
omfattet af garantimodellen i 2017. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet vil betyde en reduktion af 
medarbejdere svarende til 4,54 fuldtidsstillinger. Pga. opsigelsesvarsler m.m. vil 
besparelsen ikke have fuld effekt i 2017. 
 
 
16: Nedlæggelse af pulje til kørselsordning for skoler og dagtilbud i 
landdistrikter 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Kørselsordning -132 -132 -132 -132
Forældrebetaling 33 33 33 33
Afledt tilskud private -16 -16 -16 -16
Skoleområdet -66 -66 -66 -66
I alt -181 -181 -181 -181  
 
Resume:  
Nedlæggelse af særlig pulje til kørsel med bus for skoler og dagtilbud i landområder. 
 
Sagsfremstilling:  
Formålet med puljen er, at skoler og dagtilbud, der ikke har adgang til at benytte 
bybusser har mulighed for gratis transport til arrangementer, udflugter mm. Udvalget for 
Børn og Unge besluttede d. 9. juni 2015 principper for anvendelse af puljen. 
  
Puljen udgør 181.000 kr. (netto, 2017 prisniveau), der fordeles med 1/3 på skoleområdet 
og 2/3 på dagtilbudsområdet. Der indgår herudover forældrebetaling samt afledt tilskud 
til private dagtilbud for den del af puljen, der anvendes på dagtilbudsområdet.  
 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Udvalget for Børn og Unge 

 

14 
 

Der er fremlagt særskilt sag med en orientering om evaluering af puljen på mødet i 
Udvalget for Børn og Unge d. 7.9.2016. 
 
Pr. august 2016 er der forbrugt ca. 75% af midlerne for 2016, og det forventes at hele 
puljen bliver anvendt i indeværende år.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
17: Reduktion af central buskonto  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Central buskonto pladsgarantihåndtering-70 -70 -70 -70
Forældrebetaling 18 18 18 18
Afledt tilskud private -9 -9 -9 -9

I alt -61 -61 -61 -61  
 
Resume:  
Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat 
midler til drift og vedligeholdelse af busser.  
 
Sagsfremstilling:  
Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat 
midler til drift og vedligeholdelse af busser.  
 
Ifølge ”Børnetalsprognose og kapacitet 2016 – 2020”, godkendt af Udvalget for Børn og 
Unge den 11. maj 2016, forventes der samlet set for Svendborg Kommune stigende 
børnetal.  
 
En reduktion af midler til drift og vedligeholdelse af busser vil medføre at der 
fremadrettet er midler til drift og vedligeholdelse af én bus, hvilket vurderes at være 
tilstrækkeligt i forhold til håndtering af pladsgarantien.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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18: Nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Tilskud -1.051 -1.051 -1.051 -1.051

I alt -1.051 -1.051 -1.051 -1.051  
 
Resume:  
Tilskud til pasning af egne børn foreslås nedlagt.  
 
Sagsfremstilling:  
Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn indmeldt i et dagtilbud 
eller en privat pasningsordning. Det er op til den enkelte kommune om der gives tilskud 
til pasning af egne børn.  
 
Med budgetforliget for 2015 fik forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil 
skolestart mulighed for at vælge tilskud til pasning af egne børn.  
 
Ved budgetforliget for 2015 blev det vurderet, at tilskud til pasning af egne børn var 
budgetneutralt, idet det blev forudsat, at børnene allerede var indmeldt i et dagtilbud 
eller en privat pasningsordning. Det har dog vist sig, at dette ikke er tilfældet for alle 
tilskudsmodtagere, hvoraf en del i forvejen ville have passet deres eget barn hjemme og 
der er således skabt øget efterspørgsel efter ydelsen.   
 
I perioden januar 2016 til juli 2016 har der i gennemsnit været udbetalt tilskud til 30 
børn, hvoraf 25 er 0-2-årige.  
 
Kommuner kan beslutte at tilskud til privat pasning og pasning af egne børn kun gives til 
forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.  
 
Påvirkning på andre områder: 
Det forudsættes at halvdelen af de forældre, der i dag modtager tilskud til pasning af 
egne børn, vil melde deres barn ind i et dagtilbud eller en privat pasningsordning, hvorfor 
antallet af indmeldte børn og dermed udgiften til disse tilbudstyper forventes at stige.  
  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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19: Udegrupper/busser/bygninger 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Busser/bygninger -263 -263 -263 -263
Forældrebetaling 66 66 66 66
Afledt tilskud til private -32 -32 -32 -32
I alt -229 -229 -229 -229

Bygninger, drift -17 -17 -17 -17
Forældrebetaling 4 4 4 4
Afledt tilskud til private -2 -2 -2 -2
I alt -15 -15 -15 -15

Bygninger, husleje -94 -94 -94 -94

I alt -338 -338 -338 -338
 
Resume:  
Nedlæggelse af udegrupper med tilknyttede busser. 
 
 
Sagsfremstilling: 
På dagtilbudsområdet er der følgende udegrupper med tilknyttede busser: Vesterlunden 
Ryttergården, Østerdalen Eventyrhuset samt Egebjerg Stenstrup Børnehus. 
 
Hertil kommer bygninger til følgende udegrupper: Fyrtårnet Børnegården Byparken – 
Skovmøllen og Børnebyøster Thurø Børnehuse – Lærkereden. 
 
Herudover er der tale om huslejeudgifter til leje af et areal. 
  
 
Påvirkning på andre områder:  
Budgettet vedr. bygninger, drift hører under CETS (EBK-udvalget), mens udgiften til 
busser/bygninger hører under Dagtilbud (Udvalget for Børn og Unge). 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
20: Aktive børn i Dagtilbud finansieres af børnehusene 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Aktive børn i dagtilbud -300 -300 -300 -300
Forældrebtaling 75 75 75 75
Afledt tilskud til private -36 -36 -36 -36

I alt -261 -261 -261 -261  
 
Resume:  
Projekt aktive børn i Dagtilbud - kursusudgifter foreslås afholdt af dagtilbudsområdets 
egne kursusmidler, hvorved tidspunktet for, hvornår alle medarbejdere er 
kompetenceudviklet kan rykke og anden kompetenceudvikling må reduceres. 
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Sagsfremstilling:  
I budgettet til Aktive børn i Dagtilbud er der afsat budgetbeløb til vikarudgifter og 
kursusudgifter til 37 timers kompetenceudvikling af alle medarbejdere på 
dagtilbudsområdet. Forslaget betyder, at kursusudgifterne afholdes af dagtilbudsområdet 
egne kursusmidler. 
 
I Aktive børn i Dagtilbud forventes det, at alle dagplejere og børnehuse er 
gazelledagpleje og gazellebørnehuse i 2019. Det forudsætter, at alle medarbejdere har 
deltaget i 37 timers kompetenceudvikling.  
 
Ved en finansiering via dagtilbudsområdets egne kursusmidler kan tidshorisonten rykke i 
forhold til, hvornår alle medarbejdere i børnehusene har gennemgået 
kompetenceudviklingen. Dagplejens kompetenceudvikling til gazelledagpleje er planlagt 
og afvikles i perioden 2016 – 2018 for alle dagplejere.  Endvidere vil anden 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skulle reduceres. 
 
Fra Svendborg-projektet på skoleområdet er det velbeskrevet, at en systematisk indsats 
på idræt og bevægelse styrker børnenes sundhed, læring og trivsel. Aktive Børn i 
Dagtilbud er sat i gang ud fra samme målsætning, men virkningen er endnu ikke 
dokumenteret for denne aldersgruppe. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

 
21: Tidlig overgang til børnehave 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Effektiviseringspot. Brutto -492 -1.508 -1.505 -1.529
Tilbagef. Afbøde serviceforr. 283 867 865 879
Forældrebetaling -71 -217 -216 -220
Afledt tilskud private 34 104 104 105
I alt -246 -754 -752 -765
 
Resume:  
Såfremt tidspunktet for børnehavestart rykkes en måned frem, det vil sige når barnet er 
2 år og 10 måneder, vil det resultere i en nettobesparelse på 1,5 mio. kr. samt et 
reduceret serviceniveau for dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn.  
 
Sagsfremstilling:  
Ifølge visitationsprincipperne på dagtilbudsområdet starter børn i børnehave den 1. i den 
måned, hvor barnet fylder tre år, det vil sige når barnet er 2 år og 11 måneder. Hvis 
tidspunktet for start i børnehave rykkes en måned frem, det vil sige når barnet er 2 år og 
10 måneder, vil det resultere i en netto besparelse på 1,5 mio. kr. pr. år ved fuld 
virkning.  
 
Tidligere overgang til børnehave vil medføre et reduceret serviceniveau for de børn, der 
starter tidligere i børnehave, men også for de øvrige børn i børnehaverne, idet yngre 
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børn alt andet lige indebærer en større pædagogisk opgave.  Der er i besparelsen 
indregnet en andel, der tilbageføres til dagtilbuddet for at medvirke til at afbøde dette.  
 
Fra forskningen ved vi, at kvalitetsdagtilbud har stor betydning for børns evne til at lære 
i skolen. Endvidere påvises det med Heckmann-kurven, at investeringer i dagtilbud 
tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i 
livet.  
 
Kvalitet i dagtilbud afhænger af normering, pladsforhold og personalets uddannelse samt 
af en pædagogisk praksis, der samtænker omsorg og læring, rummer varme 
interaktioner og et bevidst arbejde med læringsmiljøet.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Tidlig overgang til børnehave vil medføre et reduceret behov for 0-2 års pladser og et 
øget behov for 3-5 års pladser, det vil sige et reduceret behov for medarbejdere i 
dagpleje og vuggestue og et øget behov for medarbejdere i børnehave.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Tidligere overgang til børnehave vil betyde en reduktion af medarbejdere svarende til 
1,94 fuldtidsstillinger. Pga. opsigelsesvarsler m.m. vil besparelsen ikke have fuld effekt i 
2017. 
 
 
22: Omlægning af sprogvurdering af flersprogede børn  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Sprogv. Tospr. M.m. -100 -100 -100 -100
Forældrebetaling 25 25 25 25
Afledt tilskud private -12 -12 -12 -12

I alt -87 -87 -87 -87  
 
Resume:  
Ændring af sprogvurdering af flersproglige børn, så de ikke længere sprogvurderes, når 
de er 5-6 år samt omlægning af tilsynet med de private dagtilbud vedr. sprogvurdering 
af flersproglige børn. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalget for Børn og Unges besluttede d. 7.9. 2011, at flersprogede børn skal 
sprogvurderes både i 3-årsalderen og, når de er 5-6 år (inden skolestart). Alle børn 
sprogvurderes desuden i 0. klasse i folkeskolen. 
 
Sprogvurderingen foretages for sammen med forældrene at vurdere, om der er behov for 
en særlig opmærksomhed eller indsats omkring barnets sprog. 
 
Forslaget indebærer, at flersproglige børn ikke sprogvurderes, når de er 5-6 år. 
 
Interkulturelt Team sprogvurderer i dag desuden alle flersprogede børn i både 
kommunale, selvejende og private dagtilbud. Det foreslås i forlængelse af ovenstående, 
at de private dagtilbud fremover selv skal stå for opgaven med sprogvurdering af 
flersprogede børn inden for det tilskud, de modtager til sprogvurderinger. 
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
 
23: Pædagogisk assistent uddannelse  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Budget -637 -1.034 -1.379 -1.379
Forældrebetaling 159 259 345 345
Afledt tilskud private -76 -124 -166 -166

I alt -554 -899 -1.200 -1.200
 
Resume:  
Reduktion i antal elever i pædagogisk assistentuddannelse så det modsvarer den nye 
rammeaftale på området. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune ansætter årligt ca. 17 elever som led i deres to-årige uddannelse til 
pædagogisk assistent (PAU). 
 
Eleverne er ansat i Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, i hele deres to-årige 
uddannelsesperiode, hvor de modtager elevløn. Ca. halvdelen af tiden er de i praktik i 
dagtilbud eller institutioner på det sociale område og den anden halvdel er de i skole 
(SOSU Fyn). 
 
Ordningen har været dimensioneret via centrale aftaler mellem Staten, KL og de faglige 
organisationer, således at hver kommune er forpligtet til at ansætte et bestemt antal 
elever. Den hidtidige aftale udløb med udgangen af 2015, og der er netop pr. 31. august 
indgået en ny rammeaftale for de kommende år. I den nye aftale reduceres antallet af 
PAU-elever markant på landsplan.  
 
Den lokale fordeling af elever i Syddanmark aftales i Kommunekontaktrådet for 
Syddanmark (KKR Syd). KKR Syd besluttede d. 13. september en fordeling efter 
børnetal, der betyder at Svendborg fra 2017 skal ansætte ca. 6 elever om året. 
 
I 2017 vil besparelsen udgøre ca. 0,6 mio. (netto), hvoraf de 0,3 mio., kr. er et 
engangsbeløb i form af overført mindreforbrug fra 2015. Besparelsen stiger gradvist frem 
mod 2019 indtil de nuværende elever har færdiggjort deres uddannelse og 
ansættelsesperiode. Fra 2019 udgør besparelsen ca. 1,2 mio. (netto) kr. ved fuld 
virkning.   
 
Praktikinstitutionerne betaler en andel af elevernes løn som værdi for deres arbejdskraft i 
praktikperioden. Praktikinstitutionerne vil ved en reduktion i antal elever beholde disse 
midler. 
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Påvirkning på andre områder:  
PAU-eleverne kommer både i praktik på børne- og ungeområdet og i institutioner under 
Social og Sundhed. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ingen konsekvenser for de nuværende PAU-elever, men vil betyde at der 
ansættes færre nye elever fremover. 
 
 
24: Familiecentret - takst 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Familiecentret - takst -425 -425 -425 -425

I alt -425 -425 -425 -425
 
Resume:  
Tilpasning af budget - Familiecentret  
 
Sagsfremstilling: 
Matrikel: Møllergade 88, Ørbækvej 42A, Byparken 19 A,B,C og Byparken 42, st. mf.  
 
Der er i Familiecentrets takster indregnet udgifter til husleje. Familiecentret bliver i 
midlertidig ikke opkrævet husleje for andel i Møllergade 88 samt Byparken 42, st. mf. 
Dette er medvirkende til, at generere et overskud på budgettet.  
Efterspørgslen på tidlige forebyggende indsatser er steget, hvilket betyder, at 
medarbejderstaben i Familiecentret er øget igennem de sidste par år. Det vil sige, at der 
bliver løst flere opgaver og deraf følgende stigende indtægter, hvor timeprisen har 
indregnet husleje. Denne udregning bør tilpasses. 
 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen påvirkning. Priserne i familiecentret er holdt i ro siden 2007 og ovenstående vil 
ikke føre til prisstigning. Dermed ingen afledt effekt for betaleren af ydelserne, 
Familieafdelingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen påvirkning 
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25: Åben anonym rådgivning 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Åben anonym rådgivn. -284 -284 -284 -284

I alt -284 -284 -284 -284
 
Resume:  
Nedlæggelse af deltidsstilling i Åben Anonym Rådgivning 
 
Sagsfremstilling:  
Nedbringelse af budgetrammen. 
Der er i Åben Anonym Rådgivning arbejdet målrettet med, at tilpasse ydelserne den 
reelle ramme for tilbuddets definerede indhold. 
Det vil sige, at tilbuddet i dag består af korte rådgivningsforløb på 3-5 samtaler, som 
modsvarer beskrivelsen af Åben Anonym Rådgivning, derudover er der iværksat 
forskellige gruppeforløb, hvilket bevirker, at niveauet for rådgivning og efterspørgsel har 
en volumen, som gør det muligt, at nedbringe finansieringen med en deltidsstilling. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Umiddelbart ingen påvirkning på serviceniveau. Der er samarbejdsaftale med Ærø og 
Langeland, deres andel af betaling vil blive reduceret.  Svendborg Kommunes andel 
udgør 80% af 355.000. 
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Der skal tages en deltidsstilling ud af Åben Anonym Rådgivning. Medarbejder kan 
tilbydes omplacering til en stilling som familierådgiver i FamilieCentret, under samme 
afdelingsleder.  
 
 
26: Heldagsskolen, ledelse 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Heldagsskole ledelse 0 -600 -600 -600

I alt 0 -600 -600 -600
 
Resume:  
Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles 
på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.  
 
Sagsfremstilling:  
Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles 
på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres med 1 lederstilling 
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27. Projekt FOKUS:  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Projekt FOKUS -500 -500 -500 -500

I alt -500 -500 -500 -500
 
Resume: 
Reduktion af budgettet til projekt FOKUS. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er afsat 1.000.000 kr. til projekt fokus. I 2015 var der et stort mindreforbrug, og i 
2016 er der et stort restbudget. Det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen pt. 
 
 

28: CSV – VSU sindslidende undervisning. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV(VSU) - sind underv. -56 -68 -68 -68

I alt -56 -68 -68 -68
 
Resume:  
Færre visitationer til undervisning for sindslidende 
 
Sagsfremstilling:  
Efterspørgslen på sindslidende undervisning er faldende, hvorfor der tænkes en 
nedskrivning af ressourcerne på området. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ærø kommune, en reducering i taksten fra 2018 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
1 lærer reduceret fra 37 timer pr. uge til 32 timer pr. uge 
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29: CSV – STU omlægning af ressourcer. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV(STU) - omlægn.ress. 0 -80 -80 -80

I alt 0 -80 -80 -80
 
Resume:  
Omlægning af lærertimer til pædagogtimer 
 
Sagsfremstilling:  
Ifm. en forventet afsked ultimo januar 2017, omlægges lærertimer til pædagogtimer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Konvertering af lærertimer til pædagog. 
 
 
30: CSV – takstreduktion STU – 2%. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV Takstreduktion STU 2% -54 -162 -162 -162

I alt -54 -162 -162 -162
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
CSV’s budget til driften af STU-uddannelsen er på 11,1 mio.kr. og beregnet på 54 elever. 
I 2016 udgør Svendborg Kommunes andel af eleverne ca. 78%, de øvrige elever kommer 
fra andre kommuner.  
Der er 3 takster på STU på henholdsvis 551 kr., 647 kr. og 943 kr. pr. dag. En reduktion 
af institutionens budget med 2 % svarende til 162.000 kr., vil betyde en 
takstnedsættelse på ca. 12 kr. pr. barn pr. dag (årligt 4.380 kr. pr. elev). I besparelsen 
på 162.000 kr. er der taget højde for at Svendborg Kommune andel af eleverne udgør 
78%, og at overhead reduceres.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 
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31: Langsigtet virkning af Strategiplanen. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Langsigtet virkn. - strategi 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finansiering af Strategiplan -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
Opnormering af sagsbeh. 3.000 3.000 3.000 3.000
Ressoorcer til almenområde 
+ PPR 750 750 750 750
I alt 0 -1.000 -1.000 -1.000
 
Resume:  
Med forventning om langsigtet virkning af Strategiplanen, finansieres implementeringen 
af Strategiplanen, herunder opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen samt 
ressourcer i almenområdet og PPR. En udgift svarende til 3,75 mio. kr. årligt fra 2017 og 
frem af Familieafdelingen. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af 
Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af 
Svendborgmodellen udgår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte 
børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet et fokus på en omlægning i retning mod 
mere forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. På sigt 
forventes denne omlægning at betyde højere kvalitet og mindre udgifter.  
 
Det foreslås, at finansiering af opnormering i forhold til implementering af Strategiplanen 
på 3,75 mio. kr., til opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen, samt ressourcer 
til almenområdet og PPR finansieres af Familieafdelingens budget. Herudover foreslås 
indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr.  Udvidelsestema om 
Implementering af Svendborgmodellen udgår. 
 
For nærmere belysning af området udarbejdes prognose på anbringelsesudgiften på 
længere sigt. Prognosen udarbejdes ud fra nyværende anbringelser samt 
anbringelsesmønstret siden 1. januar 2015. 
 
Der er i budgetoverslagsårene allerede indarbejdet reduktion af Familieafdelingens 
budget jf. nedenstående skema. 
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Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen 

  

       Historiske effektiviseringer (til kassen): 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budgetforlig 2014 Effektiviseringspulje (på 16,6 mio. kr)  -1,0      -1,5      -2,0      -2,0      -2,0      -2,0  

Budgetforlig 2015  -4,0      -3,5      -3,0      -3,0      -3,0      -3,0  

Budgetforlig 2016       -2,0      -2,8      -3,5      -4,3      -4,3  

I alt  -5,0      -7,0      -7,8      -8,5      -9,3      -9,3  

              

Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017:             

Langsigtet af strategiplan           -1,0      -1,0      -1,0  

              

Effektiviseringer i alt (til kassen)  -5,0      -7,0      -7,8      -9,5   -10,3   -10,3  

              

Herudover omlagt til finansiering:             

Tovholder til visitationen  -0,3      -0,5      -0,5      -0,5      -0,5      -0,5  

Strategiplanen - administrative ressourcer i 

Familieafdelingen  -0,8      -2,5      -2,5      -2,5      -2,5      -2,5  

Projekt "FOKUS"  -1,0      -1,0      -1,0      -1,0      -1,0      -1,0  

I alt  -2,1      -4,0      -4,0      -4,0      -4,0      -4,0  

              

Nye finansieringsområder:             

1 ekstra teamleder i familieafdelingen        -0,3      -0,6      -0,6      -0,6      -0,6  

Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere 

+ tværsektorielt samarbejde)         -3,8      -3,8      -3,8      -3,8  

Nye finansieringsområder i alt       -0,3      -4,4      -4,4      -4,4      -4,4  

Omlagte til finansiering i alt  -2,1      -4,3      -8,4      -8,4      -8,4      -8,4  

              

I alt reduktion på anbringelsesområdet.  -7,1   -11,3   -16,1   -17,9   -18,6   -18,6  

Påvirkning på andre områder:  
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32: Reduktion af plejevederlag.  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduktion plejevederlag ? ? ? ?

I alt 0 0 0 0
 
Resume:  
Analyse af plejevederlag til plejefamilier i Svendborg Kommune. 
 
Sagsfremstilling:  
Der foretages en analyse af niveauet for plejevederlag til plejefamilier, hvor Svendborg 
Kommune sammenlignes med andre kommuner. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
33: Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud.  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Adm. fællesskaber ? ? ? ?

I alt 0 0 0 0
 
Resume:  
 
Sagsfremstilling:  
På Byrådets budgetseminar den 30. august 2016, blev forelagt bestilling af en række 
budgetanalyser på borgmesterens foranledning, herunder budgetanalyse for 
”Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud”. Emnet om de 
administrative ledelsesfunktioner blev tillige kort drøftet på møde i Udvalget for Børn og 
Unge den 17. august 2016 med henblik på mulig inddragelse i udvalgets 
besparelseskatalog.   
 
Analysen er udarbejdet og indgår i Byrådets samlede budgetprocedure. 
 
Det skal bemærkes hertil, at der i nuværende, godkendte ressourcefordelingsmodeller 
ikke er en separat fordeling til administration og ledelse på skoler og dagtilbud.  
Eventuelle ændringer i ressourcefordelingsmodeller - eller de organisatoriske rammer for 
mulige administrative fællesskaber - vil fordre inddragelse af bestyrelser og MED-udvalg 
på de berørte områder.  
 
Påvirkning på andre områder:  
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34: CSV – CETS personaleressourcer 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV - Teknisk personale -12 -72 -72 -72

I alt -12 -72 -72 -72
 
Resume:  
Reduktion af en pedelmedhjælper i flexjob ved CSV Sydfyn ifm. en forventet naturlig 
afgang til pension i september 2017 
 
Sagsfremstilling:  
Reduktion i serviceniveau hvor ledig pedelmedhjælperstilling ikke genbesættes efter en 
forventet naturlig afgang.  CSV Sydfyn vil i den forbindelse skulle overføre mindre til 
CETS fra VSU og STU budgettet, som begge henhører under Børn og Unge. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 



Social- og Sundhedsudvalget’s møde den 07-09-2016 
 

1 

 
Budget 2017 - SSU´s sparekatalog 
 
15/31363 
 
Beslutningstema: 
Drøftelse af foreløbig udkast til sparekatalog på Social- og 
Sundhedsudvalgets område. 
 

Indstilling: 
Direktionen indstiller: 

• At udvalget drøfter de foreløbige besparelsesforslag. 

 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget besluttede den 9. august 2016, at der skal udarbejdes et 
besparelseskatalog på 25,0 mio. kr. til budget 2017. Det fremhæves, at 
det i første omgang er med henblik på at have et økonomisk beredskab, 
hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser. 
  
Social- og Sundhedsudvalget besluttede efterfølgende på mødet den 17. 
august, at administrationen skulle udarbejde forslag for 10 mio. kr., 
således at udvalget har mulighed for at prioritere i forhold til den udmeldte 
besparelsesramme på 9,445 mio. kr.  
  
Administrationen forelægger på mødet en oversigt over besparelsesforslag 
for ca. 10 mio. kr.  Oversigten eftersendes. 
 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Eventuelle økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser beskrives i de 
konkrete besparelsesforslag. 
 

 

Bilag: 
Åben - SSU´s sparekatalog til B2017 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016: 
Sparekataloget forhøjes til i alt 14,8 mio. i 2017 og til 15 mio. i 
overslagsårene. 
  
Hanne Klit (A) og Curt Sørensen (A) – anerkender, at der er behov for at 
gennemføre besparelser, men er meget bekymrede for effekten af, at 
gennemføre besparelser på vores mest udsatte medborgere. 
Socialdemokraterne støtter ikke gennemførelse af rammebesparelser, men 
ønsker en politisk prioritering af de nødvendige besparelser. 
  
Knud Clemmensen (Ø) tager forbehold og anbefaler, at de udsatte 
friholdes for besparelser. 
  
Hanne Ringgaard Møller (B) forventer, at der findes mulige besparelser via 
effektiviseringer og de igangsatte analyser, som er under udarbejdelse af 
administrationen, så besparelserne på bl.a. Social- og Sundhedsområdet 
kan nedsættes. 
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1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

1. Lukning af 2 aktivitetscentre -1.055 -2.110 -2.110 -2.110
2. Weekendåbent på 
aktivitetscentre -113 -225 -225 -225
3. Sygeplejersker i aftenvagt, 
plejecenterområdet -350 -700 -700 -700

4. Sygeplejeklinikker -300 -600 -600 -600
5. Reduktion af 2 terapeuter på 
plejecenterområdet -450 -900 -900 -900
6. Harmonisering selvejende 
plejecentre 0 -700 -700 -700
7. Nedlægge misbrugsteam, 
plejecenter -350 -700 -700 -700
8. Rammebesparelse på 
plejecenterområdet -4.800 -2.500 -2.500 -2.500
9. CKV - hjemtagetagelse af 
høreområdet 0 -400 -400 -400

10. Kropsbårne hjælpemidler -400 -400 -400 -400

11. Handicapbiler -700 -700 -700 -700
12. Ophør af driftstilskud til 
Toldbodhus Skole -160 -160 -160 -160
13. Reduktion af §18 midler (støtte 
til frivilligt socialt arbejde) -700 -700 -700 -700
14. Nedlægning af tilgængeligheds 
puljen -305 -305 -305 -305
15. Nedlægning af værestedet Cafe 
Møllen -200 -400 -400 -400
16. Nedlægning af støttecenter 
Kløvermarksvej, Solsikkevej og 
Bryghuset -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
17. Reduktion  i åbningstiden på 
mødestedet Impuls -270 -400 -400 -400
18. Reduktion serviceniveauet på 
kommunale dagtilbud, 
handicapområdet -450 -450 -450 -450
19. Reduktion i budget til 
døgnbehandling, misbrug -150 -150 -150 -150
20. Reduktion i budget til 
stofmisbrugsbehandling -297 -350 -350 -350

21. Tandplejen - fastpris -260 -260 -260 -260

22. Træning - opdeling efter service 
og sundhedsloven -100 -100 -100 -100

23. Forebyggende hjemmebesøg 
hos 3-årige -302 -302 -302 -302

24. Sundhedsløftet -500 -500 -500 -500

I alt -13.262 -15.062 -15.062 -15.062
+ = udgift, - = indtægt 
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1. Lukning af 2 aktivitetscentre  
 
Resume:  
Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 6 dagcentre. Årlig besparelse på 
2.110.000. kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har i dag 8 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af 
dagcentre til 6.  
 
Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens 
serviceniveau.   
 
Kapacitet og antallet af brugere: Der kommer i gennemsnit pr. dag ca. 300 borgere i 
Svendborg Kommunes dagcentre. Det antages, at dette antal vil være uændret, når 
antallet af dagcentre reduceres til 6. De resterende dagcentre vil kunne honorere de 
nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter.  
 
Bemanding: Der er i dag ansat 2 fuldtids- (37 timer/uge) og 2½ deltidsmedarbejdere 
(30 timer/uge) i hvert dagcenter. Lønudgift årligt 1.340.535 kr.  
 
Ved lukning af 2 dagcentre vil de forventeligt 2 dagcentre, der fortrinsvist vil modtage 
daggæsterne, have behov for øget bemanding med i alt 2 deltidsmedarbejdere (a´ 25 
timer /uge). Lønudgift 460.000 kr. årligt. 
 
Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter gæster fortsat vil kunne visiteres til et 
dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af 
besparelsesforslaget.  
 
Gæster på de dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de 
resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd 
og netværker.  
  
Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale 
bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere.  
 
Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være øgede transport 
udgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre 
reducerer udgifterne. Der vurderes dog en samlet merudgift på ca. 200.000. kr.  
 
Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af 
dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på 
driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.  
 
Besparelsen i 2017: For at opnå fuld besparelseseffekt i 2017 kræver det, at der tages 
hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og op til 6 måneders opsigelsesperiode. 
Det antages endvidere, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders 
fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie.  Besparelsen i 2017 vurderes derfor kun at 
have halvårseffekt. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Hjemmepleje og plejecentre: Da der ikke ændres i visiteringsniveauet, forventes 
besparelsesforslaget ikke at have nogen påvirkning på udgifterne i hjemmeplejen. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsesforslaget vil medføre personalereduktion, svarende til ca. 6 medarbejdere 
(eller 5,4 fuldtidsstillinger). 
 
 
2: Weekendåbent på aktivitetscentre  
 
Resume:  
I dag er der weekendåbent på tre aktivitetscentre – Sandalsparken, Aldersro og 
Bryghuset. Weekendåbent blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra 
ældrepuljen på kr. 600.000 pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med 
en reduktion således at budgettet i 2016 er på kr. 225.000. 
 
Sagsfremstilling:  
Det forslås at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige aktivitetscentre. 
Det vil give en årlig besparelse på kr. 225.000 med helårseffekt fra 2018. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ikke andre områder der bliver påvirket. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse 
på kr. 225.000. Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes 
besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt.  
 
 
3: Sygeplejersker på plejecentre i aftenvagt  
 
Resume:  
Det foreslås at hjemmesygeplejen fremadrettet varetager sygeplejen på plejecentrene 
om aftenen kl. 15.00-23.00. Årlig nettobesparelse på 700.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
I budgetforliget 2015 var der et udvidelsesforslag på 1.888.601 til ansættelse af 
sygeplejersker i aftenvagt fra kl. 15.00-23.00 til at dække Svendborg Kommunes 17 
plejecentre. Der blev bevilliget kr. 1.000.000. Der er for de kr. 1.000.000 ansat 
aftensygeplejersker som dækker de 17 plejecentrene i tidsrummet 15.00 – 21.00 på 
hverdage og helligedage. De øvrige aftener varetages opgaverne af hjemmesygeplejen. 
 
Der foreslås at hjemmesygeplejen igen dækker plejecentrene ift sygepleje i tidsrummet 
15.00 – 21.00. Der kan reduceres med kr. 700.000  
 
Udgiften til aftenvagt på plejecentrene er kr. 1.000.000. Der er udsving i antal af 
opgaver på plejecentrene. Der vil derfor i perioder være brug for at hjemmesygeplejen 
har en ekstra aftenvagt i vagt. Hjemmesygeplejen vil derfor skulle tilføres kr. 300.000 til 
vagtdækning ved ekstra behov på plejecentrene. Den samlede besparelse vil være kr. 
700.000. 
 
Der er i forbindelse med projekt ”tidlig opsporing” og øget fokus på assistentdækning på 
plejecentrene samt erfaring, omkring den ældre medicinske patient, mulighed for at 
optimere opgaverne, så de i større grad, kan varetage af plejecentrernes 
dagsygeplejersker.  
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Påvirkning på andre områder:  
Det vil påvirke hjemmesygeplejersker i aftenvagt, som skal varetage planlagte opgaver 
som ikke kan udføres i dagvagten samt akut opstået opgaver. 
 
Dagsygeplejerskerne på plejecentrene vil i videst muligt omfang skulle sikre, at der til 
aftenvagten kun er akutte opgaver. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres i antallet af sygeplejersker.  
 
 
4: Optimering af besøg i Svendborg Kommunes sygeplejeklinikker 
 
Resume: 
Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt med 5 i Vest og 5 i Øst. Der 
foreslå reduceret i antallet af klinikker og at der sikres, at flere borgere får deres 
sygeplejeydelser i klinikkerne. Årlig besparelse på 600.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til 
hvert område.  
 
Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune er der en beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt 
gives i sygeplejeklinikker. Det er sygeplejerskens vurdering hvilke borgere der skal have 
sygeplejeydelserne i hjemmet. 
 
En del af sygeplejeklinikkerne benyttes d.d. sparsomt, og det foreslås derfor at der 
nedlægges 2-3 klinikker pr. område samt sættes fokus på, at alle de borgere der kan 
komme i sygeplejeklinikker, får deres sygeplejeydelser i sygeplejeklinikkerne 
 
I det der i nogle af sygeplejeklinikkerne ikke er opgaver nok til at udfylde en hel 
køreplan, vil der kunne effektiviseres ved at samle opgaverne i færre klinikker. Der 
afsættes med de 10 sygeplejeklinikker sygeplejeressourcer og bruges uhensigtsmæssig 
meget vejtid, ift at bemande alle sygeplejeklinikkerne. 
 
Samtidig er der forskel på procentdelen af hvor mange borgere der kommer i 
sygeplejeklinikker i de enkelte sektioner. Det vurderes, at flere borgere med fokus på 
fremmøde i klinikkerne, vil kunne få deres sygeplejeydelser i klinikkerne 
 
Ved at sammenlægge nogle af de klinikker, hvor der er få opgaver, og optimere besøg i 
de resterende klinikker, forventes en besparelse på 300.000,00 pr. år pr. område. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Nej 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres i antallet af sygeplejersker.  
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5: Reduktion af 2 terapeutstillinger på plejecenterområdet 
 
Resume:  
Der foreslås, at reducere indsatsen til 4 rehabiliteringsterapeuter, der fortsat skal være 
tilknyttet plejecentrene, svarende til en årlig besparelse på kr. 900.000.  
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med projekt ”Nye Veje til aktivt liv” blev der ansat 2 
rehabiliteringsterapeuter på plejecentrene. Via midler fra ældrepuljen blev der ansat 
yderligere 4 terapeuter, således der nu er 6 terapeuter tilknyttet plejecentrene. 
 
Terapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med 
henblik på bedre trivsel og livskvalitet. Dette gøres i tæt samarbejde med beboere og det 
øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker de i høj grad 
til implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. 

 
Påvirkning på andre områder:  
Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Afskedigelse af 2 terapeuter. Grundet hensyn til opsigelsesperiode  vurderes besparelsen 
i 2017 kun at have halvårseffekt.  
 
 
6: Harmonisering af budgettildeling på de selvejende plejecentre  
Resume:  
Budgetterne på de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter 
samme kriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg.  
Årligt harmoniseringspotentiale på 700.000 kr. fra 2018 på Strandlyst plejecenter. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende plejecentre, Strandlyst 
og Hesselager - og indgår som en del af Svendborg Kommunes plejeboligtilbud.  
 
Som følge af driftsaftalen tilføres de selvejende plejecentre årligt et fast budget, der skal 
dække deres lønudgifter til pleje af bl.a. borgere, administration og pedeller samt 
driftsbudget til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer. Budgettet fremskrives hvert år.  
 
I 2017 er Strandlysts løn- og driftsbudget på ca. 19,1 mio. kr. og Hesselagers løn- og 
driftsbudget på ca. 11,2 mio. kr. Til sammenligning tilføres de kommunale plejecentre 
årligt lønbudget til pleje- og omsorg på baggrund af en tildelingsmodel, der bl.a. 
afhænger af plejecentrenes antal plejeboliger, dagcenter, antal timer til sygeplejersker 
og nattevagter etc.  
 
Hvis de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme 
tildelingskriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg, 
vurderes der at være et årligt harmoniseringspotentiale på Strandlyst plejecenter på 
700.000 kr.  
 
Der vurderes ikke at være noget harmoniseringspotentiale på Hesselager plejecenter, 
dvs. Hesselager er normeringsmæssigt på niveau med de kommunale hvad angår løn til 
plejen.  
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I beregningen af harmoniseringspotentialet er der taget højde for de selvejendes 
lønudgifter til administration og pedeller, da de selvejende - modsat de kommunale 
plejecentre - selv står for direkte afholdelse af denne type udgifter. Der er ligeledes tilført 
ekstra midler på godt 900.000 kr. til plejen af psykiatriske borgere på Strandlyst 
plejecenter, hvilket er udover den kommunale tildelingsmodel.  
 
Der er i vurderingen af harmoniseringspotentialet alene set på løndelen. Driftsbudgettet 
til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer er således ikke med i beregningen ift 
harmoniseringen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen påvirkning på andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion af Strandlysts driftsbudget med 700.000 kr./året fra og med 2018 må 
formodes at medføre personalereduktioner svarende til ca. 2 medarbejdere.  
 
 
7: Nedlæggelse af misbrugsteam 
Resume:  
Midler til ”team til ældre med misbrug” er finansieret af den såkaldte ”ældrepulje”. Der 
forslås, at teamet nedlægges. Årlig besparelse på 700.000 kr.   
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med tilførsel af ældrepulje midler til ældreområdet, blev der etableret et 
team til ældre med alkoholmisbrug. Formålet er at støtte ældre borgere med misbrug så 
de kan fungere i en ældrebolig.  
 
Det forslås at teamet nedlægges med en besparelse på kr. 700.000 kr. årligt med fuld 
effekt fra 2018. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Dele af de opgaver, der løses i teamet vil skulle løses af plejepersonalet i 
Sanddalsparken. Ældreområdet vil ikke længere have et misbrugsteam at trække på til 
supervision o.l. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Budgettet ligger på plejecenter Sanddalsparken og det vil medføre personalereduktioner. 
 
Grundet hensyn til opsigelsesperiode vurderes besparelsen i 2017 kun at have 
halvårseffekt.  
 
 
8: Rammebesparelse på plejecenterområdet 
Resume:  
En generel rammebesparelse på plejecenterområdet på 4.800.000 kr. i 2017 faldende til 
2.500.000 kr. fra 2018 og frem. 
 
Sagsfremstilling:  
Der indarbejdes en generel rammebesparelse på 4.800.000 kr. i 2017 og 2.500.000 kr. 
fra og med 2018 for plejecenterområdets løn- og driftsbudgetter under Social- og 
Sundhedsudvalgets område. 
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Rammebesparelsen vil primært have personalemæssige konsekvenser.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Må forventes at påvirke serviceniveauet på plejecenterområdet.  
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil medføre personalereduktion.  
 
 
9. CKV – hjemtagelse af høreområdet 
 
Resume:  
Der forslås hjemtagelse af specialrådgivningen på Høreområdet fra Center for 
Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense. Hjemtagelsen vil skabe synergi i 
forhold til tidligere hjemtagelse af Taleområdet og Mobilitetsområdet i 2016. Årlig 
besparelse på 400.000 fra og med 2018. 
 
Sagsfremstilling:  
SSU besluttede i foråret 2015, at Svendborg Kommune skulle igangsætte en successiv 
hjemtagelse af specialrådgivningen fra CKV. Således er Taleområdet og 
Mobilitetsområdet hjemtaget til Hjælpemidler & Hverdagsteknologi pr. 1/1 2016.  
 
Begge områder er efter 8 måneders varetagelse et veldrevet tilbud, og der er opnået en 
gevinst realisering på 500.000 kr. Gevindsten er primært fundet i overhead og transport. 
 
Administrationen foreslår, at hjemtage Høreområdet pr. 1/1 2018. Hjemtagelsen 
begrundes i dels effektiviseringer i arbejdsgange i forhold til at der er et led mindre, både 
for borgere og personale, dels helhedsorienteret borgerservice i forhold til et lokalt 
forankret tilbud. Samtidig vil borgerne og medarbejdere spare tid og ressourcer på kørsel 
til CKV i Odense. 
 
Ved hjemtagelsen af tilbuddet til Svendborg Kommune lægges ikke op til ændringer i 
serviceniveau for borgerne.  
 
Svendborg Kommune vil i forhold til at sikre faglighed indgå samarbejder med øvrige 
kommuner i Region Syddanmark og der vil i lighed med tale og mobilitetsområdet kunne 
blive behov for tilkøb af enkeltydelser.  
 
Der vil i forbindelsen med hjemtagelsen være nogle engangsomkostninger ift. udstyr, 
lokaler m.m. Der kan derfor ikke forventes en gevinst realisering før i 2018. Fra 2018 
forventes det, at hjemtagelsen vil kunne skabe en gevinst realisering på overhead og 
transport på 400.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Hjemtagelsen af Høreområdet vil give et borgernært tilbud til borgere med høretab af 
enhver art samt undervisning og udlevering af høretekniske hjælpemidler. Der vil 
yderligere være en hensigtsmæssig sammenhæng ift. borgere med talevanskeligheder 
grundet høretab. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der skal ansættes personale med audiologisk og logopædisk baggrund svarende til ca. 65 
timer. Dette personale vil forankres i afdelingen for Hjælpemidler & Hverdagsteknologi og 
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medvirke til yderligere faglig udvikling og interaktion med det øvrige personale indenfor 
specialrådgivningen samt afdelingens øvrige personale. 
 
10: Besparelse på det kropsbårne hjælpemiddelområde 
 
Resume:  
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi bevilliger kropsbårne hjælpemidler via Servicelovens 
§ 112 til alle borgere i Svendborg Kommune efter en konkret og faglig individuel 
vurdering. Området spænder vidt fra kontinens og diabetes til ortopædiske sko m.m.  
 
Sagsfremstilling:  
Store dele af det kropsbårneområde er styret af indkøbsaftaler. Svendborg Kommune har 
arbejdet målrettet med, at opnå så gode indkøbsaftaler som muligt, med en god 
sammenhæng mellem kvalitet og pris.  
Der er ligeledes arbejdet målrettet med den faglige indsats på de forskellige områder, 
således at borgerne får det mest optimale produkt f.eks. valget af den rigtige ble og det  
rigtige kateter. 
 
Den målrettede indsats har bevirket, at administrationen foreslår en besparelse på 
området svarende til 400.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Det vurderes ikke, at påvirke andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Besparelsen hentes ved fagligt fokus på 
borgernes behov og valg af de korrekte produkter samt gode indkøbsaftaler.  
 
 
11: Handicapbiler 
 
Resume:  
I 2016 er der et budget på kr. 7.000.000. Siden 2013 har der hvert år været et faldende 
forbrug i udgiftsniveauet på området. En tendens der forventes at fortsætte, og skyldes 
færre bevillinger.  
 
Sagsfremstilling:  
Det forslås at spare kr. 700.000 på budgettet til handicapbiler.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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12: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 
 
Resume:  
Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2017. 
Det vil medføre en besparelse på 160.000 kr. årligt fra 2017.  
 
Sagsfremstilling:  
Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF’s daghøjskole havde svært 
ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Den blev oprettet under 
Folkeoplysningsloven, men netop i 1993 blev loven lavet om, så der kun kunne dækkes 
lønudgifter og kun dele af lønudgiften. Svendborg Kommune og tidligere Fyns Amt 
udbetalte et årligt driftstilskud til skolen. Fyns Amt stoppede deres driftstilskud i 
forbindelse med strukturreformen i 2007. Svendborg Kommunes andel af driftstilskuddet 
er videreført uændret frem til i dag. 
 
Der udbetales ligeledes tilskud efter Folkeoplysningsloven via Kultur, Erhverv og 
Udvikling til løn og lokaler. Det foreslås, at det årlige driftstilskud fra Social og Sundhed 
til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2017. Det medfører en besparelse på 160.000 
kr. årligt fra 2017.  
 
Svendborg Kommune har hørt Toldbodhus Skole om konsekvenserne ved besparelsen. 
Toldbodhus Skole oplyser, at deres samlede årlige budget er knapt 3 millioner kr. 
konsekvenserne ved gennemførelse af besparelsen er: 
 

- At betalingen fra Jobcentret øges tilsvarende pr. kursist pr. uge, dvs. der opnås 
ingen besparelse for kommunen. Forløbet bliver også mere sårbart omkring antal 
henviste kursister, da Toldbodhus Skole bærer den økonomiske risiko ved færre 
henvisninger 

- Toldbodhus Skole lukker. 

 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
13: Reduktion af § 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) 
 
Resume:  
Det foreslås, at Svendborg Kommunes samlede budget til frivilligt socialt arbejde 
reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2017.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal jf. Servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til det 
frivillige sociale arbejde.  
 
Svendborg Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt 
arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er ca. 
dobbelt så stort som bloktilskuddet.  
 
Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødrerådgivningen, Frivilligcenteret 
og Frivillighuset. 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   
Social og Sundhedsudvalget 

10 
 

De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel § 18 pulje, en pulje til forebyggelse af 
ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme og 
forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,9 mio. kr. årligt.  
 
Det foreslås, at puljerne samlet reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2017.   
 
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
14: Nedlægning af tilgængelighedspuljen  
 
Resume: 
Det foreslås at nedlægge kommunens tilgængelighedspulje. Det vil medføre en 
besparelse på 305.000 kr. årligt fra 2017.   
 
Sagsfremstilling: 
Tilgængelighedspuljen blev etableret i 2012. Der er afsat 305.000 kr. i budgettet til 
fordeling hvert år.  
 
Puljen er lavet som en del af udmøntningen af den tidligere Handicappolitik. Her var en af 
målsætningerne at øge tilgængeligheden til offentlige gader, parker, anlæg og bygninger. 
 
Puljen har til formål at skabe bedre og lettere adgang til kommunale tilbud og ydelser 
samt til tilgængelighedscertificering af offentlige bygninger.  
 
I løbet af de fire år puljen har eksisteret, er der tildelt midler til 28 projekter. Projekterne 
er udført jævnt fordelt mellem de fire direktørområder. Der er fortrinsvis tildelt midler til 
projekter, der har øget den fysiske tilgængelighed, eksempelvis niveaufri adgang til 
skoler og børnehaver og opsætning af automatiske døråbnere og skydedøre til offentlige 
bygninger.   
 
Der har de seneste år været færre ansøgninger til puljen. I 2014 var der 45 ansøgninger, 
mens der i 2015 var 13 ansøgninger og i 2016 var 15 ansøgninger. 
 
Det foreslås, at tilgængelighedspuljen nedlægges. Det medfører en årlig besparelse på 
305.000 kr. fra 2017.  
 
Konsekvensen ved besparelsen vil være, at tilgængelighedsinitiativer fremadrettet skal 
finansieres inden for det enkelte direktørområdes samlede økonomiske ramme. 
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15: Nedlægning af værestedet Cafe Møllen 
 
Resume:  
Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på 200.000 
kr. i 2017 og 400.000 kr. årligt fra 2018. 
 
Sagsfremstilling:  
Cafe Møllen er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere der tidligere har 
haft misbrug og deres pårørende. Cafe Møllen har én medarbejder, og værestedet er 
delvist brugerstyret.  
 
Formålet med værestedet er, at danne netværk via samvær og aktiviteter. Der er dagligt 
mellem 1 og 13 brugere på værestedet. I gennemsnit er der dagligt 8 brugere.  
 
Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på 400.000 
kr. årligt fra 2018. Det forventes, at besparelsen i 2017 er 200.000 kr. grundet udgifter 
forbundet med opsigelse af personale.  
 
Cafe Møllen udgør rammen om et socialt fællesskab for brugerne. En konsekvens af at 
nedlægge værestedet kan være en oplevelse af øget ensomhed og isolation. Brugerne vil 
være henvist til at benyttes kommunens almene fritids og kulturelle tilbud. 
Påvirkning på andre områder:  
Besparelsesforslaget vil ligeledes medføre en besparelse i CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Lukning af Cafe Møllen vil medføre personalereduktion.  
 
 
16: Nedlægning af støttecentrene Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset 
 
Resume:  
Det foreslås, at nedlægge støttecentrene Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset. Det 
vil medføre en besparelse på 1.050.000 kr. årligt fra 2017, fordelt med ca. 350.000 kr. 
pr. støttecenter. 
 
Sagsfremstilling:  
Støttecentrene er botilbud efter Almenboliglovens § 105.  
 
Der er fem borgere tilknyttet støttecenteret Kløvermarksvej, ni borgere tilknyttet 
støttecenteret Solsikkevej og ti borgere tilknyttet støttecenteret Bryghuset. 
 
Borgerne modtager individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens § 85. 
Derudover kan borgerne benytte støttecentrenes fælleshus, hvor en større del af 
måltiderne indtages og der tilbydes fællesaktiviteter.  
 
Ved nedlæggelse af støttecentrene vil borgerne blive boende i deres boliger, så længe de 
ønsker det og fortsat modtage individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens § 
85. Støttecentrenes nedlæggelse betyder, at fælleshuse afvikles. Borgene vil ikke 
længere kunne benytte fælleshusene, ligesom fællesaktiviteterne i fælleshusene afvikles. 
 
Det foreslås, at støttecentrene nedlægges. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på 
ca. 350.000 kr. pr. tilbud. Den samlede besparelse vil således udgøre 1.050.000 kr. årligt 
fra 2017.  
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Konsekvensen ved besparelsen er, at borgerne ikke længere kan benytte deres eget 
fælleshus, og borgerne vil ikke længere deltage i aktiviteter i fælleshusene. Kontakten til 
personale vil være mere skemalagt, da den primært vil foregå i borgerens bolig og ikke i 
et fælleshus. Visse beboere vil kunne opleve øget utryghed og ensomhed, som 
fælleshuset og adgang til personale aktuelt modvirker. Nedlæggelsen vil påvirke 
borgernes muligheder for at fastholde fællesskaber og fælles aktiviteter.  
 
Ved ønske om at anvende andet fælleshus skal borgerne evne at opsøge det. Øget 
anvendelse af fælleshusene på Lyøvej og Bryggerlunden fra beboere fra henholdsvis 
Solsikkevej og Kløvermarksvej vil påvirke de nuværende beboeres anvendelse af fælles 
lokaler og personalets arbejdsvilkår, da flere medarbejdere skal anvende 
kontorfaciliteter. 
 
Såfremt beboere ønsker at flytte til støttecenter med fælleshus, vil det blive prioriteret 
ved ledighed i andre støttecentre. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Besparelsesforslaget vil ligeledes kunne medføre en besparelse i CETS.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil medføre personalereduktion. 
 
 
17: Reduktion i åbningstiden på mødestedet Impuls 
 
Resume:  
Det foreslås, at reducere i åbningstiden på mødestedet Impuls. Det vil medføre en 
besparelse på 270.000 kr. i 2017 og 400.000 kr. årligt fra 2018.  
 
Sagsfremstilling:  
Mødestedet Impuls er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere med 
psykisk funktionsnedsættelse. Værestedet er et socialt fællesskab for brugerne og bruges 
blandt andet til at træne sociale færdigheder.  
 
Der er åbent i værestedet tre hverdagsaftener samt om søndagen. På hverdagsaftnerne 
kommer der mellem 9 og 12 brugere. Om søndagen kommer der mellem 10 og 16 
brugere.  
 
Det foreslås, at reducere i åbningstiden, således at der fremadrettet er åbent én aften 
om ugen. De foreslåede besparelser vil medføre en besparelse på 270.000 kr. i 2017 og 
400.000 kr. årligt fra 2018. 
 
Konsekvensen ved reduktion af åbningstiderne kan være, at borgere der i dag kan klare 
sig i eget hjem uden eller med begrænset støtte får behov for yderligere støtte.  
Tilbuddets formål er at forebygge ensomhed og isolation. Dette vil i mindre grad være 
muligt med reduktion af åbningstiden.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil medføre personalereduktion. 
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18: Reduktion i serviceniveauet på kommunale dagtilbud på handicapområdet 
 
Resume:  
Det foreslås, at reducere i serviceniveauet på kommunale dagtilbud på handicapområdet. 
Reduktionen består i nedlægning af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne, ophør af 
kommunale fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet, ophør af ekstern 
musikundervisning samt afhændelse af en minibus. Det vil medføre en besparelse på 
450.000 kr. årligt for Svendborg Kommune fra 2017. 
 
Sagsfremstilling:  
Nedlægning af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne  
 
Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og 
samværstilbud til borgere med handicap. Tilbuddet drives efter Servicelovens §§ 103 og 
104.  
 
På Grønnemoseværkstederne er der ansat en fysioterapeut, der tilbyder individuel 
behandling samt holdtræning. Fysioterapeutstillingen er normeret til 32 timer om ugen. 
Tilbud om fysioterapi er ikke lovbestemt. 
 
Individuel fysioterapibehandling gives typisk til borgere, der er kørestolsbrugere, 
multihandicappede borgere med spasticitet, borgere med gangbesvær og øvrige lidelser i 
bevægeapparatet. Der er p.t. 15 borgere, der modtager individuel behandling. 
 
Holdtræningen henvender sig til den øvrige borgergruppe, som er på 
Grønnemoseværkstederne.  
 
En del af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge. 
Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Såfremt 
besparelsesforslaget gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi. 
 
Det foreslås, at fysioterapistillingen nedlægges. 
 
Grønnemoseværkstederne er omfattet af Rammeaftalen for Region Syddanmark. Det 
betyder, at andre kommuner kan købe pladser på Grønnemoseværkstederne til en 
omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten for 
alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske 
effekt af gennemførte besparelser. 
 
Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på 350.000 årligt. Svendborg 
kommunes andel af besparelsen udgør 250.000 kr. årligt fra 2017. 
 
Ophør af kommunale fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet 
Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området. Fritidstilbuddene er 
økonomisk forankret på Grønnemoseværkstedernes budget.  
 
Tilbud forankret på værestedet På Hjørnet 
Består i klubtilbud på det uvisiterede værested På Hjørnet, der størstedelen af året 
afholder to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 med fokus på 
fællesspisning, socialt samvær og oplæg om forskellige temaer.  
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På Hjørnet er åbent fire dage om ugen fra kl. 11.00 til 17.00. Klubtilbuddet ligger i 
forlængelse af den øvrige åbningstid på tilbuddet. Såfremt klubtilbuddet ophører, vil På 
Hjørnet lukke hver dag kl. 17.  
 
Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet 
På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra 
botilbud og støttecentre. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles 
ca. 80 klubaftener i 2016.  
 
Øvrige fritidstilbud på handicapområdet 
Består i en række enkeltstående og et enkelt længerevarende fritidstilbud, som alle 
borgere med en psykisk funktionsnedsættelse med støtte fra Socialafdelingen kan 
benytte. I 2016 består det længerevarende tilbud af bowling 8 gange i løbet af året. De 
enkeltstående tilbud har meget forskelligt indhold som madlavning, diskotek, sang, 
folkedans, hockey, wellness, foredrag, fisketure, minigolf, banko, julefrokost, banko mv. 
I alt er der planlagt 32 arrangementer i 2016.  
 
Fritidstilbuddene når en bred gruppe af borgere og bidrager til et aktivt og varieret 
fritidsliv. For nogle borgere er fritidstilbuddet desuden en understøttelse i at indgå i 
fællesskaber og danne netværk.  
 
Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at de borgere, der har benyttet 
tilbuddet, skal finde tilbud og arrangementer andre steder. Såfremt dette ikke er muligt 
vil borgerne ikke have et fritidstilbud.  
 
Ophør af fritidstilbud vil medføre en besparelse på 108.000 kr. fra 2017. 
 
 
Reduktion i servicerammen på Grønnemoseværkstederne 
Det foreslås at gennemføre en reduktion i servicerammen på Grønnemoseværkstederne i 
form af bl.a. 

• Afhændelse af 1 ud af i alt 2 egne minibusser  
• Ophør af ekstern musikundervisning til band på Grønnemoseværkstederne 

 
Reduktionen i servicerammen vil påvirke aktivitetsniveauet på 
Grønnemoseværkstederne. Konsekvenserne af servicereduktionerne vil bl.a. være at 
borgernes transportmuligheder i forbindelse med ture og udeaktiviteter forringes, og at 
bandmedlemmerne ikke kan få undervisning i enkelte instrumenter.   
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil medføre personalereduktion.   
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19: Reduktion i budget til døgnbehandling af alkoholmisbrug 
  
Resume:  
Det foreslås, at reducere i budgettet til misbrugsdøgnbehandling. Det vil medføre en 
besparelse på 150.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har fået tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til 
styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede borgere. Svendborg 
Kommune fået midler til behandling af fire borgere om året på behandlingsstedet 
Ringgården i perioden 2016-2019.  
 
Svendborg Kommune anvender regelmæssigt behandlingscenteret Ringgården til 
døgnbehandling af borgere med alkoholmisbrug. Der forventes, at være et vist overlap 
mellem den borgergruppe, som Svendborg Kommune normalt ville visitere til 
behandlingscenteret Ringgården og den borgergruppe som kan visiteres inden for 
projektets rammer. Derfor forventes det, at driftsbudgettet ikke anvendes i samme grad i 
projektperioden.  
 
Desuden forventes udgiften til døgnbehandling at være lavere i 2016 end i 2015. 
 
Det foreslås, at reducere budgettet til borgere med alkoholmisbrug med 150.000 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
 
20: Reduktion i budget til stofmisbrugsbehandling til unge og voksne 
  
Resume:  
Det foreslås, at reducere i budgettet til stofmisbrugsbehandlingen til unge og voksne. Det 
vil medføre en besparelse på 297.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. årligt fra 2018.   
 
Sagsfremstilling:  
Ungeafdelingen - Reduktion i psykologtimer i Ungeafdelingen 
Ungeafdelingen har i dag ansat en psykolog 37 timer om ugen. Der foreslås en 
besparelse på 12 ugentlige psykologtimer, således at der efter besparelsen vil være 25 
timers psykologtimer i Ungeafdelingen 
Psykologen varetager en række opgaver i Ungeafdelingen. Dette omfatter bl.a. 
psykologfaglig screening af unge i ambulant behandling ved indikation, screening i 
forbindelse med udredning til døgnbehandling, tilbud om psykologsamtaler i forbindelse 
med behandlingsforløb i Ungeafdelingen, psykologfaglig kvalificering af 
behandlingstilbuddet mv. 
 
Besparelsen vil medføre, at tilbuddet om psykologsamtaler i forbindelse med unges 
behandlingsforløb vil blive forbeholdt de unge i behandling, der samtidig er absolut mest 
psykisk belastede. Konsekvensen er dermed, at der vil være unge, der i dag får tilbudt 
psykologsamtaler, der fremover ikke vil få dette tilbud som del af deres 
behandlingsforløb. 
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Dette kan medføre dårligere behandlingsresultater ift. stofmisbrug, risiko for en 
forværring af de enkeltes psykiske tilstand, ringere sandsynlighed for at den unge starter 
eller gennemfører uddannelse eller får tilknytning til arbejdsmarkedet mv.  
 
Stofmisbrugsbehandlingen for unge er omfattet af Rammeaftalen for Region 
Syddanmark. Det betyder, at andre kommuner kan købe pladser på behandlingscenteret 
til en omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten 
for alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske 
effekt af gennemførte besparelser. 
 
Besparelsen medfører en mindreudgift til løn på 160.000 kr. årligt. Svendborg 
Kommunes andel af besparelsen er på 75.000 kr. i 2017. I 2018 er besparelsen på 
128.000 kr.  
 
Voksenafdelingen – Reduktion i takstniveau 
Det foreslås at gennemføre en reduktion i taksterne på Behandlingscenter Svendborg 
svarende til en nettovirkning for Svendborg Kommune på kr. 222.000 årligt. 
 
Takstreduktionen vil bl.a. medføre en reduktion i de samlede personaleressourcer på 
Behandlingscentret, herunder muligheden for at ansætte vikar ved sygdom, barsel mv.  
 
Det vil kunne forringe hyppigheden af kontakt mellem borger og behandler samt kunne 
forringe den samlede kvalitet af behandlingen. 
 
Stofmisbrugsbehandlingen for voksne er omfattet af Rammeaftalen for Region 
Syddanmark. Det betyder, at andre kommuner kan købe pladser på behandlingscenteret 
til en omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten 
for alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske 
effekt af gennemførte besparelser. 
 
Det foreslås, at reducere i takstniveauet med 252.000 kr. Svendborg Kommunes andel af 
besparelsen vil udgøre 222.000 kr. fra 2017.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil medføre personalereduktion. 
 
 
21: Tandplejen – fastpris: 
 
Resume: 
Fastpris på ca. 1.030 kr. per barn der behandles i privat regi per år. Forslaget vil stadig 
sikre borgerne frit valg men vil reducere den administrative byrde. Årlig besparelse på 
260.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
I dag er der en samarbejdsaftale med privatpraktiserende tandlæger der betyder at 
borgere der vælger at deres børn skal behandles i privat praksis kan gøre dette uden 
udgifter.  
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Nu betales mellem 1.015 og op til 1.060 kr. i gennemsnit pr. barn. Det vil derfor ikke i 
gennemsnit få konsekvens for privat praksis. Til gengæld kan der spares væsentligt på 
den kommunale administration i forhold til regninger osv., der skal behandles i den 
nuværende aftale. Der kan spares to klinikassistent dage. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Reduktion svarende en klinikassistent 2 dage/uge. 
 
 
 
22: Træningsområdet – opdeling efter service- og sundhedsloven 
 
Resume:  
Opdeling af genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven. Årlig besparelse på 
100.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune har vi lagt samme serviceniveau for genoptræning efter 
serviceloven som det vi er forpligtigede til efter sundhedsloven. Det betyder at vi blander 
holdene på tværs af lovgivninger og sikre kvalitet svarende til almen anerkendt standard. 
Ved en opdeling mellem de to lovområder, vil vi kunne reducere serviceniveauet for 
borgere der modtager genoptræning efter serviceloven.  
 
Målgruppen er her ældre svækkede borgere med en funktionsnedsættelse efter sygdom 
uden sygehusindlæggelse. Et typisk genoptræningsforløb på hold foregår to gange 
ugentligt, med en nedjustering for borgere via serviceloven med holdtræning en gang 
ugentligt vil der kunne findes en besparelse.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser:  
Reduktion af medarbejdertimer. 
 
 
 
23: Ophør med forebyggende hjemmebesøg til 3 årige 
 
Resume:  
Som led i Sundhedsstyrelsens anbefaling om tidlig forebyggelse af overvægt,  
udfører sundhedsplejerskerne en sundhedsfremmende og forebyggende indsats til alle 
treårige børn i kommunen. Ophør af disse vil give en besparelse på 302.000 kr. pr år 
  
Sagsfremstilling:  
Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle 3årige tilbydes indsats til tidlig forebyggelse af 
overvægt. Anbefalingen bygger på undersøgelser som viser, at fedme fra treårsalderen 
og opefter udgør en stigende risiko for, at barnet også kommer til at lide af overvægt 
som voksen. I forebyggelsespakken fremhæves sundhedsplejersken som en vigtig aktør i 
arbejdet med forebyggelse af overvægt.  
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I Svendborg Kommune har sundhedsplejen kontakt med alle familier fra børnene bliver 
født til de er cirka ni måneder gamle. Herefter tilbydes de 3årige og deres forældre et 
besøg i deres dagtilbud eller i hjemmet.  
 
Ved besøget drøftes barnets trivsel med særligt fokus på råd og vejledning om kost og 
bevægelse med henblik på at forebygge overvægt. Barnet måles og vejes, og barnets 
motorik vurderes. Besøget tager udgangspunkt i barnets vaner og trivsel, men inddrager 
hele familiens vaner og behov for at forebygge, at forældrenes eventuelt 
uhensigtsmæssige vaner overføres til barnet. 
 
Næste kontakt med sundhedsplejersken er i skoleregi. Ved ophør af 3 års besøg vil der 
opstå et slip på sundhedsplejerskekontakt på over fire år, hvor barnets sundhedstilstand 
således kan udvikle sig i uhensigtsmæssig retning.  
  
Påvirkning på andre områder:  
På sigt flere overvægtige og syge borgere, som vil påvirke alle kommunens områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Personalereduktion svarende til 1.162 sundhedsplejersketimer pr år. 
 
 
 
24: Sundhedsløft: 
Resume:  
Anvendelse af de resterende midler under Sundhedsløft som besparelse.  
Årlig besparelse på 500.000 kr. 
 
Sagsfremstilling:  
De ubrugte midler, der er afsat i økonomiaftalen med regeringen til at løfte 
sundhedsområdet, indgår som en besparelse. Midlerne har været reserveret til at styrke 
den kommunale indsats for sundhedsfremme i forbindelse med vedtagelsen af 
sundhedspolitikken. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Som følge af besparelsen vil der ikke være flere midler under Sundhedsløftet til at styrke 
den borgerrettede sundhedsfremme og implementeringen af sundhedspolitikken. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
 
 
 
 



Økonomiudvalget’s møde den 13-09-2016 
 

1 

 
Budget 2017 - rammebesparelse på Økonomiudvalgets område 
 
15/31396 
 
Beslutningstema: 
Fastlæggelse af model for udmøntning af Økonomiudvalgets udmeldte 
besparelseskrav 
 
Indstilling: 
Direktionen indstiller, at 
  

• Orienteringen tages til efterretning. 

 
Sagsfremstilling: 
På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2016 blev det besluttet, at der 
skulle udarbejdes en samlet spareramme på 2,0 mio. kr. 
  
Der er udarbejdet en forholdsmæssig fordeling på 2,0 mio. kr., hvor der er 
taget udgangspunkt i Økonomiudvalgets samlede serviceudgifter. 

Fordeling: 
  kr.  
Byrådet -113.802 
Direktionssekretariatet -272.766 
HR -576.474 
Økonomi og Udbud -377.253 
IT -659.704 

  -2.000.000 
  
Til Økonomiudvalget møde i oktober vil der forelægge konkrete 
besparelsesforslag. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Eventuelle erhvervsmæssige konsekvenser kendes ikke p.t., men 
afhænger af de konkrete besparelsesforslag. 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2016: 
Godkendt. 
  
Lars Erik Hornemann (V) og Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Som 
suppleanter deltog Birger Jensen (V) og Hanne Ringgaard Møller (B). 
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Økonomiudvalget 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Byråd
1. Tidsskrifter -60 -60 -60 -60
2. Nærdemokrati -90 -90 -90 -90
3. Byrådsmedlemer 0 ? ? ?
4. Byrådsmøder -25 -25 -25 -25
Direktionen
1 Biblioteksforeningen -80 -80 -80 -80
2 Markedsføringspulje -200 -200 -200 -200
3 Driftsikring af boligbyggeri -100 -100 -100 -100
6 Direktionssekretariatet -40 -40 -40 -40
HR
Flexjobpulje -380 -380 -380 -380
Økonomi og Udbud
Betjening -408 -408 -408 -408
Digitalisering og IT
1. Efecte -130 -130 -130 -130
2. TDS HelpDesk -180 -180 -180 -180
3. Budgetstatistik -157 -157 -157 -157
4. Reduceret support -150 -150 -150 -150
Total -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
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Politikområde 1:  Byråd 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Tidsskrifter -60 -60 -60 -60
2 Nærdemokrati -90 -90 -90 -90
3 Byrådsmedlemmer 0 ? ? ?
4 Byrådsmøder -25 -25 -25 -25
I alt -175 -175 -175 -175

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  Tidsskrifter til Byrådet 
 
Resume:  
Reduktion af antal tidsskrifter 
 
Sagsfremstilling:   
I dag har politikerne 2 fysiske abonnenter Danske Kommuner og Kommunen. Samt et 
elektronisk DK-Nyt. 
Opsigelse af Kommunen vil give en besparelse på 60.000 kr. 
De fleste af oplysningerne vil kunne læses i Danske Kommuner eller DK-nyt, da de ofte 
henter nyheder de samme steder. 
Der ligges op til at bevarer to eksemplarer. 
Danske Kommuner årligt  40.000 kr. 
Kommunen   67.000 kr. 
DK-Nyt     4.350 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
2: Nærdemokratipulje 
 
Resume:   
Reduktion af pulje 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i dag en pulje på 146.700 kr., der er kun få faste udgifter til lokalområder som får 
tilskud i henhold til gammel aftale. Derudover bruges den til mødeaktiviteter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
3: Antal byrådsmedlemmer 
 
Resume:  
Notat vedr. besparelser på Økonomiudvalgets område, herunder vederlag til byrådet. 

 
Sagsfremstilling:  
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Regeringen har i maj 2016 indgået aftale om ændring af fuldtidspolitikernes vederlag. Aftalen 
indeholder følgende ændringer for borgmestrene i landets kommuner: 
 

• En niveaujustering (stigning) i grundvederlaget på 31,4 procent, som bringer borgmestrenes 
vederlagsudvikling i balance med lønudviklingen for kommunalt ansatte.  

• En fremtidig reguleringsordning, som sikrer balance mellem borgmestrenes vederlag og den 
offentlige lønudvikling fremover. 

 
På baggrund af aftalen udarbejder Social- og Indenrigsministeriet en ny vederlagsbekendtgørelse med 
virkning fra den 1. januar 2018. Denne forventes at ligge i udkast inden nytår.  
 
Det er KL’s forventning, at Social- og Indenrigsministeriet vil igangsætte en DUT-forhandling om 
kompensation til kommunerne. KL kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget om 
forventningerne til udfaldet af DUT-forhandlingen. 
 
Kompenseres kommunerne ikke 100% vil det justerede vederlag betyde merudgifter for kommunen. 
Samtidig skal der findes besparelser på Økonomiudvalgets område på xx kr. Derfor belyses det i 
nedenstående, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få samt økonomien ved forskellige 
økonomiske modeller: 
 

1. Fastholdes de politiske vederlag og den politiske struktur som i dag med en vederlagspct på 
305%, og får kommunerne ikke kompensation for aftalen, vil det betyde: 

o En merudgift for Svendborg Kommune på ca. 1 mio.  
o Fastholdes vederlagene på samme niveau (i kr.) som i dag, vil det betyde en merudgift 

på 235.000 kr. 
 

2. Ved en model med 25 byrådsmedlemmer, 4 udvalg med 5 medlemmer og 7 medlemmer i 
Økonomiudvalget samt en max vederlagspct på 305% af vederlaget til formanden, vil dette 
betyde: 

o En besparelse på 364.000 kr. såfremt kommunen får 100% kompensation for aftalen.  
o Hvis der ikke kompenseres vil det betyde en merudgift på 613.000 kr. 

 
3. Ved en model med 19 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 medlemmer og et 

Økonomiudvalg med 7 medlemmer samt en max. vedlagspct på 305% af vederlaget til 
formanden. 

o Ved fuld kompensation vil det betyde en besparelse på 900.000 kr.  
o Hvis der ikke kompenseres, vil det betyde en merudgift på 77.000 kr.  

 
 

Tabel 1: Vederlag 

Model 
Merudgift ift 
2016 niveau 

Fuld kompensation for ændring 
medfører følgende besparelse 

1. Nuværende organisering 29 medl. tilpasset niveau 
pr. 1. januar 2018 (Max. 305%) 

976.845 
 

- 

1.a. Nuværende organisering 29 medl. tilpasset niveau 
pr. 1/1 2018. (Fast kr. beløb som i 2016) 

235.555 
 

- 

2. Model med 25 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 
medl. og ØK 7 medl. (Max 305%) 

613.182 
 

-363.663 
 

3. Model med 19 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 
medl. og ØK 7 medl. (Max 305%) 

77.298 
 

-899.547 
 

Note: Se også bilag 1. 
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Øvrigt: 
Vederlag ved valg til byrådet udgør 89.314 kr. årligt pr. medlem. Hertil kommer udvalgs- og formands-, 
næstformandsvederlag samt afledte udgifter, engangsudgifter, forskellige former for tillægsvederlag 
(f.eks. hjemmeboende børn), befordringsgodtgørelse, telefongodtgørelse til udvalgsformænd og 
øvrige godtgørelser m.v. i forbindelse med byrådets arbejde. 
 
Der er ikke kigget på vilkår for It-udstyr - kvalitet, antal m.v. til byrådsmedlemmerne. 

 
4: Byrådsmøder i lokalområder 
 
Resume: 
Der afholdes to byrådsmøder samt borgermøde i lokalområderne årligt. 
 
Sagsfremstilling 
Det foreslås der kun afholdes byrådsmøder på rådhuset. 
Det betyder samtidigt at der ikke afholdes Borgermøde. 
De væsentligste merudgifter er til annoncering og leje af lokale. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Kan give en begrænsning i borgernes mulighed for at deltage i borgermøde og 
byrådsmøde. 
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Politikområde 2: Direktionssekretariatet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Biblioteksforeningen -80 -80 -80 -80
2 Markedsføringspulje -200 -200 -200 -200
3 Driftsikring af boligbyggeri -100 -100 -100 -100
6 Direktionssekretariatet -40 -40 -40 -40
I alt -420 -420 -420 -420

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Medlemskab af Biblioteksforeningen 
 
Resume:   
Opsigelse af medlemskab i Biblioteksforeningen 
 
Sagsfremstilling:  
Biblioteksforeningen er en interesseorganisation som tager sig biblioteksområdets 
interesser. 
Det vil forsat være muligt at deltage i arrangementer, men til forhøjet pris. Man kan ikke 
deltage i det politiske arbejde i Biblioteksforeningen. 
Der er ca. 75 kommuner ifølge Biblioteksforeningens hjemmeside som er medlem. 
Svendborg Kommune har tidligere meldt sig ud af Skolebiblioteksforeningen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ikke mulighed for politisk påvirkning. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
 
2: Markedsføringspuljen og Rottefælden 
 
Resume:  
Fjerne selvstændigt beløb til Rottefælden. 
 
Sagsfremstilling:  
Kommunen satte sidste år 200.000 kr. af til Rottefælderevyen, dette beløb fjernes og 
betales i stedet for af markedsføringspuljen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Mindre penge til markedsføring. 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
3: Driftsikring af boligbyggeri 
 
Resume:  
Reduktion af beløb til driftsikring  
 
Sagsfremstilling:  
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Kommunen har får år tilbage optaget lån i forbindelse med andelsboligbyggeri. Nogle af 
disse afdrag er bortfaldet. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
4: Direktionssekretariatet 
 
Sekretariatet 
Resume:  Reduktion i Direktionssekretariatet 
 
Sagsfremstilling:   
Div. Reduktioner på abonnementer på aviser, tidsskrifter, foreninger mv. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Grafisk 
 
Resume:   
Reducere indkøb, og fokus på indtægtssiden. 
Sagsfremstilling:   
Der fokuseres på indkøb af materialer, samt fokus på at sikre indtægter 
Påvirkning på andre områder:  
Skal være mere på forkant med opgaver til grafisk, og kan muligvis ikke få løst opgaven 
så hurtigt som hidtil. 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
Kommunal information 
 
Resume:   
Mindre information i medier.  
Sagsfremstilling:   
Der laves mindre kommunal information i medier hvor der kræves betaling, i stedet for 
mere anvendelse af hjemmeside, infoskærme og Facebook mv. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Kan betyde mindre eksponering. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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Politikområde 1:   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

flexjobpulje -380 -380 -380 -380

I alt -380 -380 -380 -380
 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  
 
Resume:  
Reduktion af pulje til fleksjobansættelser 
 
Sagsfremstilling:  
Puljen til fleksjobansættelser er etableret med det formål, at fremme oprettelsen af 
fleksjob på kommunens arbejdspladser. Puljen er oprettet på et tidspunkt, hvor den 
enkelte arbejdsplads skulle dække hele medarbejderens løn mod at arbejdspladsen 
modtog tilskud fra den sociale lovgivning. I de tilfælde, hvor tilskuddet ikke kunne dække 
den samlede lønudgift, kunne arbejdspladsen søge om tilskud fra puljen. 
 
Fleksjobreglerne er ændret , så arbejdspladsen nu kun skal dække lønnen for det antal 
timer, som den fleksjobansatte er ansat til  og så ydes der et tilskud til den 
fleksjobansatte fra den sociale lovgivning. 
 
Puljen dækker i dag 2 stillinger svarende til 109.000.-.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

Politikområde: Administration   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Betjening -408 -408 -408 -408

I alt -408 -408 -408 -408
 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Økonomi og udbud 
 
Sagsfremstilling:  
Reduceret løn ifm. opsigelser/genbesættelser, frivillig nedsat tid, minimal udbetaling af 6. 
ferieuge, revurdering af hjemmearbejdsplads mv., mindre kørsel og flere videomøder 
mv. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Besparelsen vil medføre dårligere service overfor politikere, direktørområder og 
institutioner  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Minimal udbetaling af 6. ferieuge og reducerede it-værktøjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

 

Politikområde: Digitalisering og IT   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Efecte -130 -130 -130 -130
2. TDS HelpDesk -180 -180 -180 -180
3. Budgetstatistik -157 -157 -157 -157
4. Reduceret support -150 -150 -150 -150
I alt -617 -617 -617 -617

 

+ = udgift, - = indtægt 
 
1:  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelsen tages på systemdrift  
 
Påvirkning på andre områder:  
Nedlæggelse af Efecte (webshop samt sagsstyringssystem til indkomne sager i IT-
afdelingen) vil påvirke serviceniveauet for de brugere der kontakter IT-afdelingen. 
Systemet bruges blandt andet til bestilling af IT-udstyr, fejlmelding, styring af sager, 
rapporter m.m. 
I det nye Intranet er der et modul, som menes at kunne erstatte noget af Efecte, men 
kun i begrænset omfang.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
For personalet i IT-afdelingen vil det kunne give yderligere administrationsarbejde. 
 
2:  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelsen tages på systemdrift 
 
Påvirkning på andre områder:  
TDS HelpDesk er et abonnement vi har tegnet, hvor ansatte kan få hjælp/support fra 
Team Data Solutions alle hverdage 08.00 – 16.00 og fredage 08.00 – 15.00 til benyttelse 
af Microsoft Officepakker og grafiske programmer.  
Denne support kan ikke tilbydes fremadrettet, og det vil derfor være op til den enkelte 
bruger/afdeling selv at finde en løsning. 
I perioden 1/1 – 9/9 2016 har der været ca. 190 henvendelser TDS har løst. Der er ca. 
sendt samme antal sager retur til IT-afdelingen, som ikke var inden for deres support. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
 



Budget 2017 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

 
3:  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelsen tages på systemdrift 
 
Påvirkning på andre områder:  
KMD-budgetstatistik anvendes bl.a. ifm DIS indkomst og en nedlæggelse vil betyde, at 
data frembringes manuelt. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4:  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling:  
Reduceret løn ifm. opsigelser/genbesættelser, frivillig nedsat tid, reduceret udbetaling af 
6. ferieuge, revurdering af hjemmearbejdsplads mv., mindre kørsel og flere videomøder 
mv. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Besparelsen vil medføre dårligere service overfor politikere, direktørområder og 
institutioner  
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Minimal udbetaling af 6. ferieuge og reducerede it-værktøjer 
 



Fordeling af besparelse budget 2017 (25 mio. kr.)

kr. 
Byrådet -113.802
Direktionssekretariatet -272.766
HR -576.474
Økonomi og Udbud -377.253
IT -659.704

-2.000.000



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 1 af 47 

Acadre 15-31372 

Bilag Netto - 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Køb og salg: -3.925 -5.664 -5.045 322

1 Tankefuld - salg etape 1 -12.642 -14.359 -5.367 0

1 Tankefuld - Rådgivning 328 325 322 322

1 Tankefuld - Etape 2 8.389 8.370 0 0

2 Jordforsyning i landistrikter  +/- 5 mio. kr./år 0 0 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 25.274 25.218 25.148 25.148

3 Trafiksikkerhed og cykelfremme 2.200 2.195 2.189 2.189

4 Renovering af signalanlæg 594 593 591 591

5 Trafiksikkerhed Cykelstier 5.114 5.103 5.089 5.089

6 Garageleje, Arriva 1.177 1.174 1.171 1.171

7 Veje - funktionsudbud og partnering 15.350 15.316 15.273 15.273

8 Elmaster 839 837 835 835

Havne og Færger 18.583 40.898 16.215 15.706

9 Rådighedsramme 2.327 2.322 2.316 2.316

10 Renovering af Frederiksbroen 1.731 0 0 0

11 Øvrig havneudvikling (pulje) 8.449 30.540 0 0

12 Klimatilpasning Svendborg Havn 2.160 4.128 10.000 10.000

13 Havneudvikling 1.258 1.255 1.252 1.252

14 Svendborg Havn, analyse m.v. 2.149 2.144 2.138 2.138

15 M idlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling 509 509 509 0

Kultur, Fritid og Idræt 3.675 3.670 3.665 3.665

16 Pulje til lokale initiativer 1.588 1.583 1.578 1.578

17 Værtsskab af DGI-Landsstævne 2.036 2.036 2.036 2.036

18 Synliggørelse af kulturhisto riske værdier 51 51 51 51

Natur, Miljø og Klima 1.932 600 600 600

19 Natura 2000-indsatsen 600 600 600 600

20 Rekreativ udvikling af Sofienlundskov 509 0 0 0

21 Vandløbsregulativ 823 0 0 0

Borgernære Serviceområder 36.346 21.149 21.090 20.581

22 Skoler - rådighedsramme 4.462 4.453 4.440 4.440

23 Skoler - Faglokaler 2.046 2.041 2.036 2.036

24 Idrætsfaciliteter - rådighedsramme 2.514 2.508 2.501 2.501

25 Fællespulje til indsatsområder 391 390 389 389

26 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.167 2.162 2.156 2.156

27 Vedligeho ldelsesaftale 2.766 2.759 2.752 2.752

28 Istandsættelse af udlejningsejendomme 1.856 1.852 1.847 1.847

29 Brand og Kaldeanlæg 511 510 509 0

30 M yndighedskrav på det sociale område 624 623 621 621

31 Vedligeho ld af ejendomme 877 874 871 871

32 Renovering af borgernære serviceområder 2.557 2.552 2.544 2.544

33 Naturama 426 425 424 424

34 Ny Børnehus - Hus 53 10.792 0 0 0

35 Etablering af Demenslandsby 1.018 0 0 0

36 Christiansmøllen 3.034 0 0 0

37 Biblio tek - Selvbetjening Landet 305 0 0 0

Energi 13.234 10.180 10.180 0

38 Innovativt Enerigisparepro jekt 13.234 10.180 10.180 0

Byudvikling 3.308 3.301 3.292 3.292

39 Byfornyelse 3.308 3.301 3.292 3.292

Administration -1.018 -1.018 -1.018 -1.018

40 Negativ pulje - afledt af værtsskab DGI -1.018 -1.018 -1.018 -1.018

Samlet anlægsramme 97.409 98.334 74.127 68.296



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 2 af 47 

Acadre 15-31372 

Køb og Salg - Jordforsyning 

Tankefuld etape 1 og 2             Bilag 1 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1 og 2     
 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 
Sofielund, Tankefuld Nord færdig.  
 
Der er lagt 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) er foretaget arkæologiske 
undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er 
således også klar til salg. 
 
Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2017 og 2018 med pulje afsat til 
projektering og arkæologiske undersøgelser. 
 

 
 
 

Behov / ønsker Tankefuld etape 1: 
 
Grundsalg 
 
Pr. juni 2016 er der solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel. 
 
 
Projektudvikling 
Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende 
projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af 
kommunens investering i jordkøb og byggemodning.  
 
 
 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 3 af 47 

Acadre 15-31372 

Tankefuld, etape 2: 
 
Byggemodning 
Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af 
byggemodning for etape 2 er afsat til gennemførelse i 2017-18.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 

Projektets samlede 
udgift til 2019 
og periode (netto) 

 
82,1 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. 

Jørgensens Vej 

 
Opstart 2007 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

Tankefuld -  Pro jektering / rådgivning 8.202 328 325 322 322 9.499

VVM  redegørelse 2.907 2.907

Køb af jord 80.313 80.313

Byggemodning og overordnet vejnet 43.715 43.715

Salgsfremme 818 818

Tankefuld etape 1 - Salg -39.494 -12.642 -14.359 -5.367 -71.862

Tankefuld - Etape 2 8.389 8.370 16.759

Samlede likviditet, netto 

ekskl. afdrag lån. 96.461 -3.925 -5.664 -5.045 322 82.149

Økonomi

 

 

 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 4 af 47 

Acadre 15-31372 

Jordforsyning i landdistrikter            Bilag 2 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Udgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Indtægter -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000

Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 0 0

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi

 

  

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

Landdistrikter 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter 
 
 

Behov / ønsker I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og 
efterfølgende år +/- 5 mio. kr.  
 
Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby, 
hvorefter der netto resterer 3,46 mio. kr.  
 
De efterfølgende årlige +/- 5 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
+ / - 5 mio. kr. 

 
Årlig pulje 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 5 af 47 

Acadre 15-31372 

Veje og Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhed og Cykelfremme          Bilag 3 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2016 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 2,2 
mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.  
 

Behov / ønsker Der skal gennemføres skolevejsprojekter, som er udpeget i 
skolevejsanalysen 2012.  
 
Fremadrettet vil der 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, 1.000 tilskadekomne, og 1.000 let tilskadekomne på landsplan.  
 
For Svendborg betyder det højst 20 personskader årligt i 2020. I 2014 
havde Svendborg 23 personskader. Der skal derfor fortsat målrettet 
arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed. 
 
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- 
og Trafikudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende 
projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,2 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.200 2.195 2.189 2.189 8.773

Samlede likviditet, netto 0 2.200 2.195 2.189 2.189 8.773

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 6 af 47 

Acadre 15-31372 

Renovering af signalanlæg          Bilag 4 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg. 
 

Behov / ønsker Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede 
signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året.  
 
Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde 
lovens krav.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 0,6 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 594 593 591 591 2.369

Samlede likviditet, netto 0 594 593 591 591 2.369

Økonomi

 

 

 

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 7 af 47 

Acadre 15-31372 

Trafiksikkerhed - cykelstier          Bilag 5 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2016 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 5,1 mio. kr. 
årligt til cykelstier. 
 

Behov / ønsker Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. 
  
Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og 
vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det 
eksisterende budget eller være grundlag for kommende 
statspuljeansøgninger. 
 
En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at 
sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat 
understøttes af en sammenhængende og imødekommende 
cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det 
sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på 
jernhesten. 
 
Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre 
cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor 
attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og 
fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et 
sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg 
Kommune.  
 
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- 
og Trafikudvalget, med konkretet projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
ca. 5,1 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse  5.114 5.103 5.089 5.089 20.395

Samlede likviditet, netto 0 5.114 5.103 5.089 5.089 20.395

Økonomi

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 8 af 47 

Acadre 15-31372 

Garageleje, Arriva           Bilag 6 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva. 
 

Behov / ønsker 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. 
 
Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer 
det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. 
 
Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede 
kørselskontrakter. 
 
Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger 
kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. 
Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 01. december 2011.  
 
Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. 
 
Regionalbus kontrakten udløber 31. juli 2016. Der er mulighed for 
forlængelse i 2 x 1 år.  Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet 2018, 
med mulighed for forlængelse i 2 år. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Acadre: 08/296 – 09/25734 – 10/5070 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 1,2 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.177 1.174 1.171 1.171 4.693

Samlede likviditet, netto 0 1.177 1.174 1.171 1.171 4.693

Økonomi

 

  

 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 9 af 47 

Acadre 15-31372 

Veje og Funktionsudbud          Bilag 7 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

Vejvedligeholdelse rammebeløb. 

Behov / ønsker 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 
er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, 
både hvad angår leverance og kvalitet. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 15,3 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 15.350 15.316 15.273 15.273 61.212

Færdiggørelse 0

Samlede likviditet, netto 0 15.350 15.316 15.273 15.273 61.212

Økonomi

 

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 10 af 47 

Acadre 15-31372 

Elmaster            Bilag 8 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Belysningsplan 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen. 

Behov / ønsker Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, 
begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2. 

Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og 
nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år 
blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest 
nedslidte anlæg. 

En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer 
med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 4.400 ud af i alt 12.500 
armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster 
med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning. 

Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg 
Vejbelysning A/S. 

Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne 
administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal 
anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner 
herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye 
belysningsanlæg på kommunale veje. 

Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, 
er at: 

• Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets 
mørke timer. 

• Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større 
borgertilfredshed. 

• Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og 
udlede mindre CO2 

Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig 
periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et 
godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene. 

Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg 
Kommune. 

Behovsanalyse Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/belysningsplan 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,8 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 11 af 47 

Acadre 15-31372 

Elmaster            Bilag 8 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 839 837 835 835 3.346

Samlede likviditet, netto 0 839 837 835 835 3.346

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 12 af 47 

Acadre 15-31372 

Havne og Færger - Havne 

Trafik og Havne - Rådighedsramme         Bilag 9 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg havn og Lystbådehavne 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af 
kommunes havn og lystbådehavne. 
 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
havn og Lystbådehavn. 
 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,3 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 2.327 2.322 2.316 2.316 9.281

Samlede likviditet, netto 0 2.327 2.322 2.316 2.316 9.281

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 13 af 47 

Acadre 15-31372 

Renovering af Frederiksbroen          Bilag 10 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Bygværk under vej mellem Jessens Mole og Frederiksø. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er fortaget en undersøgelse i 2013 vedr. det bygværk som går over til 
Frederiksøen.  
 
Bygværket er bygget oven på beton pæle som går i hav bunden. Det 
yderste lag af beton pælene er begyndt at falde af. Dette gør at tværsnitte 
af pælene bliver meget mindre, hvis den nuværende belastning skal kunne 
forsætte, skal bygværket renoveres inden for en kortere årrække. 
 

Behov / ønsker Det ønskes at renoverer broen for at bibeholde broens bæreevne.  
Hvis renovering ikke fortages skal bygværket nedvejes for tung trafik og til 
sidst kan afspærring blive nødvendig. 
 

Behovsanalyse I udviklingsplanen for haven ønskes fastholdt at der skal være erhverv på 
Frederiksøen, derfor forventes det ikke at der skal ske ændring på brugen 
af bygværket, og derfor skal bæreevnen fastholdes.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
4,0 mio. kr. 

 

 
2016 og 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 2.300 1.731 1.731

Samlede likviditet, netto 2.300 1.731 0 0 0 1.731

Økonomi

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 14 af 47 

Acadre 15-31372 

Øvrig havneudvikling (pulje)          Bilag 11 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 blev der afsat en samlet pulje 
på 39,0 mio. kr. havneudviklingsprojekter på Svendborg Havn. 
 
Midlerne skal blandt andet bruges på: 
 

• Infrastruktur projekter 
• Sikring af vejadgang 
• Klimasikring 
• Anlægsarbejde på spunds og moler 

 
Projektets samlede 
udgift og periode 

 
39,0 mio. kr. 

 
2017 og 2018 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 8.449 30.540 38.989

Samlede likviditet, netto 0 8.449 30.540 0 0 38.989

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 15 af 47 

Acadre 15-31372 

Havne og Færger - Havneudvikling 

Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn     Bilag 12  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende 
projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde 
Lystbådehavn. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative 
aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, 
forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre 
havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.   

Behov / ønsker I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne 
”Klimasikring af Svendborg Havn og promenade” og ”Omprofilering af 
Jessens Mole”, på i alt 28 mio. kr. Dette er samlet i et projekt ”Den Blå 
Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn” hvor de 28 mio. 
kr. disponeres i åerne 2016 til 2020. 
 
Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 og 2017 til afholdelse af en 
arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for 
byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant. 
   
Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor 
projektering og udførelse igangsættes på baggrund af 
arkitektkonkurrencens vinderløsning.  

Behovsanalyse Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2016.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, 
som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden. 
Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller 
sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelig beslutning om metode 
ført ved valg af konkurrencevinder. 

Øvrige bemærkninger  I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af 
diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til 
Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et 
kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af 
arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udviklingsplan for Svendborg Havn, Fremtidens Havn.  
Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i 
Svendborg Havn.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
28,3 mio. kr. 

 
2016-2020 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Den Blå Kant, byrumsudvikling og 

klimasikring af Svendborg Havn 2.000 2.160 4.128 10.000 10.000 28.288

Samlede likviditet, netto 2.000 2.160 4.128 10.000 10.000 28.288

Økonomi

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 16 af 47 

Acadre 15-31372 

 

Havneudvikling           Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområder ”Bykvalitet” 
og Strategi Svendborg Kommune 2012’s emne ”Investering i byudvikling”. 
 

Behov / ønsker Midlerne benyttes til konsulentydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, 
undersøgelser med mere. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 1,3 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 1.258 1.255 1.252 1.252 5.017

Samlede likviditet, netto 0 1.258 1.255 1.252 1.252 5.017

Økonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 17 af 47 

Acadre 15-31372 

 

Svendborg Havn, analyse mv.          Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. 
 

Behov / ønsker 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. 
 

Behovsanalyse Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og 
rådgivning. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,1 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.149 2.144 2.138 2.138 8.569

Samlede likviditet, netto 0 2.149 2.144 2.138 2.138 8.569

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 18 af 47 

Acadre 15-31372 

Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling      Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.   

Overordnet 
beskrivelse 

Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. En hensigt er at anvende de 
udpegede områder, mens de er under omdannelse til midlertidige 
aktiviteter/anvendelser, og dermed pege på områdets potentialer frem 
mod det ønskede fremtidige byliv.  

 
Behov / ønsker I Svendborg anskues midlertidige anvendelser, som flere former.  

Formålet er at skabe liv på havnen og skabe lettilgængelige fysiske 
faciliteter for idérige foreninger, iværksættere mv.  
 

1. Indgåelse af korte lejeaftaler i tomme bygninger for at skabe 
rammer for liv på havnen og øge mulighederne for at idérige 
foreninger, iværksættere m.fl. kan få plads til udfoldelse. 

2. Afvikle events og ’kulturdryp’ som helt korte aktiviteter, typisk 
under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et 
stort publikum.  

3. Gennemføre innovative prøvehandlinger, som tester 
bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer 
tænkningen og løbende skaber nye muligheder.  
 

Behovsanalyse Realiseringen af udviklingsplanens projekter er i mange tilfælde langvarig. 
Samtidig er planen beskrevet på et overordnet niveau, og som led i 
konkretiseringen opstår nye muligheder og ideer blandt byens aktive 
borgere, foreninger, erhvervsliv.  
 
En pulje til midlertidige aktiviteter kan imødekommende ovenstående ved 
at sikre borgere, foreninger, erhvervsliv adgang til realisering og 
(med)finansiering.  
 
Etableringen af en pulje vil også sikre et løbende overblik samt vurdering 
af de gennemførte indsatser; dvs. hvad er bæredygtigt, og hvad har vist 
sig ikke at være langvarigt realiserbart.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,0 mio. kr. 

 
2016-2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 500 509 509 509 2.027

Samlede likviditet, netto 500 509 509 509 0 2.027

Økonomi

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 19 af 47 

Acadre 15-31372 

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)        Bilag 16 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. 
 
 

Behov / ønsker Der er afsat 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.   
 

Behovsanalyse 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.  
Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. i årene til 2017-20 til delvis 
finansiering af værtsskab af DGI Landsstævne. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,6 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 1.588 1.583 1.578 1.578 6.327

Samlede likviditet, netto 0 1.588 1.583 1.578 1.578 6.327

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 20 af 47 

Acadre 15-31372 

Værtsskab af DGI Landsstævne          Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Værtsskab af DGI Landsstævne 

Behov / ønsker Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om værtsskab for DGI 
Landsstævne i 2021. 

Behovsanalyse Der er reserveret en pulje i 2016 på 15,8 mio. kr., samt afsat 2 mio. kr. 
årligt i årene 2017-20  
Finansieret med: 
0,5 mio. kr. fra pulje til lokale initiativer (Bilag 16) 
1,0 mio. kr. fra negativ anlægspulje (Bilag 40) 
0,5 mio. kr. fra markedsføringspulje (drift) 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
I alt 23,9 mio. kr. 

 
2016-2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 2.036 2.036 2.036 2.036 8.144

Samlede likviditet, netto 0 2.036 2.036 2.036 2.036 8.144

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 21 af 47 

Acadre 15-31372 

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier                                Bilag 18 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Overordnet 
beskrivelse 

Beløbet skal bruges på synliggørelse af kulturhistoriske værdier i 
Svendborg Kommune. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,05 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 51 51 51 51 204

Samlede likviditet, netto 0 51 51 51 51 204

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 22 af 47 

Acadre 15-31372 

Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse 

Natura 2000-indsatsen          Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Lovbunden Natura 2000 opgave i perioden 2016-2021 
 

Behov / ønsker EU’s naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke 
aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne.  
Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. 
 
Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. 
Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen 
(basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer 
for hvert område med mål og indsatskrav. 
Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed 
(miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der 
beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private 
arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af 
staten. 
 
Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med 
både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret 
indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. 
kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE 
medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. 
 
Dette svarer til 1. planperiode (2010-2015), hvor indsatsniveauet i 
Svendborg Kommune var 0,6 mio. kr./år. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan 
(miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h). 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,6 mio. kr./år 

 
2016-2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 600 600 600 600 2.400

Samlede likviditet, netto 0 600 600 600 600 2.400

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 23 af 47 

Acadre 15-31372 

 

Rekreativ udvikling af Sofielundskov         Bilag 20 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Sofielundskov 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Rekreativ udvikling af Sofielundskov ved udbygning af infrastruktur og 
etablering af faciliteter til rekreativ benyttelse. 
 

Behov / ønsker I byudviklingsprojektet Tankefuld indgår udvikling af Sofielundskoven, som 
skal være en rekreativ byskov, for bydelens beboere, såvel som alle 
Svendborgs borgere. 
 
For at få afdækket borgernes behov og ønsker til en rekreativ og attraktiv 
skov, har administrationen gennemført en bredt forankret 
borgerinddragelsesproces, som har dannet grundlaget for idékataloget 
over ønskede tiltag i skoven.  

Behovsanalyse Skoven skal gøres til et attraktivt udflugtsmål og opholdsplads for borgere i 
området, skoler og daginstitutioner, samt turister og byens øvrige borgere.  
 
Udviklingen af Sofielundskov, skal være med til at understøtte den positive 
omtale og opfattelse af Tankefuld området, som et attraktivt boligområde. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Faciliteter opføres i henhold til Skovlovens bestemmelser, i et omfang og i 
en udformning med hensyn til størrelse, materialer og farver, som falder 
naturligt ind i omgivelserne og som tilgodeser den almindelige skovgæst. 

Øvrige bemærkninger  Administrationen afholdte et borgermøde den 8. januar 2015. Formålet 
med borgermødet var at få afdækket borgernes behov og ønsker til en 
rekreativ skov i Sofielund.  

På borgermødet blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af borgere 
repræsenterende Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet, Sydfyns Erhvervsforskole og beboere i Tankefuld. 
Borgerne i arbejdsgruppen har bidraget med udarbejdelsen af idékataloget 
for den rekreative udvikling af Sofielundskoven.  

Arbejdsgruppen har afholdt fire møder i løbet af foråret 2015 med det 
gennemgående tema, at både etableringen af faciliteter og den rekreative 
udfoldelse i Sofielundskoven skal udføres med respekt for naturen. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,0 mio. kr. 

 

 
2016 – 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 500 509 1.009

Samlede likviditet, netto 500 509 0 0 0 1.009

Økonomi

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 24 af 47 

Acadre 15-31372 

Natur, Miljø og Klima - Vandløbsvæsen 

Vandløbsregulativ           Bilag 21 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location  Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommunes gældende vandløbsregulativer skal revideres. Det er 
fastlagt, at de skal revideres hvert 10. år. De gældende regulativer er 
vedtaget i perioden 1994-2006. 
  
Forud for udarbejdelsen af regulativerne ligger der et stort arbejde med at 
samle data ind for de enkelte vandløb, måle vandløbene op, lave 
beregninger m.v. 

 
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.  

• I de fleste regulativer er det vedtaget, at regulativerne skal 
revideres hvert 10. år.  

• Når et regulativ er mere end 10 år gammelt, vil der oftest være 
sket en del ændringer dels i vandløbet. Disse kan være godkendt 
og skal blot indarbejdes eller de er ikke godkendt og skal 
lovliggøres forud for en revision.  

• 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. 

•  
Staten forudsætter, at kommunerne selv betaler for revision af 
vandløbsregulativerne, fordi det allerede er en kommunal opgave.  
 
Revision af vandløbsregulativerne vil ske i et samarbejde med et 
rådgivende ingeniørfirma, men størstedelen af arbejdet vil ligge i 
kommunen. Opgaven kræver også inddragelse af lodsejerne, som 
administrationen selv vil forestå. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
4,0 mio. kr. 

 
2012 – 2017 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 3.230 823 4.053

Samlede likviditet, netto 3.230 823 0 0 0 4.053

Økonomi

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 25 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler 

Skoler - rådighedsramme          Bilag 22 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle skoler 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til renovering m.v. af skolebygningerne  

Øvrige 
bemærkninger  

Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af 
skoleområdets bygninger på i alt ca. 106.000 kvm. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Ca. 4,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 4.462 4.453 4.440 4.440 17.795

Samlede likviditet, netto 0 4.462 4.453 4.440 4.440 17.795

Økonomi

 

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 26 af 47 

Acadre 15-31372 

Skoler – Faglokaler           Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Skolernes faglokaler 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris 
på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav 
samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. 
 

Behovsanalyse Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk 
gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og 
ventilation. 
 
Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af 
faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således 
at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn 
og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. 
 

Øvrige bemærkninger  Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af 
faglokaler, hvorfor der afsættes en ramme på kr. 2 mio., til at håndterer 
de mest presserende renoveringer.  
 
Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt 
og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive 
udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk 
beslutning.   
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,0 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.046 2.041 2.036 2.036 8.159

Samlede likviditet, netto 0 2.046 2.041 2.036 2.036 8.159

Økonomi

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 27 af 47 

Acadre 15-31372 

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme         Bilag 24 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Svømmeland, Distrikt Idræt, CETS 
 
Idrætshallerne under Haludvalget: Idrætshallen, SG Huset, Midtbyhallen, 
Tvedhallen, Skåruphallen, Badmintonhallen, Thurøhallen, Tåsingehallen, 
Vester Skerninge Hallen, Ridehuset, Lundbyhallen, Hømarkhallen, 
Svendborg svømmehal. 
 
Haludvalget har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune og der 
sidder politisk repræsentation i udvalget. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft 
budgetteret med en renoverings og anlægspulje vedr. Idrætsfaciliteter. 
 
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 og Multihus på Gl. 
Skaarupvej.  
 
Alle renoveringsopgaver samt nyanlæg vil blive behandlet i et samarbejde 
mellem Haludvalget, Svendborg Idræts Samvirke og CETS, Svendborg 
Kommune. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,5 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.514 2.508 2.501 2.501 10.024

Samlede likviditet, netto 0 2.514 2.508 2.501 2.501 10.024

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 28 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud 

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder         Bilag 25 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle dagtilbud 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til særlige indsatsområder.  

Øvrige 
bemærkninger  

Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Ca. 0,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

  

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 391 390 389 389 1.559

Samlede likviditet, netto 0 391 390 389 389 1.559

Økonomi

 

 

 

 

 

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 29 af 47 

Acadre 15-31372 

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag         Bilag 26 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dagtilbud 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.  

Øvrige 
bemærkninger  

Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske  
rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt 
akut opståede udgifter. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Ca. 2,2 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.167 2.162 2.156 2.156 8.641

Samlede likviditet, netto 0 2.167 2.162 2.156 2.156 8.641

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 30 af 47 

Acadre 15-31372 

 

Dagtilbud Vedligeholdelsesaftale         Bilag 27 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dagtilbud 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til vedligeholdelse af bygningerne.  

Øvrige 
bemærkninger  

Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af 
dagtilbuds områdets bygninger efter forudgående gennemgang af bygningernes 
tilstand. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Ca. 2,8 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.766 2.759 2.752 2.752 11.029

Samlede likviditet, netto 0 2.766 2.759 2.752 2.752 11.029

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 31 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet 

Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger       Bilag 28 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Flere af kommunens udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er 
forsømte.  
 
Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene. 
 
Puljen dækker typisk større opgaver i de kommunale 
udlejningsboliger, eksempelvis nye vinduer, tagrenoveringer ol 
samt den kommunale andel af større renoveringsopgaver i de 
almene ældre- og plejeboliger. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 1,9 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.856 1.852 1.847 1.847 7.402

Samlede likviditet, netto 0 1.856 1.852 1.847 1.847 7.402

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 32 af 47 

Acadre 15-31372 

Brand- og kaldeanlæg          Bilag 29 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Plejecentrene og hjemmeplejen 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt 
nødkald i hjemmeplejen.  
 
Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en 
række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og 
det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene. 
 
I 2015 er der gennemført et udbud af kaldeanlæggene på plejecentrene og 
udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. 
 
De nuværende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt til området, forventes at 
være uændret efter udskiftning af anlæggene. 
 

Behov / ønsker På plejecentrene har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er 
behov for hjælp hos den pågældende borger.   
 
En række af kaldsanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en 
kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle 
anlæggene op til moderne standard og krav. 
 
Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er 
en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt at borgernes 
forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig. 
 
Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering 
mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist 
omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 
mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står 
for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 
2015 til 2019. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
12,7 mio. kr. 

 

 
2014 til 2019 

 

 

1.000 kr. Tidligere 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 11.145 511 510 509 12.675

Samlede likviditet, netto 11.145 511 510 509 0 12.675

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 33 af 47 

Acadre 15-31372 

Myndighedskrav på det sociale område         Bilag 30 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Puljen er til imødekommelse af myndighedskrav og anvendes blandt andet 
til ny belægning for at undgå risiko for fald 
på plejecentrene, indkøb af nye maskiner der opfylder sikkerheds og 
arbejdsmiljømæssige krav, større inventarudskiftninger mm. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 0,6 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 624 623 621 621 2.489

Samlede likviditet, netto 0 624 623 621 621 2.489

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 34 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige 

Vedligeholdelse af administrative ejendomme        Bilag 31 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Kirkegade 14, Gudme – Svendborgvej 135, Vester Skerninge - Ramsherred 
5-9, Svendborg – Svinget 12 og 14, Svendborg – Grubbemøllevej 22, 
Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut og uundgåelige 
renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Samt planlagt vedligeholdelse, 
når tilstandsvurderingerne er udarbejdet. 
 

Øvrige bemærkninger  Ved større renoveringsopgaver vil der blive rejst en individuel sag. 
 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 0,9 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 877 874 871 871 3.493

Samlede likviditet, netto 0 877 874 871 871 3.493

Økonomi

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 35 af 47 

Acadre 15-31372 

Renovering af borgernære serviceområder        Bilag 32 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommunes ejendomme 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med budgetforligt, budget 2015 til 2018, blevet der i 
investeringsoversigten afsat et puljebeløb på 2,6 mio. kr. kr. fra 2016 og 
frem.  
 
Beløbet blev sat af til allerede kendte udfordringer på de kommunale 
bygninger under: 
  

• Social og Sundhed 

• Skolerne 

• Fritid 

• Daginstitutioner 

 
Øvrige bemærkninger  Den konkrete anvendelse samt politiske prioritering vil komme i forbindelse 

med at anlægsbevillingen rejses politisk. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,6 mio. kr. årligt 

 
Årligt Puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 2.557 2.552 2.544 2.544 10.197

Samlede likviditet, netto 0 2.557 2.552 2.544 2.544 10.197

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 36 af 47 

Acadre 15-31372 

Naturama, vedligeholdelse          Bilag 33 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dronningemaen 30, 5700 Svendborg 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Den samlede opgave er overvejende vedligeholdelse af bygningens 
klimaskærm herunder tiltag, der skal reducerer energiforbrug, tekniske 
installationer og lignende opgaver, eksempelvis: 
 

• Indregulering og gennemgang af ventilation 
• Maling og opfugning af vinduer 
• Opretning af belægning i terræn 
• Reparation af døre og indgange 

 
Behov / ønsker Ejendommen, der huser Naturama, bliver gennemgået af Center for 

Ejendomme og Teknisk Service hvert år med henblik på renovering og 
vedligeholdelse.  
 
I sammenarbejde med Naturama bliver opgaverne prioriteret. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 0,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 426 425 424 424 1.699

Samlede likviditet, netto 0 426 425 424 424 1.699

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 37 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Dagtilbud 

Ny Børnehuset/Hus 53          Bilag 34 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg 
Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 

Behov / ønsker I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en 
sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen 
Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget 
pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende 
matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget 
omkostningstungt.  
 
De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været 
undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en 
sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede 
myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring.  
 
Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede 
fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det 
umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og 
vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man 
kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og 
myndighedskravene.  
 
Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en 
eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses 
behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53. 
 

Behovsanalyse Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. 
 
Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske 
rammer som Børnehuset/Hus53. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven.  
 

Øvrige bemærkninger  En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig 
institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal 
undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan 
findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op 
til kravene. 
 
Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. 
  
Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil 
afhænge af, hvilken løsning der peges på. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
25,4 mio. kr. 

 
2015-17 

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 38 af 47 

Acadre 15-31372 

 

 

Ny Børnehuset/Hus 53          Bilag 34 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 14.600 10.792 25.392

Samlede likviditet, netto 14.600 10.792 0 0 0 25.392

Økonomi

 

   



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 39 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Sundhedsområdet 

Etablering af Demenslandsby          Bilag 35 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af demensby ved Bryghuset/Bryggerlunden 

Behov / ønsker Statistisk set er der i dag ca. 1.150 borgere med demens i Svendborg 
Kommune - et tal der forventes at stige til ca. 1.420 i 2025. Det forventes 
der vil blive brug for flere demenspladser og anderledes demenspleje. 
 
Vi har i Svendborg Kommune 155 demensboliger. Der bor også demente 
borgere i Svendborg Kommunes 365 plejeboliger og 540 ældreboliger. 
Ældreområdet i Svendborg Kommune har i mange år arbejdet med 
udvikling af demensområdet, både i forhold til fysiske rammer og 
pædagogik omkring borgere med demens. Erfaringen viser, at gode fysiske 
rammer, både ude og inde, kombineret med høj faglighed omkring 
demens, har afgørende betydning for demente borgeres livskvalitet. 
 
Inspireret af demenslandsbyen Hogeweyk i Holland, har Social- og 
Sundhedsudvalget i maj 2015 besluttet, at administrationen skal 
undersøge muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende 
plejecenter i Svendborg Kommune, samt sikre implementering af gode 
erfaringer fra demensbyen på øvrige plejecentre. 
 
Konceptet fra Hogeweyk er optimalt for de fleste demente borgere, fordi 
det giver mulighed for, at borgerne kan færdes frit, uden at skulle guides 
og korrigeres. Det er trygt for både borgere og pårørende. Samtidig giver 
det mulighed for, at de demente borgere kan gøre noget af det, de normalt 
ville gøre, før de fik sygdommen, eksempelvis sætte sig på en pub, handle, 
være med i en forening, selv om de ikke kan finde ud af ting som 
tilmeldinger, betaling o.l. 
 
En demensby i Svendborg vil således skulle fungere som ”En by i byen”. 
Den vil skulle indeholde borgerens bolig, velfungerende udefaciliteter med 
aktivitetsmuligheder for demente borgere, velfungerede fællesområder 
med cafe, restaurant, wellness, mindre forretninger o.l. 
 
Demensbyen skal være en lukket by, hvor demente borgere trygt kan gå 
rundt, og gøre mange af de ting, de normalt har gjort – inden de blev 
demente. I ”Byen i byen” vil demente borgere således få rammer, hvor de 
med deres demenssygdom får mulighed for, at bevare størst mulig 
selvbestemmelse og livskvalitet. 
 
 
Forslag om Plejecenter 
Administrationen har i første omgang valgt at undersøge mulighederne for 
etablering af demensby i rammerne af Plejecenter Bryghuset og 
Bryggerlunden beliggende i Svendborg.  
 
Bryghuset/Bryggerlunden har nogle oplagte fordele i forhold til at omdanne 
stedet til en demensby: 
 

1) Bryghuset/Bryggerlunden har en god størrelse – der er 125 
beboere 
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2) Bryghuset/Bryggerlunden har i forvejen 5 demensafsnit og flere 
demente borgere i ældreboliger. Store dele af personalet på 
Bryghuset/Bryggerlunden har således gode kompetencer i forhold 
til, at arbejde med demente borgere. 

3) Det vil være muligt at foretage udvidelser. 
4) Bryghuset/Bryggerlunden er placeret centralt i Svendborg by og i 

kommunen som helhed. Der er gode tilgangsmuligheder både i bil 
og med offentlig transport.  

5) Bryghuset/Bryggerlunden har allerede i dag attraktive fælles 
udemiljøer. I dag ligger disse hver for sig og en kobling af disse to 
separate udemiljøer vil være oplagt til at skabe rammen for en 
demensby.  

6) Situationsplanen for området giver god mulighed for at skabe et 
naturligt afgrænset område, som kan udgøre demensbyen.  

7) I Bryghuset har Svendborg Kommune et forholdsvist stort 
kommunalt område, som i dag benyttes til områdekontor, 
afdelingschefkontor og mødelokale. Dette areal vil kunne benyttes i 
forbindelse med demensby til ”butikscenter”. Administrationen vil 
kunne flyttes til andet kommunalt område. 

8) I tilknytning til Bryghuset og Bryggerlunden er der en byggegrund 
ejet af Skanska, som ved inddragelse i projektet giver muligheder 
for et levende udemiljø mv. Desuden vil det på lang sigt give 
mulighed for etablering af flere boliger, enten som en udvidelse af 
antallet af demensboliger og/eller som pårørendeboliger.  

 
 
Indretning af demensby 
For at indrette demensby på arealet vil det kræve at Svendborg kommune 
tilkøber ”Skanskagrunden”, for at der er relevante udearealer tilstede, og 
der skabes sammenhæng mellem de to grunde, idet dele af arealet mellem 
de to bygninger ejes af Skanska (Se foto). Desuden skal der sikres ændret 
adgang til lejeboliger og brandvej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er undersøgt  

• Lokalplan 
• Vejmyndighed 
• Brandmyndighed 

 
Domea ejer bygningerne – der har været afholdt møde med Domeas 
forretningsbestyrer og bestyrelsesformand for afdelingen, som er positive i 
forhold til at indgå i samarbejdet omkring demensby, og ikke har forbehold 
for hvilke borgere der indvisiteres til boligerne.  
 
Der vil blive behov for etablering af ny vej ift tilkørsel til P-pladser og 
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sikring af tilkørsel i forhold til brand. Den ændrede vejadgang er således 
afgørende for projektet. Aftaler i forhold til dette er ikke på plads på grund 
af ferieafholdelse. Dette forsøges afklaret inden udvalgsmøde 12.08.15. 
  
 
Proces vedr. etablering af demensby 
Vi foreslår at en demensby etableres og udvikles over flere år, og at der i 
første omgang etableres: 
 

• Hegn omkring byen 
• Ny hovedindgang 
• Flytning af administrationen på Bryghuset og indretning af 

butiksarealer i disse lokaler 
• Indretning af restaurant og foreninger i nuværende lokaler 
• Etablering af de væsentligste veje og stier i byen 
• Oprettelse af støtteforening 
• Oprettelse af frivilliggruppe 

 
 
Med dette udvidelsesforslag skabes de grundlæggende rammer for at 
etablere demensbyen og for arbejdet med videreudviklingen af konceptet i 
forhold til form og indhold. 
 
I takt med vores erfaringer med demensbyen, vil vi løbende arbejde med 
udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente 
borgere, pårørende og frivilliggrupper.  
 
Derfor ansøges om anlægsudgifter over flere budgetår. Ligesom 
støtteforeningen er tænkt til at skulle rejse midler via fonde. 
Støtteforeningen vil i arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, 
at Svendborgs Demensby bliver en af de første i Danmark. Formentlig den 
første demensby. 
 
Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere – både i forhold 
til indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter. 
 
Beboere på Bryghuset og i Bryggerlunden 
Aktuelt er der på Bryghuset og i Bryggerlunden  

• 5 demensafsnit med 42 demensboliger 
• 2 plejeboligafsnit med 14 plejeboliger 
• 2 afsnit for udviklingshæmmede borgere, i alt 19 boliger 
• 43 ældreboliger  
• 1 afsnit med 7 gæsteboliger 

Samt 1 aktivitets- og træningscenter. 
 
Alle beboere vil sikres mulighed for indflydelse i udviklingen af byen. I 
forhold til ændringer i ovenstående, som har konsekvenser for beboere i 
støttecentrene Bryghuset og Bryggerlunden, vil der arbejdes ud fra en 
inkluderende tilgang for beboere, pårørende og medarbejdere. Der skal 
sikres mulighed for, at alle herfra også får en aktiv rolle i etableringen af 
demensbyen, hvor der også tages højde for deres ønsker. 
 
Principper for ændring af status på boligerne 
Ingen nuværende beboere skal flytte fra deres bolig. Beboere, pårørende 
og medarbejdere vil blive inddraget og inkluderet i etableringen af 
demensbyen, som vil ske i respekt for beboernes ønsker. Beboere der 
ønsker at flytte, som konsekvens af etablering af demensbyen, vil blive 
tilbudt tilsvarende bolig andet sted i Svendborg Kommune.  
 
Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryghuset kommer til at ligge 
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med udgang i demensbyens indgangsparti. Disse borgere vil således få nye 
adgangsforhold. Beboernes brug af de nuværende faciliteter vil bestå 
uændret, og beboerne vil få støtte til at lære ny adgang og betjening af 
øvrige udgange fra demensbyen. 
 
Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryggerlunden vil ikke blive 
direkte påvirket af etableringen af demensbyen, da beboerne i forvejen 
benytter udgang mod Skovvej. Muligheden for udvidelse af brandtrappe vil 
blive undersøgt. Støttecentrets skur vil blive flyttet til hovedindgangen 
mod Skovvej og fortsat kunne benyttes uden at skulle ind i demensbyen. 
 
Administrationen vil fremadrettet visitere borgere med demens til ældre, 
pleje- og demensboligerne i demensbyen. Nogle borgere vil være i et 
stadie af demens hvor de vil kunne bo alene i en ældrebolig, andre vil 
være demente i en sådan grad, at de har brug for en demensbolig med 
tættere personalestøtte. Gæsteboligerne vil blive brugt til borgere med 
demenssymptomer og demente borgere.  
 
Aktivitetscentret vil fortsat være åbent for borgere udefra, og de borgere 
udefra der kommer i aktivitetscentret nu, vil fortsat have mulighed for at 
komme i aktivitetscentret. Borgere der ønsker et andet aktivitetscenter, vil 
kunne visiteres til det. 
 
Vi vil i processen få erfaringer med, og forholde os til, hvilke demente 
borgergrupper der med fordel kan bo i demensbyen, samt undersøge 
behov og muligheder for pårørendeboliger. 
 
Normering 
Det forudsættes at i forhold til nuværende fordeling af borgere i forhold til 
ældre/demensboliger, vil borgerne kunne få hjælp med nuværende 
normering på plejecentret og i aktivitetscentret. 
 
Økonomi: 
 
Driftsbudget: 
Det nuværende antal borgere på Bryghuset/Bryggerlunden forbliver 
uændret med etablering af demensby, hvorved driften, herunder 
normeringen, kan rummes indenfor det eksisterende driftsbudget til 
plejecenteret.  
 
Tilsvarende forventes etableringen af demensby ikke at påvirke 
aktivitetscenterets driftsbudget. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
7,4 mio. kr. 

 
2016-2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Samlet anlægspro jekt 6.370 1.018 0 0 7.370

Samlede likviditet, netto 6.370 1.018 0 0 0 7.370

Økonomi

 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 43 af 47 

Acadre 15-31372 

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Øvrige 

Christiansmøllen           Bilag 36 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Christiansmøllen i Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Projektets realisering opdelt i 3 faser: 
 
Udbedringsfase 1. forløb 2016 – 2017 
Der engageres en totalrådgiver og projektet beskrives og udbydes til 
udførelse af entreprenør 

• Møllehatten renoveres således at den kan drejes ind/ud af vinden 
• Indvendige hovedkonstruktion, bjælkelag i træ udbedres/ oprettes 
• Udvendige murværk istandsættes 
• Montering af nye vinger med lys. (minimums model)  
• Indvendig gulvbelægning samt trapper 
• Reparation af indvendige murværk 
• Ny udvendig omgang 

 
Christiansmøllens er fredet og skal derfor genoprettes, så den står med 
vinger. Møllens fysiske tilstand er dårlig, og den skal renoveres for at 
møllen sikres, og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i og 
ved møllen. 
 
Fase 2 
Der oprettes et møllelav som forestår arbejdet med den lette renovering  
 
Fase 3 
Møllelav udarbejder formidlingsplaner og møllen gøres offentlig.  
Årligt afledt drift inkl. bygningsvedligehold er beregnet ud fra en 10 års 
periode, således at Christiansmøllen løbende vedligeholdes. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Fredet bygning. Renover iht. kulturstyrelsens retningslinjer   
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
6,5 mio. kr. 

 

 
2016 til 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.500 3.034 6.534

Samlede likviditet, netto 3.500 3.034 0 0 0 6.534

Økonomi

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til basisbudget (2017priser) 

Side 44 af 47 

Acadre 15-31372 

 

Bibliotek – Selvbetjening Landet         Bilag 37 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Landet Bibliotek  

Overordnet 
beskrivelse 

Med et selvbetjent bibliotek i Landet vil brugerne få adgang til lokalerne, 
faciliteterne og samlingerne fra kl. 7 til kl. 22, hver dag året rundt. 
Etableringsudgifterne dækker bygningsmæssige ændringer, udstyr til 
selvbetjening samt overvågning. Den relativt store ekstraudgift til drift 
skyldes især, at biblioteket er el-opvarmet. 
 

Behov / ønsker Formålet er at give borgerne bedst mulig adgang til bibliotekets samlinger 
og lokaler. Temaet er gennemgående i hele kommunen, hvor 2 biblioteker 
(Skårup og Gudme) allerede er selvbetjente, og hvor 2 biblioteker er på 
vej (Thurø og Stenstrup), ligesom der arbejdes på at øge adgangen til 
hovedbiblioteket i Svendborg yderligere. 
Et alternativ til den nuværende og driftsmæssige ret håbløse (utæt og el-
opvarmet) bygning kan være lokaler på Tåsingeskolens afdeling i Lundby. 
Et samarbejde mellem skole- og folkebiblioteket er betinget af en politisk 
beslutning herom. 
 

Øvrige bemærkninger  Ved at flytte til en lokalitet på skolen i Lundby, kan samtænkes drift med 
skolebiblioteket (synergi). Udgiften i forbindelse med at åbne et selvbetjent 
bibliotek på skolen kendes ikke. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,3 mio. kr. 

 
2017 

 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 305 305

Samlede likviditet, netto 0 305 0 0 0 305

Økonomi
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Energi – Energispareprojekter 

Innovativt energispareprojekt          Bilag 38  

Projektbeskrivelse – Energi 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Innovativt energispareprojekt 
 
Det ”Innovative energispareprojekt” bygger på investeringer i kommunens 
bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse.  
 
I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og 
kommissorium for projektet. 
 
Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank.  
Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende 
løsninger. 

Øvrige bemærkninger  For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver 
på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, 
afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- 
og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for 
valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012. 
Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP. Typen af investeringer i årene 
2017-2019 afhænger af markedet, samt regeringens rammevilkår. Ligeledes 
er arealstrategien afgørende for disse fremtidige investeringer. 
Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er 
optimeringskataloget. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
74,5 mio. kr. 

2013 – 2017 
Revideret i forhold ØK 
beslutning 19-4-2016 

2013-2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – pro jektering 40.892 13.234 10.180 10.180 74.486

Lånefinansiering -40.892 -13.234 -10.180 -10.180 0 -74.486

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi

Lån afdrages over 25 år. 
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Byudvikling 

Byfornyelse           Bilag 39 

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

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. 
 

Behov / ønsker 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. 
 
Der er desuden afsat en rådighedsramme til igangsætning af 
områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte 
private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige 
ejendomme. 
 

Behovsanalyse Rådighedsrammen har ikke været udnyttet fuldt ud i en årrække, idet der 
ikke har været så mange ansøgninger omkring bygningsforbedring eller 
sager omkring indeklima. I de kommende år forventes det dog at der 
modtages flere ansøgninger til bygningsforbedring som en del af projektet 
omkring områdefornyelse i Svendborg Bymidte. 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. 
Restrammen forventes at skulle indgå som kommunal medfinansiering 
vedr. områdefornyelse i Svendborg Bymidte. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 3,3 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 3.308 3.301 3.292 3.292 13.193

Samlede likviditet, netto 0 3.308 3.301 3.292 3.292 13.193

Økonomi
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Administration 

Negativ pulje – afledt af værtsskab DGI Landsstævne       Bilag 40 

Projektbeskrivelse – Administation 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Negativ pulje til finansiering af værtsskab for DGI Landsstævnet 

Øvrige bemærkninger  Den årlige negative pulje finansieres ved prioritering indenfor 
anlægsbudgettet (Byråd 29.3.2016) 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
-1,0 mio. kr. årligt 

 
2017-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -4.072

Samlede likviditet, netto 0 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -4.072

Økonomi
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Bilag 2017 2018 2019 2020

Veje og Trafiksikkerhed 293 0 0 0

1 Ny cykelrute, Østersø ruten X 293

Havne og Færger - finansieres af pulje i basisbudget på 8,4 mio. 

kr. i 2017 og 30,5 mio. kr. i 2018 og forskydning i 

klimainvesteringer

9.575 9.575 9.575 9.575

2 Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner 6.766 6.766 6.766 6.766

3 Vedligeholdelse af havnens bygninger 809 809 809 809

4
Vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen i forbindelse med 

prøvehandlinger     
2.000 2.000 2.000 2.000

Kultur, Fritid og Idræt 38 38 38 38

5
Ændring af procentsatsen til kunstudsmykning i forbindelse med 

anlægsopgaver (flere scenarier: 38/90/166  t. kr/år)
38 38 38 38

Natur, Miljø og Klima 1.260 500 550 550

6 Rødskebølle hundeskov X 460

7 Tankefuld Strand - Forundersøgelse 250

8 Natur og friluftsliv - sammenhængende natur og skovrejsning X 550 500 550 550

Borgernære Serviceområder 65.947 42.734 39.114 132.075

9
Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener 

og mindre enheder på grundskoler 
X 1.700 800 2.000

10 Fleksboliger på socialområdet X 3.250 4.472

11 Ældreområdet - 8 gæsteboliger X 1.287 539

12 Varmvandsbassin XX 9.500 9.500

13 Isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere 1.500 1.500

14 Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole 2.000

15
Skårup Skole - Nedrivning af tidligere pedelbolig og etablering af p-pladser 

på området 
X 1.012

16 Byhaveskolen - Ny belægning i skolegården 1.461

17 Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler X 2.100 1.800 1.700 1.700

18 Offentlige toiletter på Torvet og Centrumpladsen 900

19 Vedligeholdelsesefterslæb på kommunale ejendomme 31.600 20.875 20.875 20.875

20 Udvidelse af idrætshallernes renoveringsspulje 2.500 2.500

21 Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen X 4.400

22 Fællesbibliotek i V. Skerninge X 724

23 Nyt hovedbibliotek 1.500 16.000 107.500

24 Nye badefaciliteter til Solo Fitness X 1.800

Administration 500 1.000 500 0

25 SAVE Registrering i hele Svendborg Kommune 500 1.000 500

I alt 77.613 53.847 49.777 142.238

Heraf ændringsforslag fin. af havnepulje 9.575 9.575 9.575 9.575

Heraf udvidelsesforslag 68.038 44.272 40.202 132.663

Anlæg, netto - 1.000 kr.                                  Afledt drift
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Bilag Afledt drift, netto - 1.000 kr.  2017 2018 2019 2020

Veje og Trafiksikkerhed 0 15 15 15

1 Ny cykelrute, Østersø ruten 15 15 15

Natur, Miljø og Klima 43 68 93 118

6 Rødskebølle hundeskov 18 18 18 18

8 Natur og friluftsliv - sammenhængende natur og skovrejsning 25 50 75 100

Borgernære Serviceområder 483 4.238 10.753 10.495

9 Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener 

og mindre enheder på grundskoler

1.215 2.318 2.318

10 Fleksboliger på socialområdet 1.522 2.029 2.029

11 Ældreområdet - 8 gæsteboliger 3.873 3.615

12 Varmvandsbassin Alternativ 1 - Ryttervej/Centrumpladsen 293 586 586

12 Varmvandsbassin Alternativ 2 - Bar marks projekt 739 1.478 1.478

15
Skårup Skole - Nedrivning af tidligere pedelbolig og etablering af p-pladser 

på området
14 14 14 14

17 Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler   440 440 440 440

20 Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen 150 150 150 150

22 Fællesbibliotek i V. Skerninge -15 -29 -29 -29

24 SOLO Fitness -106 -106 -106 -106

Samlet afledt drift (inkl. 2 alternativer vedr. bilag 

12 - Varmtvandsbassin)
526 4.321 10.861 10.628
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Veje og Trafiksikkerhed 

Ny cykelrute, Østersøruten           Bilag 1 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Cykelrute 8 i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

 
I forbindelse med en ændring af national cykelrute 8 til ringrute 
Østersøruten, skal der etableres en helt ny vejvisning. Der skal i 
Svendborg Kommune opsættes 165 nye skilte. 
De samlede omkostninger til vejvisningen i Svendborg Kommune vil ifølge 
Vejdirektoratets beregninger blive omkring 293.000 kr. 

Behov / ønsker  
Med henblik på at tiltrække flere cykelturister til Syddanmark har 
Vejdirektoratet i samarbejde med 17 kommuner, heriblandt Svendborg, 
lavet en plan for omlægning af national cykelrute 8 til en ny ringrute, 
Østersøruten, på i alt 800 km. 
 
Vejdirektoratet har udarbejdet rute- og skilteplaner, samt et overslag over 
omkostninger til ny skiltning for hver enkelt af de kommuner Østersøruten 
passerer.  
 
En foreløbig plan viser, at det skal være muligt at benytte Østersørute fra 
2017, men da det kræver deltagelse fra alle kommuner på strækningen, er 
der endnu ikke en fast tidsplan.  

Behovsanalyse  
Transport- og Bygningsministeriet eller Vejdirektoratet vil i løbet af 2016 
udsende en samarbejdsaftale til kommunerne og på baggrund af 
tilbagemeldingerne herfra vil den endelige plan for omfang og tidsplan 
blive udarbejdet. 

Øvrige bemærkninger   
Vejdirektoratet har lavet et overslag over omkostninger til indkøb og 
opsætning af vejvisningen.  
Overslaget viser, at der skal bruges 145.000 kr. til indkøb og 148.000 kr. 
til opsætning af vejvisningen.  

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Overslaget viser, at der skal bruges 
145.000 kr. til indkøb og 148.000 kr. til 
opsætning af vejvisningen.  
Den afledte driftsudgift er 14.500 kr. 
årligt. 

Forventet 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 293 293

Afledt drift 15 15 15 45

Samlede likviditet, netto 0 293 15 15 15 338

Økonomi
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Havne og Færger – Havne 

Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner       Bilag 2 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Kommunes havne, anløbsbroer, farvand mv. 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Havneområdet har en anlægs- og bygningsportefølje, der i nyværdi 
forventes at andrage mere end ½ mia. kr. Porteføljen fordeler sig med ca. 
1/3 på lystbåde / øhavneområdet og ca. 2/3 på Svendborg Havn. 
 
Til opretholdelse af denne portefølje har havneområdet samlet 3,0 mio. kr. 
årligt, til at dække behovet for planlagt vedligehold, akutvedligehold og 
genoprettende vedligehold. Dette svarer til, at konstruktioner, bygninger 
og installationer i gennemsnit skal kunne holdes funktionsdygtige i 150-
200 år, før de udskiftes, forudsat at der overhovedet ikke udføres 
driftsmæssige tiltag i denne periode. Dette er selvsagt en umulig opgave. 
Samme budget forudsættes i øvrigt at kunne rumme en del af havnes 
udviklingsmæssige tiltag. 
 
Råderummet i havnens budgetter er i en årrække blevet kraftigt reduceret 
på grund af generelt faldende indtægter på erhvervshavneområdet og på 
grund af afgivelse af indtægtsgivende dele af porteføljen til 
havneudviklingsformål. 
 
Der er, som en konsekvens af dette, konstateret betydelige driftsefterslæb 
på havneområdet, for tiden skønsmæssigt i størrelsesordenen 55 mio. kr., 
hvoraf 16 mio. kr. skønnes at være akutte. 
 
I en årrække har det på grund af en bevilling til sikring af havnens værdier 
været muligt at reducere på driftsefterslæbet, men fra og med 2016 er 
denne bevilling ophørt, og driftsefterslæbet er nu igen i hastig udvikling, 
specielt fordi mange af havnes trækonstruktioner er, eller er ved at være, 
udtjente, samtidig med at mange af havnens bygninger, spunse og 
kajindfatninger kræver driftsmæssige tiltag, der, hvis de ikke udføres, vil 
medføre fordyrende skader. 
 
En mindre del af driftsefterslæbet vil kunne dækkes ind ved f.eks. 
fondsbevillinger, men til langt hovedparten vil der skulle findes anden 
finansiering. 
 

Behov / ønsker  
Som supplement til havnens eksisterende rammebevilling på 2,3 mio. kr. 
årligt er der behov for permanent at tilføre havneområdet 3 mio. kr. årligt 
til løbende genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg, så der i 
alt årligt afsættes 5,3 mio. kr. til disse formål. Desuden er der behov for 
ekstraordinært i en 4-årig periode at tilføre havneområdet yderligere 3,8 
mio. kr. årligt til indhentning af akutte driftsefterslæb på havneanlæggene.  
 
Beløbene er under forudsætning af, at der på driftssiden findes 
finansieringsløsninger for at sikre tilstrækkelige driftsmidler til løbende 
vedligeholdelsesopgaver, så opbygning af nye efterslæb undgås. 
Skønsmæssigt skal der her ske en tredobling, så der årligt tilføres 2,1 mio. 
kr. i stedet for de 0,7 mio. kr., der i dag anvendes på formålet. 
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Behovsanalyse  
Havneområdets anlægs- og bygningsportefølje, der i nyværdi 
skønsmæssigt andrager mere end ½ mia. kr., udgøres af bygninger for 
mindst 150 mio. kr., spunse og kajindfatninger for ca. 150 mio. kr., broer, 
dækkende værker og kystbeskyttelse for ca. 100 mio. kr. og 
arealer(befæstede og ubefæstede) for knapt 100 mio. kr. Yderligere er der 
skønsmæssigt ca. 50 mio. kr., der fordeler på en lang række andre poster 
som f.eks. færgelejer, slæbesteder, installationer på land, terrorsikring, 
bassiner, sejlrender, farvandsafmærkning, havneudstyr mm. 
Havneanlægsdelen andrager altså ca. 400 mio. kr. 
 
De 3,0 mio. kr. til opretholdelse af hele porteføljen udgøres af 2,3 mio. kr. 
i form af havnens årlige rammebevilling samt hvad der kan afses af 
havnens driftsbudget til teknisk drift, for tiden ca. 0,7 mio. kr. årligt. Med 
den ønskede årlige tilførsel af midler vil der kunne opnås en 
udskiftningstakt for anlægsmidlerne på ca. 75 år, såfremt anlægsmidlerne 
fremadrettet udelukkende anvendes til havneanlæg. Dette vil give en 
udfordrende men næppe helt umulig opgave. 
 
Akut mangler området midler til tvingende nødvendige projekter for ca. 16 
mio. kr., hvoraf: 
 

• ca. 3,5 mio. kr. knytter sig til udskiftnings- og 
genopbygningsarbejder på kajerne ved de nyligt ibrugtagne arealer 
omkring buehallerne og tømrerværkstedet på Frederiksø,  

• ca. 1 mio. kr. knytter sig renoveringsarbejder på broen og kajen 
ved Gasværkskajen langs den blå kant,  

• ca. 2,5 mio. kr. knytter sig til udskiftningsarbejder på både- og 
badebroer i havnene,  

• ca. 2,5 mio. kr. knytter sig til udskiftningsarbejder på Helges 
anløbsbroer,  

• ca. 1,5 mio. kr. knytter sig til renoveringsarbejder på mole- og 
brohoveder i øhavnene,  

• ca. 1 mio. kr. knytter sig til renoveringsarbejder på slæbesteder  
• ca. 3,5 mio. kr. knytter sig til genopbygning og sikring i den 

vestlige åbne del af Svendborg Lystbådehavn og  
• ca. 0,5 mio. kr. knytter sig til uddybning af Højestenerenden 

mellem øhavet og Svendborg (ca. 1,5 mio. kr. med 60% 
finansieret af Ærø). 
 

For alle disse anlæg gælder, at de er ophørt med, eller inden for meget 
kort tid ophører med at være anvendelige, hvis der ikke gribes ind. 
 
Yderligere er der skønsmæssigt opbygget et efterslæb på ca. 40 mio. kr., 
der endnu ikke er akut, men som inden for en kortere årrække vil udvikle 
sig til akut tilstand, hvis der ikke i tide sker den nødvendige afhjælpning. 
 
Efterslæbet fordeler sig på en meget stor mængde mindre opgaver og 
enkelte større. I alt er der tale om ca. 150 opgaver. Det vil være forbundet 
med et betydeligt administrativt arbejde og stor usikkerhed at skulle 
indhente anlægsmidler til alle disse opgaver ved særskilte bevillinger. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
6,8 mio. kr. årligt i periode 2017 til 2020 

herefter 3 mio. kr. årligt 
 

 
Årlig pulje 
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Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner       Bilag 2 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 6.766 6.766 6.766 6.766 27.064

Samlet anlægspro jekt 0 6.766 6.766 6.766 6.766 27.064

Samlede likviditet, netto 0 6.766 6.766 6.766 6.766 27.064

Økonomi

Finansiering sker ved inddragelse af puljebeløb under havneområdet på henholdsvis 8 mio. kr. i 2017 og 

30 mio. kr. i 2018, samt periodeforskydning i investering i klimasikring m.v.  
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Vedligeholdelse af havnens bygninger           Bilag 3 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Havnenes bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen) 

Overordnet 
beskrivelse 

Renovering og vedligeholdelse af havnenes bygninger – Frederiksøens 
bygninger er ikke medtaget 

Behov / ønsker Flere års manglende vedligeholdelse af bygninger på havnene har medført 
et behov for genopretning, såfremt bygningerne ikke skal forfalde 
yderligere, og derved miste såvel økonomisk som brugsmæssig værdi. 

Behovsanalyse 30 % af havnens bygninger er gennemgået. På baggrund af dette og et 
generelt kendskab til bygningsmassen, vurderes at der er et årligt behov 
for renovering og vedligeholdelse på 0,8 mio. kr.  
 
Vedligeholdelse af bygningerne på havnen skal for, at undgå yderligere 
nedbrydelse af klimaskærmen have tilført økonomi.. Genoprettelse vil 
kræve en betydelig større indsats og økonomi, og er ikke medtaget i 
økonomien. 
 
Generelt om bygningernes tilstand:  
• Murværk trænger til gennemgribende omfugning. 
• Træbeklædning trænger til udskiftning og/eller malerbehandling. 
• Vinduer og døre er ret medtaget og trænger flere steder til maling- 

andre steder skal vinduerne og døre udskiftes. 
• Forsyningssystemet - herunder: el, vand, varme og kloak er flere 

steder meget slidt, og i en generel dårlig tilstand. Enkelte vandrør er 
skiftet, men der er stadigvæk udfordringer med skjulte rør og 
rørføringer i jord, som ikke er frostsikret eller som ikke i tilstrækkelig 
god kvalitet. 

• Tagbeklædningen på alle bygninger skal eftergås og repareres, og 
nogle steder udskiftes til nyt. 

• Tekniske installationer såsom, ventilationsanlæg, afløb i bygning, 
toiletter, køkkener, ol. er generelt af ældre dato, og trænger flere 
steder til reparation og udskiftninger. 

Øvrige bemærkninger  Bygningerne prioriteres efter principperne i Vedligeholdelsesstrategien. 
 
Kommunen kan lånefinansiere udgifter til anlægsarbejde i kommunale 
havne og kommunale selvstyrehavne. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Pulje på 808.998 kr. årligt 

 
2017 og frem 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 809 809 809 809 3.236

Samlede likviditet, netto 0 809 809 809 809 3.236

Økonomi
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Vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen i forbindelse                        

med prøvehandlinger            Bilag 4 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale bygninger på Frederiksøen 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Nødvendig vedligeholdelse af bygninger på Frederiksø, i forbindelse med 
prøvehandlinger. 
 

Behov / ønsker Bygningerne blev overtaget i en meget dårlig stand, og der er et stigende 
behov for at genoprette bygningerne for at de lovligt og sikkert kan 
anvendes. 
 

Behovsanalyse I forbindelse med brugen af bygningerne på Frederiksø og afprøvningen af 
de tre spor, har det vist sig at bygningernes stand ikke egner sig til den 
ønskede brug.  
 
CETS har foretaget en vurdering af ejendommenes stand, der angiver et 
årligt udgiftsniveau på 2 mio. kr. for en nødtørftig vedligeholdelse. 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendig med et minimum af 
vedligeholdelse af bygningerne langs udrustningskajen, på Frederiksø. 
Alternativt kan der ikke afvikles midlertidige aktiviteter i bygningerne efter 
2 kvartal 2017. 
 
Følgende bygningsdele forudsættes renoveret, ved fortsat 

anvendelse: 

• Museet for Lystsejlads. Ca. 1/3 af taget er under reparation, den 
resterende del bør også renoveres, da tagpap og ovenlys er nedslidt 
med stor risiko for utætheder. 

• Taget på Snedkeriet: 1/2 af tagpappet er udskiftet- den resterende del 
bør også udskiftes, da tag tagpappet er nedbrudt, med stor risiko for 
utætheder, hvilket medføre at tagkonstruktionen opfugtes og mørner. 

• Vinduerne i Snedkeriet skal repareres eller udskiftes: De bærende 
tegloverliggere er nedbrudte og trykker vinduerne. Med tiden kan 
vinduerne ikke åbnes. Nogle af vinduerne fungerer som 
redningsåbninger. 

• Rørsystemet (brugsvand og varme) er gamle og tærede, og der opstår 
til stadighed behov for reparationer. 

• Kloakken er i 2014 undersøgt. Den har en meget begrænset levetid, 
som kan medfører pludselige nedbrud med store omkostninger og 
”produktionstab” til følge.  

• Vinduer og døre trænger hårdt til reparation/udskiftning, da de kun er 
repareret nødtørftigt, og døre og vinduer utidssvarende og utætte.  

• Elforsyningen er nyligt omlagt fra højspænding til kraft, men standerne 
ved havnekanten og installationer i nogle af bygningerne er ikke up to 
date, og nogle er ret dårlige. Der skal ske en udskiftning flere steder. 

• Ofte er der behov for opdeling af lokaler. Ved opdeling af lejemål er 
der behov for separate målere mhp lejernes afregning af forbrug. Der 
er ligeledes brug for diverse mindre bygningsændringer for at sikre 
flugt- og redningsveje for at få alle etager og lokaler i spil. 

 
I forbindelse med ansøgning af ændret anvendelse er der en række 



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag 

Side 9 af 49 

Acadre 15-31372 

begrænsninger ift. den ønskede anvendelse af bygningerne, og dermed 
følgeomkostninger afledt af myndighedskrav i forbindelse med ny 
byggeansøgning om ændret anvendelse. 

Øvrige bemærkninger  Kommunen kan lånefinansiere udgifter til anlægsarbejde i kommunale 
havne og kommunale selvstyrehavne. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Pulje på 2 mio. kr. årligt 

 
2017 og frem 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver        Bilag 5 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver  

Behov / ønsker Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvaglet har besluttet, at genoptage 
temaet fra sidste års budgetforhandling om kunstudsmykning.  
 

Behovsanalyse Det er i 2008 vedtaget af Byrådet, at der ved anlægsprojekter og større 
renoveringsopgaver over 5 mio. budgetteres med midler til kunstnerisk 
udsmykning på min. 5 promille af byggesummen.  Byggesummen 
defineres som håndværkerudgifter. Anlægssummen er den samlede 
budgetramme for projektet. 
 
Med baggrund i budgetforlig 2016 -2019 er der afsat en samlet 
anlægsramme på 102,3 mio. kr., heraf 0,358 mio.kr til kunstnerisk 
udsmykning, udregnet som 5 promille af byggesummen.  
 
Konsekvenserne af en ændret ordning indebærer for alle de skitserede 
scenarier, at der enten skal tilføres midler, eller at der vil være tilsvarende 
mindre beløb til øvrige anlægsudgifter. 
 
I alle scenarier forudsættes, at anlægssummen på 102,3 mio. fordeles 
ligeligt på de 4 budgetår med 25,6 mio. kr. 
 
Det bemærkes, at der ikke ligger beregninger på hvad det betyder, hvis 
det besluttes, at afsætte beløb ved salg af byggegrunde til 
kunstudsmykning som også er foreslået jfr. sagsfremstillingen. 
 
Scenarie 1 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes 
på baggrund af: Anlægsrammen og en promille på 5 
I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Scenarie 1 127,9 127,9 127,9 127,9 
Nuværende ordning 89,5 89,5 89,5 89,5 
Udvidelse 38,4 38,4 38,4 38,4 

 
Scenarie 1 vil medføre en merudgift på 38,4 tusinde kr. årligt  
 
Scenarie 2 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes 
på baggrund af: Anlægsrammen og en promille på 10 
I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Scenarie 2 255,8 255,8 255,8 255,8 
Nuværende ordning 89,5 89,5 89,5 89,5 
Udvidelse 166,3 166,3 166,3 166,3 

 
Scenarie 2 vil medføre en merudgift på 166,3 tusinde kr. årligt  
 
Scenarie 2 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes 
på baggrund af: Byggesummen og en promille på 10 
I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Scenarie 3 179,1 179,1 179,1 179,1 
Nuværende ordning 89,5 89,5 89,5 89,5 
Udvidelse 89,5 89,5 89,5 89,5 
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Scenarie 3 vil medføre en merudgift på 89,5 tusinde kr. årligt  
 
Svendborg Billedkunstråd blev oprettet i 2010 og har siden været 
involveret i kunstnerisk udsmykning på 5 skoler, 2 børneinstitutioner, plus 
to nye sager i gang.  
 
Det har været Nymarkskolen ( 66.000 kr.), Rantzausminde skole ( 
29.000kr) Tved skole ( 56.000 kr.), Stokkebækskolen ( 31.000 kr.), Thurø 
skole ( 165.000 kr.). Børneinstitutionerne Humlebien ( 103.000 kr.) , 
Kirkeby Børnehus ( 42.000 kr.). Gudme børnehave ( 47.000 kr.) og 
Skovlinden børnehave ( 32.246 kr.) er i gang. 
 
Processen er sådan at  
Billedkunstrådet løbende modtager besked fra CETS om byggeprojekter, 
hvori der er afsat midler til kunstnerisk udsmykning. Herefter er 
fremgangsmåden et af to: 
 

- Hvis institutionen har en bestemt kunstner de ønsker at bruge - 
skal rådet godkende kunstner og projekt. 
 

- I alle andre sager er der møde på stedet mellem institutionen og 
Billedkunstrådet. Herefter formulerer institutionen ønsker, krav og 
behov i forhold til kunstnerisk udsmykning.                                                                                                
Opgaven sættes i udbud (hver gang er der mellem 5 og 20 
kunstnere, der byder ind på opgaven). Tilbuddene anonymiseres 
og forelægges billedkunstrådet til kunstfaglig vurdering. De 
blåstemplede tilbud sendes til institutionen, der træffer beslutning 
om, hvilket kunstværk der skal realiseres.  
 

Kunst er efter Billedkunstrådets opfattelse ikke bare flødeskum ovenpå 
kagen, men har en værdi i sig selv. Kunst er med til at øge folks 
livskvalitet og med til at gøre det attraktivt at bo i et område. 
 
Billedkunstrådet anbefaler derfor, at der afsættes flere midler til 
kunstnerisk udsmykning ifm. alle bygge og anlægsprojekter  i Svendborg 
Kommune. Til sammenligning kan oplyses, at der ved alle statslige 
byggerier er krav om, at der afsættes 1,5 procent af byggesummen til 
kunstnerisk udsmykning.  

 
Billedkunstrådet anbefaler: 

- Scenarie 2: At der fremover afsættes 10 promille af 
anlægssummen til kunst mod nuværende fem promille af 
byggesummen. Praktiseres bl.a i Odense Kommune. 

- At beløb afsat til kunst ved anlægsprojekter under 5 mio. samles i 
en pulje, som offentlige institutioner kan søge.  

 
Regneeksempler ved anlægsprojekt til 10 mio. Der er dog ikke medregnet 
de økonomiske konsekvenser, såfremt der fremover skal afsættes midler til 
kunstudsmykning vedr. nye anlæg under 5 mio. kr.  

 5 promille 10 promille 

Af Byggesum 35.000 kr.  

(som det er i dag) 

70.000 kr. 

Scenarie 3 

Af Anlægssum 50.000 kr.  

Scenarie 1 

100.000 kr.  

Scenarie 2 
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1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 38 38 38 38 154

Samlet anlægspro jekt 0 38 38 38 38 154

Samlede likviditet, netto 0 38 38 38 38 154

Scenarie 1 - Økonomi

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 166 166 166 166 665

Samlet anlægspro jekt 0 166 166 166 166 665

Samlede likviditet, netto 0 166 166 166 166 665

Scenarie 2 - Økonomi

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 90 90 90 90 358

Samlet anlægspro jekt 0 90 90 90 90 358

Samlede likviditet, netto 0 90 90 90 90 358

Scenarie 3 - Økonomi

 

Bemærk: der er ikke indregnet økonomiske konsekvenser, såfremt der fremover skal afsættes økonomi til 

kunstudsmykning vedr. nyanlæg under 5 mio. kr.  
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Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse 

Rødskebølle hundeskov          Bilag 6 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Energivej/Odensevej, ved Erhvervsområde Nord, Svendborg Nord 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog den 1. februar 2016 at projektet om 

anlæg af Rødskebølle hundeskov skulle indgå i budgetforhandlingerne for 

2017, men at der i 2016 blev afsat 70.000 kr. til indhegning, finansieret af 

driftsbudgettet til grønne områder.  

Indhegningen forventes færdig senest 1. juni 2016.   

Behov / ønsker En attraktiv hundeskov omfatter ifølge arbejdsgruppen: 

- området hegnes ind, et mindre område frahegnes og forbeholdes hvalpe 

- parkeringsplads 

- gode befæstede stier, af hensyn til tilgængeligheden for kørestolsbrugere 

m.fl. 

- skraldespande, bænke, borde/bænkesæt og evt. en overdækket pavillon 

- beplantning til at minimere støjgener fra motorvejen. 
 

Behovsanalyse Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog den 17. august 2015 at igangsætte 

borgerinddragelsesproces for udvikling af Rødskebølle Skov. 
 
Der blev afholdt workshop i skoven og nedsat en arbejdsgruppe til at 
komme med et forslag til, hvordan hundeskoven skulle udformes. 
 

Øvrige bemærkninger  Budgettet er justeret i forhold til tidligere fremlagt budget primært på 

baggrund af arbejdsgruppens ønsker om god tilgængelighed til skoven.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Se kortbilag nederst. 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Anlægsudgiften er beregnet til 460.000 kr. 

(tidligere 530.000 kr., hvoraf 70.000 kr. til 

hegning er afsat på driften af grønne 

områder i 2016).  

Den afledte driftsudgift er 17.500 kr. 

årligt.  

Anlægsperiode: maj 2017-
december 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 460 460

Afledt drift 18 18 18 18 72

Samlede likviditet, netto 0 478 18 18 18 532

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse 

Tankefuld Strand - forundersøgelse    Bilag 7 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Stranden ved Tankefuldskoven, Tankefuldvej 3/Rantzausmindevej. 

Overordnet 
beskrivelse 

Undersøgelse af muligheden for at etablere en badestrand ved 
Tankefuldskoven.  

Behov / ønsker I masterplanen for Tankefuldområdet indgår der et forslag om, at stranden 
langs Tankefuldskoven opgraderes til en større strandpark med 
badeanstalt, slæbested for småbåde, isætningsbroer for kajakker samt 
forbedring af adgangs- og parkeringsforhold. 
 
Stranden ligger smukt, men badeforholdene på stedet er som 
udgangspunkt ikke attraktive. Det skyldes, at vandet nærmest kysten er 
meget lavt, og at der er stenbund med udbredt vækst af tang og alger. I 
en relativ kort afstand fra kysten falder derefter havbunden derefter stejlt. 
 
Etablering af en bademulighed med udlæg af sand og anlæg af badebro 
eller i form af en egentlig strandpark forudsætter en grundig 
forundersøgelse af, hvad der ud fra tekniske, miljømæssige og 
fredningsmæssige forhold er muligt, samt hvad der kan opnås tilladelse til 
fra Kystdirektoratet.  
 
Der er strandbeskyttelseslinje og fredninger på arealet. 

Behovsanalyse I den vestlige del af Svendborg By er der ingen offentlige strandarealer 
med gode badefaciliteter. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der foreslås afsat et beløb på 250.000 kr. til forundersøgelse af de 
fredningsmæssige, miljømæssige og de tekniske muligheder for at etablere 
badefaciliteter ved Tankfuldskoven. 
I forundersøgelsen indgår en revurdering af skitseforslaget til ”Tankefuld 
Strand”, strand og kystskov ved Svendborg Sund fra 2012. Forslaget er 
budgetteret til en anlægsudgift på 5,3 mio. kr. (2016 priser). 

Øvrige bemærkninger  Strandarealet og tankefuldskoven er ejet af Hvidkilde Gods, der må 
forventes at rejse krav om, at kommunen køber eller lejer arealet. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Tankefuld Strand projektbeskrivelse 

BILAG 2.1 Tankefuld 
Strand - projektbeskrivelse.pdf 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
250.000 kr. 

 
2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 250 250

Samlede likviditet, netto 0 250 0 0 0 250

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse 

Naturområdet 

Natur og Friluftsliv, sammenhængende natur og skovrejsning     Bilag 8 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Bynære rekreative naturområder og områder inden for kommunens grøn-
blå landskabsstruktur. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Et af Svendborg Kommunes største aktiver er naturen og landskaberne 
med stærke stedbundne kvaliteter. Nærhed og adgang til naturområder og 
skove spiller en væsentlig rolle for bosætning og turisme, og giver os alle 
et sundere og rigere liv (Cittaslow).  
 
Byrådet vedtog i oktober 2013 ’Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune - 
Plan og handlinger 2014-2025’. Gennemførelse af planen understøtter 
Byrådets beslutning om prioritering af ’bropillen’ Turisme og Natur og er en 
væsentlig forudsætning for at virkeliggøre Planstrategi ’16. 
 
’Natur og Friluftsliv’ indeholder seks indsatsområder med mål og 
handlinger. Planens handlinger medvirker således til at realisere 
Planstrategiens vision om:  

• at sikre og skabe bynære natur- og rekreative oplevelser samt 
naturområder af høj kvalitet og tilsvarende gode friluftsfaciliteter 

• at udvikle sammenhængende landskaber, natur og 
friluftsmuligheder i kommuneplanens grøn-blå landskabsstruktur  

 
Gennemførelse af planen vil gøre Svendborg-området til en endnu mere 
attraktiv aktiv feriedestination og gøre Svendborg endnu mere attraktiv 
som bosætningskommune samt bidrage til et endnu bedre image. 
 
Planen beskriver, hvordan der kan skabes synergier mellem natur, 
friluftsliv, sundhed og vækst, i en balanceret udvikling.  
 
Enkelte naturområder er for sårbare til fri adgang. Planen tager også højde 
for disse og sikrer den biologiske mangfoldighed i kommunen. 
 
Mange af kommunens private skove rummer en rig natur og kulturspor, og 
har stor værdi for friluftslivet. Nye skove kan være med til at sikre 
grundvandet, nedbringer CO2 udledningen og skabe nye sammenhænge i 
landskabet. Planen for ’Natur og Friluftsliv’ suppleres derfor med skove 
som nyt indsatsområde ved den kommende revision af planen i 2017. 
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har peget på skovrejsning som 
udviklingsområde. 

Behov / ønsker Planen har fokus på naturindsatser, der ligger ud over de lovpligtige Natura 
2000-indsatser, samt fokus på indsatser for friluftslivet. 
 
Natura 2000-områderne i Svendborg Kommune dækker 4,5 % af 
kommunens areal. Der ligger mange værdifulde naturområder uden for 
Natura 2000-områderne og disse arealer er med til at binde naturen 
sammen og rummer gode muligheder for friluftslivet. 

Behovsanalyse Nærhed og adgang til naturområder og skove spiller en væsentlig rolle for 
bosætning og turisme, og giver os alle et sundere og rigere liv (Cittaslow).  
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Øvrige bemærkninger  Positiv effekt på andre områder: 
En styrket indsats for natur og friluftsliv kan forventes at have en positiv 
effekt på sundheds- og forebyggelsesområdet og give bedre muligheder for 
autentiske læringsmiljøer.  
 
Skovrejsning vil understøtte kommunens Klimapolitik. 
 
Afledt drift: 
En del af indsatserne vil afkaste løbende drifts- og vedligeholdsudgifter, 
som f.eks. slåning af stier, vedligeholdelse af informationsmateriale samt 
reparation af hegn, broer m.m.  
 
Anlægsøkonomi: 
I perioden 2007 til 2015 har der været afsat midler til friluftsliv og natur 
uden for Natura 2000-indsatsen. Det har gjort det muligt at pleje udvalgte 
naturområder uden for Natura 2000-områderne samt sikre adgang til og 
formidling heraf.  
 
I forhold til naturplejen, lodsejere og brugere af områderne er kontinuitet i 
kommunens naturforvaltningsarbejde af stor betydning. 
 
Ved at afsætte 2.4 mio. kr. i perioden 2017 til 2020 skaber Byrådet 
rammerne for at fortsætte og udbygge arbejdet med at pleje og skabe 
bedre sammenhæng i naturen, herunder skove, samt udvikle og udbygge 
mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. En del af midlerne vil 
gå til projektstyring og lodsejerforhandlinger.  
 
Skove som indsatsområde indarbejdes i revisionen af ’Natur og Friluftsliv’ i 
2017. Som grundlag herfor gennemføres i 2017 en forundersøgelse 
(projektering).  
 
Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der 
opnås støtte til projekterne foreslås disse midler brugt til at sikre større 
fremdrift i gennemførelsen af ’Natur og Friluftsliv’. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

Pro jektering 100 50 50 50 250

Udførelse 450 450 500 500 1.900

Afledt drift 25 50 75 100 250

Samlede likviditet, netto 0 575 550 625 650 2.400

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Skole 

Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener  

og mindre enheder på grundskoler   Bilag 9 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Produktionskøkken på de 6 skoler med udskoling, samt mindre enheder på 
de 9 grundskoler.  
 

Overordnet 
beskrivelse 

LOMA er et af profiltemaerne til budgetproceduren for 2017. 
På Nymarkskolen, som er LOMA-skole, er der etableret produktionskøkken. 
Jf. principbeslutning om udbredelse af LOMA på UBU 8/6 2016 oversendes 
forslaget til budgetforhandlingerne 

Behov / ønsker Principbeslutning af 8/6 2016 om LOMA medfører etablering af 
produktionskøkkener på alle folkeskoler med udskoling samt etablering af 
mindre enheder på grundskolerne. 
Udover Nymarkskolen, som har produktionskøkken er behovet således 
etablering af yderligere 6 produktionskøkkener samt etablering af i alt 9 
mindre enheder på grundskolerne. 
 

Behovsanalyse Der vil skulle ske en konkret vurdering af de fysiske rammer på den 
enkelte skole ift. vurdering af muligheder for etablering i eksisterende 
lokaler eller behov for tilbygning. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

På de 6 skoler skal der etableres produktionskøkkener jf. krav hertil.  
På de 9 grundskoler skal der etableres faciliteter, der muliggør produktion 
af ”mad til mange” i forbindelse med de øvrige LOMA-aktiviteter for 
grundskolen. Dette kræver fx større ovne og industriopvaskemaskine. 
 

Øvrige bemærkninger  Etablering af produktionskøkken kostede på Nymarkskolen 4,7 mio. kr. 
(2016-pris).  
Køkkenet blev etableret i eksisterende bygninger. 
Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser med henblik 
på at afdække de mere konkrete muligheder på de enkelte skoler, 
herunder bl.a. undersøgelse af ventilation ifm. etablering af mindre 
enheder i madkundskabslokalerne. 
Det foreslås desuden, at der startes med etablering af de mindre enheder 
på Ørkildskolens to afdelinger og Tved Skole, da disse er LOMA pilotskoler. 
Ørkildskolen står desuden for at skal have renoveret 
madkundskabslokalerne.  
Ørkildskolen og Tved Skole er tillige fødeskoler til Nymarkskolen sammen 
med Thurø Skole. 
Der kan hermed udarbejdes et sammenhængende LOMA-forløb fra 0.-9. 
klasse. 
Derefter at der etableres mindre enheder på yderligere 2 skoler i 
forbindelse med renovering af madkundskabslokalerne. 
Når det pædagogiske samspil mellem fødeskolerne og Nymarkskolen er 
etableret igangsættes etablering af det næste produktionskøkken. 
 
Der er p.t. ikke afsat budget til evt. tilbygning. Forundersøgelserne vil 
afdække behov herfor med henblik på at reservere midler hertil fra budget 
2019. 
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Der afsættes midler til afledt drift samt forslag om over år at afsætte et 
beløb til løbende udskiftning af inventar og maskiner. 
Herudover driftsmidler til løn+vikar,(tildelingsnøgle ift. tildelingen til 
Nymarkskolen, svarende til ca. ½ stilling for grundskoler og 1/1 stilling til 
skoler m. produktionskøkken). 
Der afsættes ½ stilling i 2 år til projektledelse. 
 
 
Samlet oversigt over økonomi 
I mio.kr. Anlæg Drift 
2017 1,7 0 
2018 0,8 1,2 
2019 0 2,3 
2020 2,0 2,3 
2021 3,1 2,0 
2022 2,0 3,2 
2023 3,1 3,2 
2024 2,0 4,1 
2025 3,1 4,1 
2026 2,0 4,9 
2027 3,1 4,9 
2028 2,0 5,8 
2029 2,7 5,8 
2030 2,0 6,6 
2031 2,7 6,6 
  7,4 
  O.s.v. 

I alt 32,3  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
32,3 mio. kr. 

 
2017-2031 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering/forundersøgelser 500 500

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.200 800 0 2.000 4.000

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.700 800 0 2.000 4.500

Afledt drift 1.215 2.318 2.318

Samlede likviditet, netto 0 1.700 2.015 2.318 4.318 4.500

Økonomi
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Fleksboliger på Socialområdet     Bilag 10 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Skovsbovej i Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Socialafdelingen ønsker fleksboliger til det specialiserede 
socialområde, som muliggør nytænkende og intensive 
rehabiliterende indsatser, der medfører hurtigere afklaring af 
borgernes behov samt øget selvstændighed til borgerne.   
 
Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013 en rehabiliteringsstrategi for 
Socialafdelingen. Strategien er styrende for den faglige udvikling i de 
pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser.  
 
Det bærende princip i rehabiliteringsarbejdet er, at den enkelte borger 
opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Dette betyder 
blandt andet, at borgerne skal have mulighed for at bo i en så selvstændig 
boform som muligt.    
 
Som del af rehabiliteringsstrategien har Socialafdelingen gennemført en 
større analyse af boligudbud og –efterspørgsel. Analysen identificerer et 
behov for fleksible boliger, hvor der blandt andet kan foregå botræning og 
udredning af borgerbehov.  
 
Indsatsen i boligerne skal være kort og intensiv. Boligerne skal medvirke til 
større kvalitet i indsatsen for en borgergruppe, som har et stort potentiale 
for udvikling af højere grad af selvhjulpenhed. Boligerne vil give 
Socialafdelingen mulighed for fleksibilitet og en faglig dynamik, som ikke er 
mulig med de boliger, der er til rådighed i dag.    

Behov / ønsker  
Dataanalyse viser, at Socialafdelingen har behov for 6 fleksboliger.  
 
Afledt drift: Udvidelsen med 6 fleksboliger afleder øgede driftsudgifter til 4 
medarbejdere i tidsrummet 06:00-17:00 i hverdage, samt til øvrig drift, 
forbrugsafgifter og vedligeholdelse, i alt 2,029 mio. kr. årligt. Hertil 
kommer udgift til ledelse og administration, som forventes at kunne findes 
inden for nuværende ramme.  
 
Anlæg: Det estimeres at etableringen af 6 fleksboliger med tilhørende 
administrationsbygning vil udgøre 7,722 mio. kr., heraf udgør inventar 
0,155 mio. kr. og kunst 0,03 mio. kr.  
 
Det forventes at boligerne vil være klar til indflytning primo april 2018. 
 

Behovsanalyse  
Botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps kan være enten 
længerevarende eller midlertidige.  
 
Midlertidige botilbud bruges i kortere forløb og kan anvendes fleksibelt i 
forhold til indsatserne. De kan fx anvendes til udredning af borgerens 
behov eller til intensive indsatser, der muliggør at borgeren (igen) kan bo i 
egen bolig.  
 
Socialområdet har pt. 8 boliger, der anvendes til midlertidige forløb. Den 1. 
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januar 2016 var 68 borgere visiteret til en midlertidig bolig, og 
størstedelen var således visiteret til tilbud i anden kommune eller til 
private tilbud. 
 
Socialafdelingen arbejder efter en rehabiliteringsstrategi, som sigter efter 
at tilbyde borgerne den mindst indgribende støtteform. Desuden sigtes der 
i strategien efter at give borgerne et tilbud, der er tæt på familie og øvrigt 
netværk, da dette har stor betydning for inklusion i det øvrige samfund, 
hvilket også påvirker graden af selvstændighed. Flere midlertidige boliger i 
Svendborg Kommune giver mulighed for at understøtte den rehabiliterende 
arbejdsform.      
 
Analyser viser, at der også fremadrettet vil være et stort behov for 
midlertidige boliger, hvor indsatsen kan tilrettelægges fleksibelt efter 
borgerens behov. Især intensive botræningsforløb og udredningsforløb vil 
betyde, at en højere andel af borgerne vil komme til at bo i egen bolig eller 
få tilbud om den rette indsats hurtigere.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Boligerne skal bygges i en kvalitet og størrelse, der passer til hensigten 
omkring midlertidige boliger. Samtidig skal de bygges, så de kan holde til 
hyppige ind- og udflytninger i en borgergruppe, som til tider kan behandle 
boligen hårdt. 

Øvrige bemærkninger   
Det foreslås at placere boligerne på Skovsbovej mellem et eksisterende 
botilbud til sindslidende og et eksisterende botilbud til handicappede. 
Placeringen vil bidrage til den ønskede fleksibilitet og faglige dynamik i det 
nye botilbud.  

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Anlægssum 7.721.830 kr. 

 
2017-2018 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.250 4.472 7.722

Afledt drift 0 1.522 2.029 2.029 5.580

Samlede likviditet, netto 0 3.250 5.994 2.029 2.029 13.302

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Ældreområdet 

Etablering af gæsteboliger på ældreområdet  Bilag 11 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Placeringen ønskes som tilbygning til et af Svendborg Kommunes 
eksisterende plejecentre.  

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ud fra en driftmæssig betragtning er der rationale i at udvide et 
eksisterende plejecenter med flere boliger frem for at bygge nyt. En 
udvidelse af eksisterende plejecenter vil ofte kunne ske inden for samme 
normering i forhold til sektionsleder og nattevagt. Desuden giver størrelsen 
af servicearealet på flere af de eksisterende plejecentre mulighed for at 
rumme et større boligareal uden udvidelse af servicearealet. 

Behov / ønsker  
Konkret ønskes en tilbygning på 8 gæsteboliger på et af Svendborg 
Kommunes plejecentre opført efter reglerne i Lov om Almene boliger og 
med boligselskab eller Svendborg Kommune som bygherre afhængig af 
ejerforholdet på det konkrete plejecenter.  
 
Tages der udgangspunkt i et arealbehov på i alt 560 kvm. og 
rammebeløbet for alment boligbyggeri, vil den samlede anskaffelsessum 
beløbe sig til ca. 12,9 mio. kr. Finansieringen af almene boliger, i henhold 
til vejledning fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, påskriver 
en kommunal grundkapital på 10 %, 2 % beboerindskud og 88 % 
realkreditlån. Det vil sige, at den kommunale grundkapital for et projekt 
for 8 gæsteboliger vil være ca. 1,3 mio. kr.  
 
Hertil kommer et inventarbudget på ca. 0,5 mio. kr.  
 
 
Afledt drift: 
Udvidelse med 8 gæsteboliger afleder øgede driftsudgifter til SOSU- 
personale, rehabiliteringsterapeut samt sygeplejerske (deltids).  
I alt 3.035.000 kr./året. 
 
Desuden er der afledte udgifter til husleje inkl. vand og varme på 580.000 
kr./året samt beboerindskud på 258.000 kr. (engangsbeløb). 

Behovsanalyse  
Aktuelt er der 41 gæsteboliger i Svendborg Kommune. På grund af øget 
pres på gæsteboligerne i 2015, har det været nødvendigt at benytte 
ældreboliger som gæsteboliger på Gudbjerg Plejecenter. Dette er dog kun 
en midlertidig løsning, da disse ældreboliger står for at skulle ombygges.  
 
Der er en forventning om, at behovet for gæsteboliger i de kommende år 
vil være stigende bl.a. på grund af specialiseringen og centraliseringen af 
sygehusene med kortere liggetider og stigning i ambulante 
behandlingsmuligheder. Desuden forventes en øget ældrebefolkning også 
at bidrage til et øget pres.  
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Øvrige bemærkninger   
Ovenstående vil skulle indledes med en afdækning af muligheder på 
Svendborg Kommunes plejecentre for udvidelse med 8 gæsteboliger. 
Afhængig af ejerforholdet på det relevante plejecenter, vil en udvidelse 
skulle ske i tæt samarbejde med en evt. ejer af stedet.  
Endelig vil der skulle formentlig indarbejdes en proces for godkendelse af 
lokalplan i tidsplanen for et konkret projekt.  

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Perioden: 2018-2019 

Den samlede kommunale 
anlægsudgift inkl. inventar er 

1,826 mio. kr.  

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.287 539 1.826

Afledt drift 0 0 3.873 3.615 7.488

Samlede likviditet, netto 0 0 1.287 4.412 3.615 9.314

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Øvrige 

Varmtvandsbassin                 Bilag 12  

 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Endelig placering af varmtvandsbassin er ikke besluttet. 
 
En mulig placering kunne være: 

• Ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej 70 eller ved 
Centrumpladsen 1 

• Bar mark  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af nyt varmtvandsbassin i Svendborg Kommune 

Behov / ønsker Udvidelsesforslaget er et foreløbigt udkast og er under udarbejdelse. Forslaget 
udarbejdes på foranledning af Social og Sundhedsudvalget på baggrund af deres 
beslutning på udvalgsmødet den 8. juni 2016. 
Ønsket er et varmtvandsbassin bl.a. målrettet ældre og handicappede, som vil have et 
bredt forebyggende sigte.  
Ved træning i varmt vand vil man kunne lindre smerter og minimere risikoen for 
skader og belastning på kroppens led. Det betyder, at personer, der har vanskeligt 
ved at træne på land, kan træne deres styrke, bevægelighed, kondition, balance mv.  
Træning i vand kan have betydning for borgerens mulighed for at klare 
dagligdagsopgaver og kan således være medvirkende til at forebygge behov for 
hjælp. 

Behovsanalyse Der er i Svendborg Kommune aktuelt to varmtvandsbassiner, der kan bruges af blandt 
andet ældre og handicappede, i forhold til træning i bassin. Et i privat regi og et i 
tilknytning til Svendborg Idrætscenter/ Svendborg Svømmeland. 

Svendborg Idrætscenter oplyser, at der er efterspørgsel på ledige tider i 
varmtvandsbassinet i Svendborg Svømmeland. Varmtvandsbassinet har på 
nuværende tidspunkt en høj belægningsprocent, hvor vandtid til brug for 
fysioterapi, babysvømning, aftenskolebrug suppleret af få timer til offentlig 
benyttelse fylder tidsskemaet.  
 
Regionens beslutning (april 2016) om at fjerne tilskud til fysioterapeuters 
leje af bassintid forventes alt andet lige at medføre frigivelse af 6-8 timer 
ugentligt.  
 

Social- og Sundhedsudvalget har samtidig søgt midler til fortsat at 
understøtte træning i varmtvandsbassin, hvilket forventes at minimere 
effekten af regionens beslutning.   
 
Gymnastikhuset Vornæs er et privat varmtvandsbassin. Gymnastikhuset 
oplyser, at bassintid er efterspurgt og de vurderer, at efterspørgslen efter 
træning i varmtvandsbassin er stigende.  
 
Som opsamling vurderes det, at der er efterspørgsel på et yderligere 
kommunalt varmtvandsbassin. Det er dog ikke undersøgt, hvorvidt et nyt 
bassin vil kunne udlejes til foreninger i samme grad som det eksisterende.  
 

Øvrige bemærkninger  Den bedst belyste placering er ved Svendborg Svømmeland på Ryttervej i 
tilknytning til det eksisterende varmtvandsbassin. Økonomi for anlæg af 
varmtvandsbassin er beregnet ud fra forhold på Ryttervej.  
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Anlæg af varmtvandsbassin:  
 
Ryttervej: 

I forbindelse med behandling af sag vedr. anlæg af Sundhedshus i maj 
2015, bad Social- og Sundhedsudvalget CETS regne på, hvad det koster at 
udvide det eksisterende varmtvandsbassin på Ryttervej. 

CETS vurderer, at de eksisterende omklædningsrum ikke kan dække 
brugere af et nyt bassin og at der derfor er behov for omklædnings-
faciliteter i tilknytning til bassinet. 
 
En identisk udvidelse af det nuværende varmtvandsbassin på Ryttervej, er 
vurderet af CETS til at koste 19,0 mio. kr. (inkl. omklædningsrum)  
 
Dette indeholder en bygning på 300 br. M² inklusiv kælder, som rummer 
omklædningsfaciliteter, varmtvandsbassin og teknikrum.  
 
De planlagte omklædningsfaciliteter opfylder tilgængelighedskravene 
svarende til de omklædningsrum, der er tilknyttet det nuværende 
varmtvandsbassin på Ryttervej. Det skal bemærkes, at der ikke er 
kapacitet til faciliteter, hvor omklædning foregår liggende.  
 
Der tages forbehold for, at udgifter forbundet med anlæg af 
varmtvandsbassin ved en anden placering eventuelt vil medføre yderligere 
omkostninger.  
 
Forbehold Centrumpladsen: 

Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser 
vedr.: 

• Tilgang til varmtvandsbassin, parkeringsmuligheder og eventuelt 
etablering af parkeringspladser 

• Lokalplan 
• Jordbundsforhold og jordbundsforurening  
• Eventuel ombygning af eksisterende forhold  
• Afklaring vedr. fremtidige forhold på Centrumpladsen 

 
Ovenstående liste er ikke udtømmende. 
 
Forbehold ved bar marks projekt  
Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser 
vedr.: 

• Lokalplan 
• Jordkøb 
• Jordbundsforhold og jordbundsforurening 
• Etablering af p-pladser. 
• Eventuel ombygning af eksisterende forhold  
• Forsyning 
• Tilslutning 
• Fuldt teknisk anlæg 
• Personalefaciliteter 
• Modtagelse/reception 

 
Ovenstående liste er ikke udtømmende. 

 
Driften af varmtvandsbassin med offentlig adgang:  
Ved en placering ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej eller 
Centrumpladsen vurderes de årlige driftsudgifter at være 836.264 kr. 
ekskl. moms. Det vurderes, at teknisk service, livreddere og reception er 
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indeholdt Svømmehallernes normering.  
 
Ved bar marks projekt vurderes de årlige driftsudgifter at være 1.728.291 
kr. eksklusiv moms. 
 
De forventede indtægter forbundet med etableringen af et nyt 
varmtvandsbassin er sat konservativt til 250.000 kr. årligt, men vil 
afhænge af den faktiske efterspørgsel.   

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
19 mio. kr. 

 
2017 - 2018 

 

Ryttervej/Centrumpladsen 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Samlet anlægsprojekt 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Øvrig finansiering 0 0 0 0 0 0

Afledte driftsudgifter 0 0 418 836 836 2.090

Afledte driftsindtægter 0 0 -125 -250 -250 -625

Samlede likviditet, netto 0 9.500 9.793 586 586 20.465

Økonomi

Bar marks-projekt

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Samlet anlægsprojekt 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Øvrig finansiering 0 0 0 0 0 0

Afledte driftsudgifter 0 0 864 1.728 1.728 4.320

Afledte driftsindtægter 0 0 -125 -250 -250 -625

Samlede likviditet, netto 0 9.500 10.239 1.478 1.478 22.695

Økonomi
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Isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere                       Bilag 13  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Ikke kendt 

Overordnet 
beskrivelse 

Anlægsramme til køb af 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte 
borgere.  

Behov / ønsker Der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte 
borgere.  

Behovsanalyse Socialafdelingen har lavet en bolighandlingsplan, hvis analyser viser, at der 
er behov for denne form for alternative boliger til målgruppen af 
dobbeltbelastede borgere med udadreagerende adfærd.  
 
Målgruppen er kendetegnet ved en afvigende adfærd som følge af 
misbrugs- og psykiske problemstillinger. Målgruppen har generelt svært 
ved at bo i og fastholde boliger i alment boligbyggeri og i kommunale 
boliger, hvor der er naboer. Dette skyldes både, at målgruppen kan have 
svært ved at bo i tæt bebyggelse, men det skyldes også, at deres adfærd 
kan være uhensigtsmæssig for naboerne. Generne for naboerne kan være 
så omfattende, at borgerne i målgruppen bliver udsat ud af lejemålet.   
 
Det vurderes, at der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger 
til målgruppen, som modsvarer borgernes behov for lav kontakt til naboer 
og lokalsamfundet i øvrigt. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Boligerne skal ligge med god afstand til naboer. De skal kunne rumme 1-2 
personer.  

Øvrige bemærkninger  Beløbet ønskes som rammebudget. Rammen er beregnet ud fra de 
nuværende konditioner på boligmarkedet. Målet er at købe flest mulige 
egnede boliger inden for rammen, dog højest 5 boliger.  
Et eventuelt restbeløb lægges tilbage i kassen.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
3.000.000 kr. 

 
2017-2018 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.500 1.500 3.000

Samlede likviditet, netto 0 1.500 1.500 0 0 3.000

Økonomi
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Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole  Bilag 14 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Kirkevej nr. 8 og 12, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med renovering af Thurø Skole er der foretaget en 
undersøgelse af PCB-forekomster og skimmelsvamp i to ældre huse, som 
er placeret i det nordvestlige hjørne af skolens grund op mod Thurø Kirke, 
og som senest har været anvendt til brug for skolens SFO. 
 
Prøver i bygningerne viser, at PCB i luften ligger væsentligt over 
Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdier, og at der er forekomster 
af skimmelsvamp. 
 
Begge bygninger er i meget dårlig stand, og CETS har vurderet, at 
omfanget af en renovering ikke er rentabelt. I det ene hus vil der 
yderligere skulle etableres nyt fyr til varme.  
 
Hvis der ikke udbedres på skaderne, vil bygningerne imidlertid hurtigt 
forfalde. Dette vil være meget problematisk, da bygningerne er placeret i 
forbindelse med skolens legeplads og vil udgøre en sikkerhedsrisiko for 
børnene såvel i som efter skoletiden.  
 
Hvis husene fjernes, kan området anvendes til en ønskelig udvidelse af 
legearealet, der også kan anvendes uden for skoletid. 
 

Behov / ønsker • Nedrivning af to bygninger beliggende på Kirkevej nr. 8 og 12, 
5700 Svendborg 

• Bortskaffelse af nedrivningsmateriale og miljøfarligt materiale 
• Genetablering af området  

 
Behovsanalyse Bygningerne optager en god del af det i forvejen sparsomme udeareal til 

skolen, og det har derfor gennem hele planlægningsprocessen af 
skolerenoveringen været skolens ønske, at bygningerne skulle nedrives.  
 
Dette er begrundet i et ønske om udvidelse af legepladsen blandt andet 
som følge af den nye skolereform med øgede krav om bevægelse og idræt. 
Set fra kirke og kirkegård fremstår husene forfaldne, så en nedrivning og 
genopretning af arealet vil være en markant forskønnelse af området.  
 
Nedrivningen har været forsøgt indregnet i renoveringsprojektet, hvilket 
imidlertid ikke lykkedes, overvejende fordi der opstod store uforudsete 
udfordringer med de statiske forhold i den ene af de gamle bygninger ud 
mod Bergmannsvej. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Da skolen er færdigrenoveret, og den tilgrænsende legeplads er i brug, vil 
der være skærpede krav til afspærring. 
 
Der er behov for opmærksomhed på bortskaffelse af miljøfarligt materiale. 

Øvrige bemærkninger  Tidligere beregninger på nedrivningen er ikke længere gældende, da der 
skal tages yderligere hensyn på grund af den færdigrenoverede skole og 
legeplads. 
 
Der er i budgettet indarbejdet udgifter til en evt. afvikling af jordforurening 
på grunden. Hvis forundersøgelsen viser, at der ikke er jordforurening vil 
der være et forventet mindreforbrug i projektet som vil tilbageføres til 
kassen. 
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Økonomiberegningerne indeholder udgifter til forundersøgelser, 
projektering, udbud, sanering, nedrivning og genetablering af området 
samt et anslået beløb til udbedring ved eventuel jordforurening, idet 
omfanget ikke kendes på forhånd. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
2,0 mio. 

 
2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 0 2.000 0 0 0 2.000

Samlet anlægspro jekt 0 2.000 0 0 0 2.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 0 0 0 2.000

Økonomi
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Skårup Skole – Nedrivning af tidligere pedelbolig og 

etablering af p-pladser på området               Bilag 15  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Tidligere pedelbolig ved Skårup Skole, Østergade 51B, Skårup 

Overordnet 
beskrivelse 

Ejendommen var i 2016 planlagt til at skulle etableres og indrettes til 
heldagslegestue for dagplejere ved Skårup, Oure og Vejstrup. Der blev ved 
budgetforhandlingerne i 2016 søgt om anlægsmidler for ombygning for at 
forbedre de fysiske forhold, for læringsrum mv. 
Projekts samlede udgift udgjorde kr. 650.000,- 
 
I budgetforhandlingerne 2016 blev der ikke afsat beløbet kr. 650.000 til 
dagsplejerne og derfor har bygningen stået tom siden. Ejendommen er 
opført i 1966 og består af stueetage på 148 m2 og kælder på 47 m2.  
 

Behov / ønsker Bygningen ønskes nedrivning med henblik på at etablere p-pladser for 
Skårup Skole 

Behovsanalyse Der mangler parkeringsplader ved Skårup Skole 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Det er nødvendigt at miljøundersøge ejendommen, da der allerede er 
konstateret PCB og tungmetaller i bygningen, herunder bly i maling. 
Desuden er loftbeklædningen formentlig udført af plader indeholdende 
asbest, som var meget anvendt i institutionsbyggeri på 
opførelsestidspunktet.  
 

Øvrige bemærkninger  Ved udvidelse af parkeringsarealet vil der betyde at evt. adgangsforhold 
skal ændres og derfor afventes politiets mærkninger til dette.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1.012.485 kr. 

 
2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 1.012 0 0 0 1.012

Samlet anlægspro jekt 0 1.012 0 0 0 1.012

Afledt drift 0 14 14 14 14 56

Samlede likviditet, netto 0 1.026 14 14 14 1.068

Økonomi
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Byhaveskolen – Ny belægning i skolegården              Bilag 16  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Byhaveskolen - Ørbækvej 47, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Belægning i skolegården er meget nedslidt og ujævn, bl.a. pga. større 
træer som tidligere har stået i skolegården. Træerne er fældet, men stub 
og rod er der endnu. 
 
En stor del af skolens elever benytter kørestol. Niveauforskelle er udlignet 
med mindre ramper, som ikke lever op til bestemmelser for 
tilgængelighed. 
 
Ældre kloakledning på tværs af skolegården er inspiceret med tv, og har 
vist sig at være i dårlig stand, og bør derfor renoveres samtidig med 
fornyelse af belægningen. 

Behov / ønsker 
• Belægning udskiftes. 
• Ramper ændres til længere rampe med mindre stigning. 
• Trærødder fjernes. 
• Kloakrør udskiftes i forbindelse med optagning af belægning. 

Behovsanalyse Skolen og adgangsveje skal være tilgængelig for kørestolsbrugere. 
Belægningen skal være jævn, således man kan færdes sikkert i 
skolegården. 
 
Niveauforskelle udlignes med ramper, med mindre stigning. 
Kloakrør bør udskiftes inden der udføres ny belægning. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Ramper udføres i overensstemmelser med bestemmelser for 
tilgængelighed – længere rampe med mindre stigning. 
Afvanding af skolegården sikres med afløbsriste. 

Øvrige bemærkninger  Byhaveskolen er en takstinstitution, hvoraf 50 % af de samlede pladser 
købes af andre kommuner og de sidste 50 % købes af skoleafdelingen. 
 
En beregning på grundlag af forudsætninger svarende til takstberegningen 
for 2016 vedr. rentesats, antal elever m.v. samt med en anslået 
afskrivning over 15 år, vil give en takststigning pr. elev på 3 kr. pr. dag / 
1.100 kr. pr. år.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,461 mio. kr. 

 
2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 133 133

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.328 1.328

Samlet anlægsprojekt 0 1.461 0 0 0 1.461

Samlede likviditet, netto 0 1.461 0 0 0 1.461

Økonomi
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Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler                 Bilag 17  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale dagtilbud og skoler. 
 

Overordnet beskrivelse Tilstanden af Svendborg Kommunes ude miljø til leg og læring er under 
konstant pres. 
 
Det forventes at indenfor en periode på 4 til 5 år vil miste en stor del af 
redskaberne, da redskaberne tages ned af sikkerhedsmæssige årsager. 
Samtidigt med at der sker kontinuerlig udvikling af 
udendørslæringsmiljøer.  
 
Økonomien for ude miljøet prioriteres i dag indenfor de afsatte midler til 
akut og planlagt vedligeholdelsesopgaver på områdets bygninger. 
Bygningerne bliver prioriteret højere end de forskellige redskaber på ude 
områderne, da vedligeholdelsen af bygningerne har betydning for 
arbejdsmiljøet og sundheden for personalet og brugerne.  
 

Behov / ønsker Udover midler til renovering og erstatning af allerede eksisterende 
redskaber, er der brug for at man tænker anderledes i forbindelse med 
udendørs læringsmiljøer, så Svendborg Kommune fremadrettet får mere 
tidssvarende læringsmiljøer. Hvor den pædagogiske faglighed samt driften 
har fokus.  
 
Største delen af Svendborg Kommunes legepladser, på dagtilbud- og 
skoleområdet, bliver benyttet af lokalområdet efter lukketid. Dette giver en 
stor værdi lokalområdet, men betyder ligeledes større slid på redskaberne.  
 
Ønsket er at udendørs lege- og læringsmiljøer får et større økonomisk 
fokus. Der søges derfor om et selvstædigt budget, som dækker over 
helhedsplan, nyanskaffelser, faldunderlag samt drift og vedligeholdelse.  
 
For at give driften et løft, og bedre udnyttelse af de midler der er til 
rådighed til drift og vedligeholdelse, ønskes en legeplads reparatør i en 
halv stilling, som har til opgave og køre en planlagt drift på udendørs lege- 
og læringsmiljøer.  
 
Ved at Svendborg Kommune har sin egen reparatør kan man få 
vedligeholdt flere redskaber, end hvis der skal benyttes håndværker. I dag 
bruges der mange resurser på at mødes med håndværker og finde 
løsninger, hvor en legeplads reparatør vil være selvkørende.    
 

Behovsanalyse Der er et behov for at sikre gode og værdifulde læringsmiljøer på skoler 
samt dagtilbud, der skaber rum for social læring, udvikling, trivsel og 
dannelse. Efter skolereformen er der mere fokus på brugen af 
udendørslæringsmiljø og skabe mere bevægelse blandt eleverne. Her kan 
ligeledes nævnes ordningen med aktive børn i dagtilbud. 
 
Generelt er legemiljøerne i dag nedslidte, og ikke opdateret i forhold til de 
krav vi i dag har til udendørslæringsmiljøer. Herunder er der flere steder 
uoverensstemmelse med aldersgruppen som anvender bygningen og ude 
arealerne.   
 
I andre dele af landet, har man set en forøgelse af værdien af ejendomme 
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i nærområdet, hvor ude miljøet har fået et løft på for eksempel en skole. 
Ved anskaffelser af nyanskaffelser af legeredskaber til udendørs 
læringsmiljøer, har redskaberne en værdi for kommunen, denne værdi 
falder hurtigt til en brugsværdi, hvis ikke der sker et kontinuerligt 
vedligehold.   
 
Det vurderes det at der skal bruges 0,44 mio. kr. pr. år, til en 
legepladsreparatør i en halv stilling samt materialer mm., for at opretholde 
brugsværdien og bibeholde sin værdi i forhold til læringsmiljø.    
 
Herudover skal der være plads til fornyelser, samt investeringer hvor man 
allerede har nedlagt redskaber af sikkerhedsmæssige hensyn. Samtidig 
skal der ses på rummene i uderummet, beplantning, cykelbaner, stier mm.  
 
Det vurderes at der er brug for 2,1 mio. kr. i 2017 til udskiftning, 
opgradering af ude miljøer samt faldunderlag og sandkassesand, faldet til 
1,8 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem. Efter en periode på 7 år 
bør tallene revurderes.  
 

Specifikke kvalitetskrav Lovgrundlag 
 
Nationalt: 

• Dagtilbudsloven 
• Pædagogisk læreplan 
• Folkeskolereformen 
• Folkeskoleloven 

 
Retssikkerhedsloven § 16 tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver 
løses, som suppleres af serviceloven § 6, der indeholder en generel pligt 
for kommunen at til af føre tilsyn med de forhold, børn lever under. I den 
forbindelse ses der på at børnene opholder sig under trygge og sikre 
forhold, såvel indendørs som udendørs, fx på legepladser. 
 
Svendborg Kommune politiske satsninger: 

• Aktive børn i dagtilbud 
• Idrætsskoleprojektet 
• Sciencepolitik 
• Sundhedspolitik  
• Bevægelsespolitik 
• Svendborg Kommunes idrætspolitik 
• mm. 

 
Øvrige bemærkninger  For investeringer i ude området på takstinstitutioner, vil der, skulle ske 

tværfaglig koordinering, da investeringer vil have indflydelse på 
institutionens takster. 
 
Det forventes at legeredskaberne har en levetid på 15 år, herefter skal der 
ske en fornyet cyklus med hensyn til udskiftning og opgradering af ude 
miljø. Denne levetid er anslået.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
2017: 2,1 mio. kr. 
2018: 1,8 mio. kr. 

2019 til 2023: 1,7 mio. kr. årligt 
 

Herudover 0,44 mio. kr. årligt til drift  
 

 
2017 til 2023 
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Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler                 Bilag 17  

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 2.100 1.800 1.700 1.700 7.300

Samlet anlægspro jekt 0 2.100 1.800 1.700 1.700 7.300

Afledt drift 0 440 440 440 440 1.760

Samlede likviditet, netto 0 2.540 2.240 2.140 2.140 9.060

Økonomi
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Renovering af offentlige toiletter på Torvet og Centrumpladsen         Bilag 18 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Torvet og Centrumpladsen 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er et betydeligt behov for renovering af toiletterne på Torvet og 
Centrumpladsen. Dertil kommer, at tilgængeligheden for handicappede er 
utilstrækkelig på Torvet.  
 

Behov / ønsker Begge toiletter er meget benyttet og fremstår meget nedslidte.  
 
Toiletterne er fra en svunden tid, og det kræver en stor indsats at renholde 
i tilstrækkelig grad, da indvendige overflader, såsom fliser, klinker, lette 
skillevægge, vægge, samt håndvaske og toiletter er nedslidte. Med andre 
ord trænger alle overflader til at blive udskiftet.  
 
Endvidere er tilgængeligheden på Torvet utilstrækkelig, da døren til 
handicaptoilettet er for smal til kørestolsbrugere. 
 

Behovsanalyse I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 blev der afsat 1,150 
mio. kr. til overordnet at udskifte toiletpavillonen på Lundeborg Strand 
samt mindre renoveringer og opfriskning, af kommunens 17 offentlige 
toiletter.  
 
I forbindelse med yderligere undersøgelser af de offentlige toiletforhold, 
har det vist sig at der er brug for en større indsats, end først antaget, 
vedr. toiletterne beliggende på Tovet og på Centrumspladsen.  
 
Torvet 
Det har vist sig at den nuværende indretning af handicaptoilet ikke er 
brugbar: 
• dørens bredde er ikke tilstrækkelig 
• lokalets størrelse overholder ikke kravene til indretning af 

handicaptoilet. 
• Overfladerne er nedslidte: gamle teglklinkegulve, skillevægge, 

ståltoiletter og håndvask (vandalsikret interiør), ventilationen er 
mangelfuld, kedeligt belysningsniveau, døre hænger, og malede og 
fliseoverflader en nedslidte.  

 
For indretning af handicaptoilettet så det overholder gældende krav, vil 
dette kræve at handicaptoilettet skifter placering til dame- eller 
herretoilettet, hvor rummet bedre anvendeligt til handicapindretning. Dette 
kræver gennembrydning af bærende skillevægge og flytning af andre 
vægge, så indretningen af alle toiletter er brugbare. Ny indgangsdør til 
handicaptoilettet og døråbner skal flyttes/skiftes.  
 
En generel forhøjelse af niveauet kunne således bestå af: nye lyskilder, 
flise/klinke udskiftning, malearbejde, nye toiletter/håndvask, håndtørrer, 
sæbebeholdere, nye døre, samt automatik til døråbning. 
 
En videoinspektion viser yderligere at kloakken, ca. 5-7 meter, ud i torvet 
skal udskiftes. Dette gøres indefra, da man i forbindelse med denne 
renovering vil brække gulvene op og forny det. Alternativt skal torvet 
graves op 5 til 7 meter ud fra toilettet. 
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Projektet på Tovet vil andrage 0,53 mio. kr. hvoraf de 0,14 mio. kr. er en 
del af det godkendte budget fra 2014 og midlerne fra 
tilgængelighedspuljen. Prisen er inkl. midlertidig toiletter i 
ombygningsperioden. 
 
Centrumpladsen 
Da toiletterne er placeret under Centrumpladsens p-pladser vil det ikke 
være muligt at ændre den nuværende adgang via kældertrappen. 
 
Den nuværende indretningen skal som sådan ikke ændres, men en generel 
forhøjelse af niveauet kunne bestå af: nye lyskilder, flise/klinke 
udskiftning, malearbejde, nye toiletter/håndvask, håndtørrer, 
sæbebeholdere, nye døre, samt automatik til døråbning.   
 
Hertil kommer: 
• At ventilationsanlægget trænger til gennemgribende renovering 
• At kloakken bør renoveres igen, eller evt. udskiftes.  

o Kloakken har tidligere fået udført en strømpeforing, da 
kloakken var ret nedslidt.  

 
Projektet på Centrumpladsen vil andrage 0,51 mio. kr. 
 
I renoveringsperioden henvises der til toiletter på Torvet. 
 
En samlet pris for projekterne på Tovet og Centrumpladsen vil andrage 
1,04 mio. kr. hvoraf de 0,14 mio. kr. er en del af det godkendte budget fra 
2014 og midler fra tilgængelighedspuljen.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
900.000 kr. 

 
2017 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.150 900 2.050

Samlet anlægspro jekt 1.150 900 0 0 0 2.050

Samlede likviditet, netto 1.150 900 0 0 0 2.050

Økonomi
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Vedligeholdelsesefterslæb på kommunale ejendomme           Bilag 19  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle kommunale bygninger (dog ikke havnenes bygninger og haller) 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er et vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygninger, som skal 
nedbringes, hvis bygningernes brugsmæssige og økonomiske værdi skal 
sikres. 
 

Behov / ønsker I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af kommunens Strategi 
for bygningsvedligeholdelse blev det samtidig besluttet, at der i forbindelse 
med budget 2017 skulle udarbejdes et forslag til budget.  
 
Der vil blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan, for den enkelte bygning, i 
takt med at bygningerne tilstandsregistreres. Efterhånden som alle 
bygninger registreres prioriteres opgaverne på tværs, og 
vedligeholdelsesprioriteringen tager form af en masterplan, for den 
samlede planlagte vedligeholdelsesopgave. 
 
Med en øget planlagt vedligeholdelse af bygningerne vil efterslæbet 
gradvist nedbringes, og behovet for fordyrende og akutte opgaver 
reduceres. 
  
Historisk er budgetterne på drift og anlæg – på 15,2 mio. kr. - fordelt på 
anvendelser inden for fagområdet, samt en tværgående pulje: 

- Skoler (4,4 mio. kr.)  
- Børnehaver (2,7 mio. kr.)  
- Social og Ældre (3,0 mio. kr.)  
- Administrationsbygninger (0,9 mio. kr.)  
- Alle andre bygninger (1,7 mio. kr.) 
- Borgernære Serviceområder (2,5 mio. kr.)  

 
Ved at anvende budgetterne på tværs af områderne sættes der ind, der 
hvor behovet er størst, i henhold principperne i vedligeholdelsesstrategien. 
Det være sig akutte behov, registrerede efterslæb, miljøsanering (PCB) og 
det planlagte vedligehold. 
 
Endvidere vil vedligeholdelsen i højere grad kunne bidrage og koordineres 
med særlige projektmidler, som eksempelvis Pulje til faglokaler.  
 
Ud over det almindelige vedligeholdelsesefterslæb er der behov for, at en 
række bygninger saneres for PCB. Udgifterne til sanering af PCB vil ikke 
kunne indeholdes i de rammer, der historisk har været tildelt. Men udgiften 
vil være indeholdt i det aktuelle budgetforslag, så vidt budgetforslaget 
tilgodeses.  
 
Det samlede efterslæb på bygningsvedligeholdelse (fraset havnens 
bygninger) er på 141,4 mio. kr. over 5 år, heri er medregnet hallerne. 
Hallerne indgår i nærværende budgettema, der henvises til særskilt punkt. 
 
Fratrukket hallernes efterslæb er efterslæbet på de kommunale bygninger 
115,1 mio. kr. Det vil sige, at der gennemsnitligt skal tilføres området 23 
mio. kr. årligt de næste 5 år, for at få nedbragt efterslæbet. Behovet i 
overslagsårene vil afhænge af den konkrete registrering på bygningerne. 
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Vedligeholdelsesbehovet i 2017 er på 46,7 mio. kr. Heraf 8 mio. kr. til 
akutte opgaver, og mindre uplanlagte bygningsændringer. Sådanne 
opgaver er typisk: 

- påbud fra Arbejdstilsynet  
- påbud fra Beredskabet 
- ændrede krav til kerneopgaver eller organisationsændringer, der 

medføre behov for bygningsændringer 
- installationer, der holder kortere tid end vurderet 

 
Efterhånden som vedligeholdelsesefterslæbet nedbringes vil puljen til 
akutte opgaver også kunne reduceres. 
 
Vedligeholdelsesplanerne skal opdateres hvert år, og der vil med baggrund 
i en aktuel status på ejendomsmassen kunne fremlægges et forslag til 
prioritering indenfor den stipulerede 5-årige ramme.  

Behovsanalyse Ud over det almindelige vedligeholdelsesefterslæb kommer der særlige 
problemstillinger vedr. omfanget og fjernelse af PCB. Når der saneres for 
eksempelvis PCB vil det være hensigtsmæssigt og mere effektivt, at der 
samtidigt foretages vedligeholdelsesarbejder. Derved kan der opnås 
synergieffekt med de planlagte vedligehold der foreligger. 
 
Kommunens bygninger er blevet, eller er fortsat ved at blive, undersøgt for 
PCB. Hovedparten af bygningerne er fri for PCB, eller PCB-indholdet er 
nedbragt ved mindre indgribende foranstaltninger som udluftning, 
rengøring og øget ventilation. Men for en række bygninger har dette ikke 
været tilstrækkeligt. Resultatet af de seneste kontrolmålinger er 
fremkommet primo juni 2016.  
 
Ved en gennemgang af bygningsgennemgangen viser, at der er et særligt 
stort efterslæb på skolerne, hvor bygningerne generelt er i dårlig stand. 
Efterslæbet udgør her 34,5 mio. kr. over de næste fem år. 
 
For de bygninger der ikke er tilstandsregistreret, kan det ved almindeligt 
kendskab til bygningerne konstateres, at der også der er behov for 
vedligehold, men der vil være tale om mindre indsatser på de enkelte 
bygninger indtil alle bygninger er gennemregistreret, og der kan foretages 
planlagt arbejde på bygningerne. 
 
Principperne fra Vedligeholdelsesstrategien følges: De borgernærer 
serviceområder prioriteres højest. Hertil kommer en indsats på Rådhuset 
på Ramsherred, da der her er et stort behov for vedligeholdelse, samt 
PCB-sanering på Svendborgvej 135. 
 
Behovet for vedligehold på de resterende områder er også nødvendigt, dels 
for at undgå forværring af nedslidningen, dels for at undgå at skader 
spreder sig til andre områder og for at undgå at omkostningerne vokser sig 
større på sigt. Kommunens ejendomme er under en omfattende 
tilstandsregistrering, hvilket betyder at indsatsområderne er midt i en 
proces der løbende kategoriseres og efterfølgende prioriteres. 
 
De mest påtrængende opgaver, på baggrund af registreringerne, er 
synliggjort i vedhæftede bilag.  
 
Jo flere bygninger, der tilstandsregistreres jo mere præcist kan 
budgetbehovet opgøres. Dette er en løbende proces.  Alle bygninger vil 
være registreret ved udgangen af 2016, og registreringen foretages hvert 
3. år således, at behovet for vedligeholdelse løbende bliver opdateret.  
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Budgetbehov 2017 Mio. kr. 
Prioriterede opgaver, se bilag 39,0 
Pulje til akut / ikke planlagte nødvendige mindre 
bygningsændringer 

7,9 

I alt behov bygningsdrift og -vedligeholdelse 46,9 
Nuværende budgetramme 15,3 
Difference 31,6 

 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Puljen vil sammen med de eksisterende puljer til vedligeholdelse i det 
tekniske budget blive prioriteret i henhold til principperne der er angivet i 
Strategi for bygningsvedligeholdelse. Det betyder at dårligt vedligeholdte 
skoler, daginstitutioner og andre borgernære serviceområder bliver 
prioriteret højest.  
 
Kommunens øvrige bygninger vil blive tilgodeset med bygningsvedligehold 
i det omfang det ikke kan undgås at foretage bygningsmæssige opgaver, 
eller hvor følgeskaderne vil blive uforholdsmæssige store, hvis en mindre 
skade ikke udbedres. 
 
Der skeles ikke til, hvordan midlerne historisk har været anvendt.  

Øvrige bemærkninger  Forøgelse af idrætsudøvelse og fokus på bevægelse i folkeskolen kan stille 
nye og udvidet krav til de fysiske ramme på skolerne. For at afdække 
lokalebehovet kan der gennemføres en analyse i lighed med den analyse, 
der er foretaget for skolernes faglokaler.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Oversigt over de bygninger der vurderes at have størst 
vedligeholdelsesbehov i 2017. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

115,1 mio. kr.  
(heraf 20,9 i 2021) 

 
2017 - 2021 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

Politisk beslutning – udførelse

Vedligeholdelsesbehov 15.250 46.933 36.178 36.140 36.140 170.641

Ramme -15.250 -15.333 -15.303 -15.265 -15.265 -76.416

Samlede likviditet, netto 0 31.600 20.875 20.875 20.875 94.225

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag 

Side 39 af 49 

Acadre 15-31372 

 

Udvidelse af idrætshallernes renoveringsespulje                 Bilag 20  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Idrætshallerne under Haludvalget 

Overordnet 
beskrivelse 

Udvidelse af renoveringspuljen til idrætshallerne under Haludvalget.  

Behov / ønsker Haludvalget har gennem en årrække arbejdet med renovering af 
idrætshallerne, på baggrund af tilstandsrapporter fra 2008.  
 
Tilstandsrapporterne angav dengang et samlet investeringsbehov i hallerne 
på 36 mio.kr. fordelt på årene 2009–2016.  
 
Dette investeringsbehov er kun delvis imødekommet grundet begrænsede 
anlægsmidler. Hertil skal lægges de behov, som er opstået i perioden 2008 
og frem. 
 
Haludvalget råder årligt over en renoveringspulje på 1,7 mio. kr., og 
modtog ekstraordinært 5,0 mio. kr. i anlægsmidler i 2014, hvilket har 
medført at større projekter har kunnet gennemføres. Dette har udmøntet 
sig i projekter som tagudskiftning, varmeforsyningsudskiftning, renovering 
af baderum og lignende større projekter. 
 
Der er dog fortsat en række bygningsmæssige opgaver, herunder 
energibesparende foranstaltninger, som står over for at blive løst. 
 

Haludvalget vil derfor anmode om, at der afsættes 5,0 mio. kr. i 
anlægsmidler over en 2 års periode til fortsat renovering af hallerne under 
Haludvalget. 
 
Det bemærkes, at alle renoveringsopgaver løses og prioriteres i 
samarbejde med CETS. 

Behovsanalyse Der afventes ajourført investeringsbehov på baggrund af registreringer 
foretaget i 2016. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
5.000.000 kr. 

 
2017 - 2018 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 0 2.500 2.500 0 0 5.000

Samlet anlægspro jekt 0 2.500 2.500 0 0 5.000

Samlede likviditet, netto 0 2.500 2.500 0 0 5.000

Økonomi
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Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen     Bilag 21  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udvidelse af de fysiske rammer i Rantzausmindehallen. 
 
Rantzausmindehallen oplever en større og større belastning af hallens 
faciliteter grundet øget elevtal på Rantzausminde skole. Et elevtal, som jf. 
elevtaltsprognosen forventes at stige markant. 
 
Ligeledes har der gennem en årrække også været vækst i 
foreningsaktiviteterne i området, hvilket har medført en øget brug af 
hallen, der nu giver koordineringsudfordringer, ikke mindst på 
omklædningsfaciliteterne. 
 
Rantzausminde skole har henvendt sig til Distrikt Idræt, idet skolen er 
udfordret, grundet de begrænsede faciliteter i hallen. Skolen oplever i den 
daglige undervisning, at de didaktiske muligheder er stærkt begrænset i 
forhold til dels den almindelige idrætsundervisning og dels i forhold til 
deltagelsen i Svendborgprojektet. 
 
Svendborgprojektet forpligter skolen til at levere undervisning i idræt i 
minimum 270 minutter pr. uge. Skolen har valgt at udmønte de 270 min til 
4,5 lektioner á 60 minutter. I de 6 af lektionerne om ugen har mellem 90-
100 elever idræt på samme tid, hvilket begrænser det didaktiske 
mulighedsfelt. 
 
Derudover er skolen begrænset i at kunne benytte hallen til andre formål, 
herunder teaterforestillinger, fællesarrangementer for hele skolen osv. 
 
Skolen henleder opmærksomheden på omklædningsfacilieterne, der for 
nuværende tæller 4 omklædningsrum, hvoraf det ene skal kunne fungere 
som handicapomklædningsrum (skolen er handicapskole). Det giver 
således 3 omklædningsrum, hvor enten 45-50 drenge eller piger skal 
kunne nå at afvikle bad efter idræt i kun et omklædningsrum, inden næste 
lektion begynder. 
 
Badning/omklædning/personlig hygiejne er en del af idrætsfaget, og 
således omfattet de kompetence-, videns – og færdighedsmål for faget, 
der er politisk bestemt.  
 
Kan skolen ikke skabe ordentlig mulighed for omklædning, bad mv., så 
lever den ikke op til målene for faget. Det er derfor ikke en mulighed blot 
at slække på kravene for bad efter idræt. 
 
Det lokale foreningsliv oplever ligeledes store udfordringer med knapheden 
på faciliteterne i hallen. Dette ikke mindst i forhold til 
omklædningsfaciliteterne, som ikke kan håndtere det antal medlemmer, 
som efter idræt ønsker at omklæde og bade. Især er det svært at håndtere 
presset i de perioder på året, hvor udeidrætten og indeidrætten begge 
lægger beslag på omklædningsfaciliteter. 
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Behov / ønsker Der er ikke lavet en specifik behovsanalyse for faciliteterne i 
Rantzausmindehallen. 
Anlægsøkonomien er beregnet til 4,4 mio. kr. og indeholder en udvidelse 
med 4 omklædningsrum på hver 35 m2, 12 m2 gangareal samt 25 m2 
ombygning af eksisterende hal, til forbindelsesgang. 
 
Den afledte driftsøkonomi omfatter udgifter til el, vand og varme samt 
udgifter til daglig rengøring. Dette er sat til 0,150 mio. kr. årligt. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Anlæg: 4.400.000 kr. 
Årlig drift 150.000 kr. 

 
2017 

  

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 4.400 0 0 0 4.400

Afledt drift – afdrag 0 150 150 150 150 600

Samlede likviditet, netto 0 4.550 150 150 150 5.000

Økonomi

 

  



Budget 2017  
Anlæg 2017 – 2020 

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag 

Side 42 af 49 

Acadre 15-31372 

Fællesbibliotek i Vester Skerninge    Bilag 22 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Vestermarkskolen, Fåborgvej 60, 5762 Vester Skerninge 
samt Vester Skerninge Bibliotek, Fåborgvej 53, 5762 Vester Skerninge 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ved at sammenlægge de to biblioteker i Vester Skerninge, dvs folke- og 
skolebiblioteket, vil der kunne opnås billigere drift samt bedre service for 
både borgere og elever. Der vil gå en årrække før investeringen er tjent 
hjem. 
 
Et moderne bibliotekstilbud vil styrke lokalsamfundet.  
 
Når skole- og folkebibliotek lægges sammen vil det kvalificere elvernes 
udlån af mere forskellig artet litteratur, samtidig med at distriktets borgere 
vil komme til at færdes på et lyst og brugervenligt bibliotek, som vil kunne 
løfte oplevelsen af det at besøge distriktets bibliotek. Også borgere uden 
skolesøgende børn vil få deres gang på skolen og kan følge med i skolens 
tilbud og aktiviteter. 
 
Endelig er der en stor fordel i at skolens personale i biblioteket (det 
pædagogiske læringscenter) og folkebibliotekets bibliotekarer kommer til 
at arbejde tættere sammen til gavn for såvel borgere, som for elever. Fra 
Thurø har vi allerede gode erfaringer med faglig synergi og vi ser at 
børnene generelt øger deres biblioteks brug. 
 

Behov / ønsker Lokalbiblioteket i Vester Skerninge har i dag til huse i et ældre og meget 
uhensigtsmæssigt hus. Det er svært og dyrt at indrette bygningen, så den 
kan danne ramme om de funktioner, som et moderne bibliotek forventes at 
tilbyde sine borgere, herunder selvbetjening og åbent stort set døgnet 
rundt.   
 
Ligeledes gives borgerne mulighed for at benytte lokalerne til møder og 
arrangementer i den udstrakte åbningstid. 
 
Vestermarkskolen er i disse år ved at overgå fra traditionelt skolebibliotek 
til pædagogisk læringscenter(PLC), hvilket betyder, at biblioteket skal 
tænke sig selv bredere og mere tværfagligt, og i denne tænkning passer 
det rigtig godt ind med at folkebibliotek og PLC bliver lagt sammen, da 
dette vil skabe merværdi for alle brugere. 
 

Behovsanalyse De to institutioner har ønske om at fusionere lokalbiblioteket og det 
pædagogiske læringscenter på Vestermarkskolens nuværende 
skolebibliotek. Det kræver dog nogle ombygninger, da det kommende 
fællesbibliotek skal kunne låses af i forhold til resten af skolen. Derudover 
er der brug for handicapvenlige adgangsforhold og toiletfaciliteter.  
 

Øvrige bemærkninger  Økonomien forbundet med flytningen af biblioteket  
Flytningen af Vester Skerninge Bibliotek til Vestermarkskolen vil kræve en 
forventet anlægsinvestering på 993.556 kr. til etablering af fx 
handicaprampe, opsætning og nedbrydning af vægge samt vvs-arbejde 
med videre. 
 
Anlægsbudgettet på 993.556 kr. er ekskl. flytteomkostninger, da dette 
forventes at kunne klares internt i kommunen samt ekskl. udgifter til 
inventar og indretning, da det forventes, at nuværende inventar kan 
genbruges. 
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Den årlige driftsrelaterede udgift, ved flytning til Vestermarkskolen, til fx 
el, vand, varme og rengøring, forventes at udgøre 46.500 kr. og tomgangs 
udgiften indtil Faaborgvej 53 bliver solgt anslås til 10.000 kr. årligt. Der 
forventes ved helårsvirkning en bygningsmæssig besparelse på 29.000 kr. 
 
Anlægsudgifterne ligger indenfor det område, hvor kommunen har 
mulighed for at søge låneoptagelse.  
 
Økonomien vedr. salg af Faaborgvej 53 
Projektet finansieres delvist via salg af Faaborgvej 53. CETS har estimeret 
at Vester Skerninge Bibliotek, beliggende Faaborgvej 53, kan sælges for 
300.000 kr. og at udgifterne forbundet med salget beløber sig til ca. 
30.000 kr. Udgifterne indeholder annoncering, tilstandsrapport, 
energimærkning, ½ ejerskifteforsikring m.v. 
 
Hvis det ikke er muligt at sælge Faaborgvej 53 til den forventede 
salgsindtægt, vil en evt. difference skulle finansieres via kassen. 
 
 
Den samlede nettoanlægsudgift udgør derved 723.556 kr., men vil ved 
godkendelse blive behandlet som to særskilte anlægsprojekter. Herved vil 
det ikke være en forudsætning, at flytningen af biblioteket afhænger af at 
Faaborgvej 53 bliver solgt. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
723.556 kr. 

 
2017 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 994 994

P o lit isk  beslutning – salg

Salgsudgifter 30 30

Salgsindtægter -300 -300

Samlet anlægsprojekt 0 724 0 0 0 724

Afledt drift -15 -29 -29 -29 -102

Samlede likviditet, netto 0 709 -29 -29 -29 622

Økonomi
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Nyt Hovedbibliotek i Svendborg          Bilag 23 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Havnen.  

Overordnet 
beskrivelse 

I efteråret 2014 bad EBK udvalget om en beskrivelse af 
fremtidsmuligheder for et nyt hovedbibliotek i Svendborg. Biblioteket 
afleverede rapporten i marts 2015. I rapporten (”Fremtidens Bibliotek i 
Svendborg: Tendenser, undersøgelser og scenarier”),førte en 
opsummering af brugerundersøgelser, workshop med borgere mv frem til 
en beskrivelse af 3 scenarier for et nyt hovedbibliotek: 

• Placering på havnen 
• Placering på Ramsherred i rådhusbygningen 
• Nuværende placering med udbygning 

I dette oplæg til budget 2017, skal der ses på en placering på havnen. 
Ved at flytte Hovedbiblioteket til havnen vil der kunne skabes forbindelse 
mellem by og havn. Biblioteket vil med sine lange åbningstider – også i 
weekenden – og de mange besøgende være et stort potentiale for byen, 
borgerne, forretningslivet, turismen og bosættelsen. Et nyt og attraktivt 
Hovedbibliotek vil løfte byens samlede kulturliv og give stor værdi for 
kommunen. 

Behov / ønsker Hovedbiblioteket er placeret på et – i tidligere tider – vigtigt sted for byen 
med uddannelsesinstitutioner, museum mv. Denne nytteværdi er ikke på 
samme måde tilstede i dag. Biblioteket er bygget i 1937 og med små 
udvidelser, barak, villa mv er der i dag tale om en besværlig og forældet 
bygning med pladsmangel og ringe muligheder for at give borgene et nyt 
og spændende biblioteksliv. I mange kommuner vælger man i disse år at 
bygge nye biblioteker, som kan give nutidens og fremtidens borgere et 
kulturmødested med plads til læring, debat, kunst og kultur. 
Et nyt hovedbibliotek kan samtænkes med andre kultur- og 
uddannelsesinstitutioner og på den måde skabe merværdi for borgerne og 
for de ansatte. Med bibliotekets ca 1000 besøg pr åbningsdag, lange 
åbningstider og mange kulturaktiviteter – vil der skabes et helt nyt aktivt 
og synligt liv på havnen – året rundt. 

Behovsanalyse Pladsbehov vurderet af biblioteket: ca 4000 m2. Alt afhængigt af 
eventuelle sammenbygninger med andre institutioner, hvor der kan 
tænkes fælles mødelokaler, kontorfaciliteter mv.  Nuværende bygninger 
rummer ca 2500 m2. Det blev vurderet i 2016 (CETS) at et nyt bibliotek 
kan placeres på havnen – nærmere bestemt på Jessens mole eller 
Frederiksøen. Det kan desuden overvejes, om en placering af biblioteket i 
forbindelse med Fremtidsfabrikken eller muligvis et nybygget SIMAC kunne 
give en synergieffekt i forhold til aktiviteter, fælles faciliteter, studierum 
mv.  

Øvrige bemærkninger  Det er ikke beregnet, hvad den afledte bygningsdrift vil udgøre 
sammenholdt med driftsudgifterne ved den nuværende biblioteksbygning. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 ”Fremtidens Bibliotek i Svendborg” 2015. Økonomi og bygninger CETS 
12/8 2015 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
125 mio. kr. 

 
2017-20 
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1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet
P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Forundersøgelse og 

arkitektkonkurrence 1.500 1.500

Lokalplan, høringssvar m.m. 0 0

Udførelse 16.000 107.500 123.500

Samlede likviditet, netto 0 1.500 0 16.000 107.500 125.000

Økonomi
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Nye badefaciliteter til Solo Fitness   Bilag 24 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Solo Fitness har et erhvervslejemål i Midtbyhallen på ca. 1200 m2, som 
blev indgået med virkning fra den 15. august 2013, og som løber frem til 
31. august 2028. 
 
Midtbyhallen er en kommunal hal, der driftes i regi af Svendborg 
Idrætscenter (Koordinationsudvalget) og udgør således en part af det 
praktiske og økonomiske samarbejde med den Selvejende Institution SG-
Huset, Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal og Svendborg 
Tennishal. 
 
Solo Fitness har anmodet om, at der foretages investeringer i lejemålet.  
Konkret er der tale om renovering og opgradering af de nuværende 
omklædningsrum til nutidig standard. Yderligere ønskes tilbygges en sauna 
til afløsning af den eksisterende, som skal nedrives for at give mere plads 
til omklædning.  
 
Projektet vil medføre en grundlæggende forbedring af en del af 
omklædningsfaciliteterne i Midtbyhallen, og samlet set værdiforøge 
bygningsmassen.  
 
Sagen har været forelagt Koordinationsudvalget i Svendborg Idrætscenter 
på møde den 10. marts 2016, og her stiller man sig positiv overfor 
projektet med afsæt i ovenstående præmisser. 
 

Behov / ønsker Solo Fitness råder over nogle omklædningsfaciliteter, som ikke er 
tidssvarende. Der ønskes en renovering af badefaciliteterne, således at de 
svarer til nutidige krav mod at der betales en højere husleje. 
 
Solo Fitness oplyser, at de nuværende omklædnings og baderumsfaciliteter 
er ikke blevet renoveret/ændret siden opførelsen i 1984, hvilket vil sige at 
de er mere end 30 år gamle. Der går ikke en dag hvor omklædnings og 
badeforholdene ikke bliver kommenteret af medlemmer. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

• Ny flise belægning på gulve samt vægge i baderum 
• 1 ekstra toilet dvs. 2 i alt 
• Fugtstyret udsugning 
• Ny fremføring af vandrør til bruser/armatur 
• Adskillelse mellem hver bruser 
• Koldvand bruser 
• Mindre og nutidsvarende sauna 
• Ny belysning 

Øvrige bemærkninger  Økonomi: 
 
Som det afspejles af den økonomiske oversigt, udgør de samlede 
omkostninger til ombygning og renovering ca. kr. 1,8 mio.  
 
Solo Fitness er indstillet på, via en stigning i huslejen, at friholde 
Svendborg Idrætscenter for ekstra omkostninger, men stiller som krav, at 
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den nuværende lejekontrakt forlænges til 1. januar 2037 med mulighed for 
forlængelse.  
 
Under forudsætning af, at der optages et lån på kr. 1,8 mio. vil dette 
derfor betyde en forøgelse af huslejen på ca. kr. 106.000 årligt i en periode 
på 20 år. (Anslået marts 2016). 
 
Den nuværende leje udgør kr. 720.000 årligt plus fremskrivning jf. aftale i 
kontrakt. 
 
Ejerskabet til ombygningen varetages af Svendborg Kommune, mens 
finansieringen henligger i den øgede lejeudgift som pålægges lejer. 
 
Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering. En mulighed er i 
forbindelse med budget 2017 at søge Social og Indenrigsministeriet om 
lånedispensation. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Forespørgsel fra Solofitness 
Prisoverslag 
Tegningsmateriale 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
1,8 mio. kr. 

 
2017 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.800 1.800

Øvrig finansiering -106 -106 -106 -106 -424

Samlede likviditet, netto 0 1.694 -106 -106 -106 1.376

Økonomi
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Administration 

SAVE - Registrering i hele Svendborg Kommune        Bilag 25 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Hele Svendborg Kommune 

Overordnet beskrivelse  
I 2010-2011 blev arbejdet påbegyndt med en udbygget kortlægning af 
kommunens kulturmiljøer og bygningskulturelle bevaringsværdier (SAVE). 
Der er behov for at få færdiggjort og opdateret SAVE-registranten til at 
omfatte bygninger opført op til år 1970 i hele kommunen. Ifølge Planlovens 
§11 a, stk. 14 skal kommuneplanen indeholde udpegninger og 
retningslinjer for sikring af de kulturhistoriske bevaringsværdier: 
kulturmiljøer og bygninger.  
I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2012 blev emnet videresendt 
til forhandlingerne om Budget 2013 - Budgetønsket blev ikke 
imødekommet. 
 
En velbevaret kulturarv er en væsentlig faktor til at understøtte identitet 
og oplevelse af kvalitet i liv og omgivelser. Kulturhistoriske bygninger, 
miljøer og fortællinger spiller dermed en vigtig rolle som ressource i et 
levende samfunds udvikling, og er med til at gøre bosætning, 
erhvervslokalisering og turisme mere attraktiv. Arbejdet med kulturarven i 
Svendborg Kommune i 2013-2015 har sigtet på at bidrage til dialog og 
samarbejde med borgere, ildsjæle, foreninger og virksomheder om at sikre 
og synliggøre kommunens værdifulde bygningskultur og kulturarv. Der er 
behov for at få færdiggjort og opdateret SAVE-registranten til at omfatte 
bygninger opført op til år 1970 i hele kommunen. Dermed bliver der skabt 
grundlag for et ensartet og kvalitetsfunderet grundlag for administration og 
dialog om bevaring, brug og udvikling af bygningskulturen i alle 
kommunens lokalområder. 

 
Behov / ønsker  

Anlæg:  
I alt 2017-2018 1.500.000 kr. (1.400.000 til registrering af bygninger, der 
endnu ikke er SAVE-registreret i hele Svendborg Kommune plus til 
dialogproces: 100.000 kr.). Desuden i 2019 500.000 kr. til opdatering af 
eksisterende SAVE-registrant for bygninger beliggende i den gl. Svendborg 
Kommune, således at de bygninger opført op til år 1940, som i 1998 blev 
SAVE-registreret, genregistreres. 
 

Behovsanalyse  
Mål  
* Effektivisering og kvalitetssikret håndtering af bygningskulturelle værdier 
i fysisk planlægning og administration.  
* Dialogbaseret forvaltning omkring bygningskultur 
* Styrke lokal identitet og udvikling med afsæt i kulturværdierne.  
* Borgerne tager medansvar og engagerer sig i bygningskulturen. 
* Projektorganisation med deltagelse fra Plan, Kultur, Byggesag og 
Svendborg Museum samt lokale interesseorganisationer og ildsjæle.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Samlet 2 mio.kr 

 
2017-2019 
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SAVE - Registrering i hele Svendborg Kommune        Bilag 25 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 500 1.000 500 2.000

Samlede likviditet, netto 0 500 1.000 500 0 2.000

Økonomi

 

 



MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2016 2017 2016-2017 LOV

Stadepladser:
Enhedstørrelse 4x4 m
Leje pr. gang kr./gang 160,00 163,00 1,88%
Leje for 3. mdr kr./kvartal 436,00 443,00 1,61%
Leje for 6 mdr kr./halvår 872,00 886,00 1,61%
Leje for 12 mdr. kr./år 1.744,00 1.772,00 1,61%

Parkeringspladser:
Taksterne er ikke momsbelagte.
Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for anlæg (K2)

Parkeringsplads etableret på terræn:
Anlægspris kr. 59.183,00 60.136,00 1,61%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% under 110) kr. 46.317,00 47.063,00 1,61%
I alt: kr. 105.500,00 107.199,00 1,61%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 52.750,00 53.599,50 1,61%

Anlægspris kr. 59.183,00 60.136,00 1,61%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110) kr. 115.793,00 117.657,00 1,61%
I alt: kr. 174.976,00 177.793,00 1,61%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 87.488,00 88.896,50 1,61%

Betalt parkering
For ca. 175 pladser i zone A 
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, 
Fruestræde, Ramsherred og Torvet.

For ca. 400 pladser i Zone B
Voldgade, Frederikdgade og Jessens Mole

Parkeringstakst pr. time 
Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00%
Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00%

Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00%

Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00%

Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 100,00 0,00%
kr./år 1.200,00 1.200,00 0,00%

Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020,00 1.020,00 0,00% X

*) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015
**) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt
MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer 
for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.

Side 1



MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2016 2017 2016-2017 LOV

Flyveplads:
(Inkl. moms)

Startafgift:

Luftfartøjer til og med 2.000 kg. 90,00 90,00 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 90,00 90,00 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. 90,00 90,00 0,00%
Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 2975,00 2975,00 0,00%
             Over 2.000 kg. 2975,00 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 17,00 17,00 0,00%
Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00%
Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00%
Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 23,00 23,00 0,00%
*Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar.

Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00%

Taxitilladelse:
Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 
405 af 8. maj 2012
Behandling af ansøgning 464,00 465,00 0,22% x
Tilladelse 1.528,00 1.533,00 0,33% x
Førerkort 113,00 113,00 0,00% x
Påtegning på toldattest 160,00 160,00 0,00% x
Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 27,00 27,00 0,00% x
Tilladelsesnummerplade  + fremstillingspris pr. ekspedition 40,00 40,00 0,00% x
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Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø:
------------------------------------------------------------------------
Ordinære takster

De ordinære takster benyttes i perioden (hvor der ikke ydes tilskud i henhold til bekendtøgelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, 
passagerer m.v. til og fra visse øer) :

 - 1. januar - 15. marts
 - 24. juni - 31. august
 - 1. december - 31. december

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 0,00%
Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00%
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 85,00 85,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 85,00 85,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 170,00 170,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 85,00 85,00 0,00%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1.125,00 1.125,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 100,00 100,00 0,00%
Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 430,00 430,00 0,00%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00%
Cykler/knallerter 20,00 20,00 0,00%
Cykelanhænger 20,00 20,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 100,00 100,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 100,00 100,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 200,00 200,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 300,00 300,00 0,00%
Op til 10 m længde 400,00 400,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 500,00 500,00 0,00%
Op til 15 m længde 600,00 600,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 700,00 700,00 0,00%
Op til 20 m længde 800,00 800,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 400,00 400,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 600,00 600,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 760,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 200,00 200,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 400,00 400,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 600,00 600,00 0,00%
Op til 10 m længde 800,00 800,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 1.000,00 1.000,00 0,00%
Op til 15 m længde 1.200,00 1.200,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1.400,00 1.400,00 0,00%
Op til 20 m længde 1.600,00 1.600,00 0,00%

Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer:
I perioden 1/10 - 31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m* Udgår
I perioden 1/12 - 15/3 kan grupper over 10 personer rejse på børnebillet** 60,00 60,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 6.100,00 6.100,00 0,00%
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%

Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer,
nedsættes taksterne med 60 % af ordinær takst, i perioden:

 - 16. marts - 23. juni 
 - 1. september - 30. november

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 0,00%
Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00%
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%
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Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 85,00 34,00 -60,00%
Op til 2,5 m længde 85,00 34,00 -60,00%
Op til 5,0 m længde 170,00 68,00 -60,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 0,00 Udg. i perioden
Over 5 m længde per 2,5 m 85,00 34,00 -60,00%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1.125,00 0,00 Udg. i perioden

Ikke fastboende:
Voksen 100,00 40,00 -60,00%
Barn 4-15 år 60,00 24,00 -60,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 430,00 0,00 Udg. i perioden
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 0,00 Udg. i perioden
Cykler/knallerter 20,00 8,00 -60,00%
Cykelanhænger 20,00 8,00 -60,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 100,00 40,00 -60,00%
Op til 2,5 m længde 100,00 40,00 -60,00%
Op til 5,0 m længde 200,00 80,00 -60,00%
Op til 7,5 m længde 300,00 120,00 -60,00%
Op til 10 m længde 400,00 160,00 -60,00%
Op til 12,5 m længde 500,00 200,00 -60,00%
Op til 15 m længde 600,00 240,00 -60,00%
Op til 17,5 m længde 700,00 280,00 -60,00%
Op til 20 m længde 800,00 320,00 -60,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 400,00 160,00 -60,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 600,00 240,00 -60,00%

Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 0,00 Udg. i perioden

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 200,00 80,00 -60,00%
Op til 5,0 m længde 400,00 160,00 -60,00%
Op til 7,5 m længde 600,00 240,00 -60,00%
Op til 10 m længde 800,00 320,00 -60,00%
Op til 12,5 m længde 1.000,00 400,00 -60,00%
Op til 15 m længde 1.200,00 480,00 -60,00%
Op til 17,5 m længde 1.400,00 560,00 -60,00%
Op til 20 m længde 1.600,00 640,00 -60,00%

Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer,
nedsættes Erhvervs- og godstransport med 80 % af ordinær takst

Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør) 100,00 20,00 -80,00%

Affaldscontainer Stor 400,00 80,00 -80,00%
Affaldscontainer Lille 200,00 40,00 -80,00%
Skibscontrainer 400,00 80,00 -80,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 100,00 20,00 -80,00%
Op til 5,0 m længde 200,00 40,00 -80,00%
Op til 7,5 m længde 300,00 60,00 -80,00%
Op til 10 m længde 400,00 80,00 -80,00%
Op til 12,5 m længde 500,00 100,00 -80,00%
Op til 15 m længde 600,00 120,00 -80,00%
Op til 17,5 m længde 400,00 80,00 -80,00%
Op til 20 m længde 600,00 120,00 -80,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10
Op til 15 m. lang, højde > 2,10

Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 0,00 Udgår

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 200,00 40,00 -80,00%
Op til 5,0 m længde 400,00 80,00 -80,00%
Op til 7,5 m længde 600,00 120,00 -80,00%
Op til 10 m længde 800,00 160,00 -80,00%
Op til 12,5 m længde 1.000,00 200,00 -80,00%
Op til 15 m længde 1.200,00 240,00 -80,00%
Op til 17,5 m længde 1.400,00 280,00 -80,00%
Op til 20 m længde 1.600,00 320,00 -80,00%

Ekstrature med Højestene 6.100,00 6.100,00 0,00%
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%

Stykgods:
Indtil 100 kg 35,00 0,00 Udgår
0 kg - 200 kg 50,00 10,00 -80,00%
201 kg - 500 kg 100,00 20,00 -80,00%
501 kg - 1.000 kg 130,00 26,00 -80,00%
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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%

Instutionspris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune, for børn under 18 år.
Institutionspris er gældende udenfor skolernes sommerferie.
Lang tur voksen i følgeskab med børn 0,00 30,00 Ny
Lang tur barn 0,00 30,00 Ny

Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager 0,00 0,00 Ny

Chartertur 2 timer (min)* 5.000,00              6.000,00              20,00%
Tillæg pr. ekstra time* 2.500,00              3.000,00              20,00%
* Taksterne har over en længere årerrække været uændret, hvorfor den tilpasse i 2017

Cykel 30,00 30,00 0,00%

Øl og vand sælges fra automat
Øl 0,00 20,00 Ny
Vand 0,00 20,00 Ny

Lystbådehavnene

Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn og Trafikhavn Pr. kvadratmeter 178,00 181,00 1,69%

" - do -  Grundtakst 830,00 845,00 1,81%

Lundeborg Pr. kvadratmeter 70,00 0,00 -100,00%
Lundeborg Grundtakst 2.700,00 0,00 -100,00%

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 155,00 158,00 1,94%
Skarø og Drejø
" - do -  Grundtakst 830,00 845,00 1,81%

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 920,00 935,00 1,63%
Indskud broer pr. fod 535,00 545,00 1,87%
Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.655,00 0,00 -100,00%

Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00%
Årskort (max. 40 bomåbninger) 830,00 845,00 1,81%
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00%
Jolleplads på land (harmonisering) 1.350,00 1.375,00 1,85%
Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn120,00 125,00 4,17%

Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt  - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads)pr. m2  båd/vogn + hel grundtakst trafikhavn - periodiseres ikke150,00 150,00 Ny
Vinterplads på vand - 1/10-31/3  - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere 0110-3103)pr. m2  båd + hel grundtakst trafikhavn 0,00 Udgår
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havnevinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 2.000,00 2.000,00 Ny
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger vinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 4.000,00 4.000,00 Ny
Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 2.500,00 2.500,00 Ny
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke3.000,00 3.000,00 Ny
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke4.500,00 4.500,00 Ny

Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10 - 30/4 incl. El pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn150,00 0,00 Udgår
Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 250,00 -50,00%
Årligt ventelistegebyr pr. havn 0,00 100,00 Ny
Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00%
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Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter overnatning 170,00 170,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 240,00 240,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 300,00 300,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
-         over 30 meter  overnatning 1.000,00 1.000,00 Ny
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
TS skibe Sydhavn (Træskibsbro, Honnørkaj, kaj 22 - 23) 0,00 Ny
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 170,00 Ny
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 Ny

Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 620,00 630,00 1,61%
Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.030,00 1.050,00 1,94%

Marina-booking Gebyr for booking/reservation 75,00 75,00 0,00%

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn (og Lundeborg Lystbådehavn):
Både indtil 9 meter overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 170,00 170,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 220,00 220,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 270,00 270,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 0,00 150,00 Ny
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 Ny

Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: 
Både indtil 9 meter overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 170,00 170,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 220,00 220,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 270,00 270,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 0,00 150,00 Ny
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 Ny
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Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: 
Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00%
Lejrskoleskibe overnatning - alle 300,00 300,00 0,00%

Alle havne 

Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde
Kajakker overnatning 40,00 40,00 0,00%

Trafikhavnen

Skibsafgifter
Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,69 3,75 1,61%
Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 17,60 17,88 1,61%
ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.023,83 1.040,31 1,61%

Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) 
Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 28,31 28,77 1,61%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 22,52 22,88 1,61%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 17,31 17,59 1,61%

Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) 
Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 31,13 31,63 1,61%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 24,92 25,32 1,61%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,57 11,76 1,61%

Vareafgifter
Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 20,56 20,89 1,61%
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,65 5,74 1,61%
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 8,01 8,14 1,61%
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 13,07 13,28 1,61%

Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 64,87 65,91 1,61%
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.

Erhvervspladser

Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning) Boksleje incl moms 0,00 10.000,00 Ny

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 58,09 59,03 1,61%

El, midletidig tilslutning kwt 3,78 3,84 1,61%
El, fast tilslutning kwt 3,03 3,08 1,61%

Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner"

Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: 
Med krog pr. time 1.030,00 1.050,00 1,94%
Med grab pr. ton 10,15 10,31 1,61%
Oplosningstragt pr. ton 1,85 1,88 1,61%
Med ballegrab pr. ton 12,00 12,19 1,61%
Minimum med grab pr. time 1.030,00 1.050,00 1,94%

Entreprenørarbejde:
Kran m/fører pr. time 1.030,00 1.050,00 1,94%

Lystbåde:
Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.030,00 1.050,00 1,94%
Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.030,00 1.050,00 1,94%
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 50,00 0,00%
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 200,00 0,00%

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 850,00 865,00 1,76%

Mandskabsleje / trosseføring
Kranfører / håndværker pr. time 430,00 440,00 2,33%
Tillæg overtid 50% pr. time 215,00 220,00 2,33%
Tillæg overtid 100% pr. time 430,00 440,00 2,33%

Normaltid og overtid Overtid 50% Overtid 50% Overtid 100%

Mandag-torsdag 15.30-17.30 15.30-17.30 17.30-07.00
Fredag 15.00-17.00 15.00-17.00 17.00-07.00
Lørdag 07.00-12.00 07.00-12.00 12.00-24.00
Søn- og helligdage alle timer
Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg
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Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører
Lodsbåd pr. time - minimum 2 1.910,00 1.945,00 1,83%
Slæbebåd pr. time - minimum 2 1.910,00 1.945,00 1,83%
Projektør pr. time - minimum 1 1.910,00 1.945,00 1,83%

Miljø

Tømning af stor container m2 kontakt havnen
Tømning af lille container m2 kontakt havnen
Spildolie liter 1,45 1,47 1,61%

Øvrige lejemål
Takst - udeserviering / stadepladser m2/mdr. 30,00 30,00 0,00%
Takst - arealleje (midlertidigt / gods) m2/mdr. 12,50 12,50 0,00%
Takst - Arrangementer - kommercielt m2/døgn 3,00 3,00 0,00%
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m2/døgn 1.000,00 1.000,00 0,00%
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt gratis 

Krøyers pakhus dg 6.000,00 6.000,00 Udgår
Rundbuehallen -Kommerciel dg 8.000,00 8.000,00 0,00%
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel dg 0,00 Ny

Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00%

Parkeringsplads mdr. 345,00 351,00 1,74%

Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer 0,00 0,00 0,00%

Svendborg badstue og svømmehal:

Svømmebad børn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00%
Svømmebad pensionister 30,00 30,00 0,00%
Svømmebad voksne 35,00 35,00 0,00%

20 x pensionist 400,00 400,00 0,00%
20 x voksne 600,00 600,00 0,00%

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.

Svendborg Svømmeland

Svømmeland Pr. barn (0-2 år) 10,00 10,00 0,00%
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 1.600,00 1.600,00 0,00%
Årskort voksen 2.650,00 2.650,00 0,00%
Halvårskort børn/pensionister 850,00 850,00 0,00%
Årskort børn/pensionister 1.400,00 1.400,00 0,00%

Blå Pris* Pr. voksen 35,00 35,00 0,00%
Blå Pris* 20 x voksen 600,00 600,00 0,00%
Blå Pris* Halvårskort 950,00 950,00 0,00%
Blå Pris* Årskort 1.600,00 1.600,00 0,00%

*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 1.500,00 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.
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ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2016 2017 2016-2017 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%

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%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår
2016/2017 2017/2018

Forældre Barn Rytmik, musikalsk legestue     md. 168,00 169,00 0,60%

Musikværksted /blæserforskole     md. 168,00 169,00 0,60%
Musik og bevægelse/Musikalsk Grundskole     md. 168,00 169,00 0,60%
Rytmeskole 30 min.     md. 136,00 137,00 0,74%

Kor     md. Gratis Gratis
Musik Workshop hold 305,00 306,00 0,33%
Hørelære     md. 83,00 84,00 1,20%

Eneundervisning 20 min.     md. 345,00 346,00 0,29%
25 min.     md. 434,00 436,00 0,46%
30 min.     md. 517,00 519,00 0,39%

Talentlinie 40 min.     md. 575,00 577,00 0,35%

Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min.     md. 204,00 205,00 0,49%
Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min.     md. 298,00 299,00 0,34%
Familie - instrumentalunderv. (1 barn/1 voks) 30 min.     md. 517,00 519,00 0,39%

Sammenspil     md. Gratis Gratis
Sammenspil for elever,  der ikke 
modtager undervisning i musikskolen     md. 136,00 137,00 0,74%

Instrumentleje     md. 124,00 125,00 0,81%
Copyright afgift - engangsudgift Pr. år 103,00 104,00 0,97%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.
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ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2016 2017 2016-2017 LOV

Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om 
lov om Det centrale personregister §51
Bopælsattest stk. 75,00 75,00 0,00% x
Adresseforespørgsel stk. 75,00 75,00 0,00% x

Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 190,00 190,00 0,00% 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
 
Pas:
A-Pas (18-64år) stk. 626,00 626,00 0,00% x
B-pas (12-17 år) stk. 141,00 141,00 0,00% x
B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x
C-pas (over 65 år stk. 376,00 376,00 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. 280,00 280,00 0,00% x
Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 170,00 0,00% x
Fornyelse - 75 år og derover stk. 50,00 50,00 0,00% x
Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 120,00 120,00 0,00% x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00% x

Teori- og køreprøve stk. 600,00 600,00 0,00% x
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 890,00 890,00 0,00% x
Tillægsprøve B/E prøve stk. 280,00 280,00 0,00% x
Kørelærer-prøve stk. 340,00 340,00 0,00% x

Byggetilladelser: 
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. pr. time 690,00 690,00 0,00%
Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsregle-
mentet.
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UDVALGET FOR BØRN OG UNGE

FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
BETALINGS- TAKST TAKST VED
ANDEL 2016 2017 2016-2017 LOV

Dagplejeplads:  
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 2.721,00 2.697,00 -0,88% x

Vuggestueplads:
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 3223 3.380,00 4,87% x

Børnehaveplads:
3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1866 1.861,00 -0,27% x

Overgangsplads april - juli:
3 - 5 årige 25% pr.md i 3 mdr. 1866 1.861,00 -0,27% x

Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 690 690 0,00% x

Klubber 
Svendborg Juniorklub 
  - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 493 444 -9,94% x
  - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 493 444 -9,94% x
  - Aften 100 100 0,00%

Skolefritidsordning 
Heldagsmodul 85,70% pr.md i 11 mdr. 1410 1432 1,56%
Formiddagsmodul 85,70% pr.md i 11 mdr. 608 617 1,48%

Besparelse på dispositionsvederlag i dagplejen er trukket ud af takstberegningen ift. 2016. Udgiften til ressourcepædagoger, er 
flyttet fra alene at ligge under børnehavepladserne til fordeling mellem dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser. Som følge af
ændringerne, stiger en plads i vuggestue mere end pris- og lønfremskrivningen mellem årene.

Forældrebetalingsandel på SFO er steget fra 85,2 til 85,7% pga rammebesp. jf. UBU 11.8.15 og budgetforlig 2016.

Faldet i taksten på Svendborg Juniorklub skyldes dels rammebesp. jf. UBU 11.8.15 og budgetforlig 2016 og dels en stigning
i antal indmeldte i klubben fra 2014/15 til 2015/16.

Ovenstående takster er ikke momspligtige.
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SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2016 2017 2016-2017 LOV

Tandplejen

Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 490,00

2017 taksten 
beregnes af 
Sundhedsstyrelsen 
pr. oktober 2017. x

Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.815,00

2017 taksten 
beregnes af 
Sundhedsstyrelsen 
pr. oktober 2017. x

Pensionisters betaling for madservice

Almindelig hovedret portion 46,00 46,00 0,00%
Lille hovedret portion 41,50 41,50 0,00%

Biret portion 14,00 14,00 0,00%

Hoved- og biret portion 60,00 60,00 0,00%

* Endelig takst for 2017 beregnes på baggrund af regnskab 2015 og

godkendes politisk ultimo 2016.

Dagcenter  kørsel  - tur/retur dag 35,00 35,50 1,43%

Betaling for serviceydelser på gæsteophold

(forplejningen) max. dag 121,50 123,50 1,65%

Pårørendeboliger dag 108,00 110,00 1,85%

Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)

Boligareal i m²

Aldersro 10 6 75 4.691,68 4.691,68 0,00%
-               1, 7 76 4.756,38 4.756,38 0,00%
-              2, 3, 4, 5 81 5.078,71 5.078,71 0,00%

Aldersro   8 2, 7 59 3.886,39 3.886,39 0,00%
- 3, 4, 5, 6 62 4.010,81 4.010,81 0,00%
- 1, 8 71 4.659,36 4.659,36 0,00%

Aldersro   6 4 73 4.565,56 4.565,56 0,00%
- 2, 7 76 4.759,61 4.759,61 0,00%
- 3, 6 77 4.823,22 4.823,22 0,00%
- 1, 8 80 5.019,43 5.019,43 0,00%

Aldersro   4 St. 3, 4, 5 71 4.445,89 4.445,89 0,00%
- 1. sal, lejl. 4, 5, 6 71 4.445,89 4.445,89 0,00%
- 2. sal, 4, 5, 6 71 4.445,89 4.445,89 0,00%
- st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3 76 4.767,16 4.767,16 0,00%
- 1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2 77 4.830,76 4.830,76 0,00%

Vindeby Pilevej 27-29 Alle lejemål 60 4.529,45 4.529,45 0,00%
rettet til 60 m2, da det var inkl. Udhus

Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1, 3 65 4.647,68 4.647,68 0,00% Ikke forelagt 
- Lejl. 2, 4 64 4.577,22 4.577,22 0,00% beboerne endnu

Lejl. 5-21 73 5.778,63 5.778,63 0,00% Ikke forelagt 
Lejl. 22-28 - gæsteboliger 70 4.958,98 4.958,98 0,00% beboerne endnu

Tingmarken Alle lejemål 67 4.508,47 4.508,47 0,00%
Husleje ekskl. vand

Caroline Amalie Vej 13

St. 1 St. lejl. 1 75 6.232,17 6.232,17 0,00%

St. 2 St. lejl. 2 61 5.066,55 5.066,55 0,00%

St. 3 St. lejl. 3 67 5.565,81 5.565,81 0,00%

St. 4 St. lejl. 4 58 4.816,93 4.816,93 0,00%
St. 5 St. lejl. 5 59 4.902,60 4.902,60 0,00%
St. 6 St. lejl. 6 63 5.183,02 5.183,02 0,00%
St. 7 St. lejl. 7 84 6.980,00 6.980,00 0,00%
St. 8 St. lejl. 8 71 5.898,99 5.898,00 -0,02%
St. 9 St. lejl. 9 77 6.398,25 6.398,25 0,00%
St. 10 St. lejl. 10 55 4.570,47 4.570,47 0,00%
St. 11 St. lejl. 11 65 5.400,80 5.400,80 0,00%
St. 12 St. lejl. 12 64 5.317,24 5.317,24 0,00%
St. 13 St. lejl. 13 57 4.736,53 4.736,53 0,00%
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SOCIALUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2016 2017 2016-2017 LOV

Caroline Amalie Vej 13, fortsat
St. 14 St. lejl. 14 67 5.566,86 5.566,86 0,00%
St. 15 St. lejl. 15 67 5.566,86 5.566,86 0,00%
1.1 1. sal, lejl. 1 60 5.343,69 5.343,69 0,00%
1.2 1. sal, lejl. 2 60 5.343,69 5.343,69 0,00%
1.3 1. sal, lejl. 3 62 5.510,80 5.510,80 0,00%
1.4 1. sal, lejl. 4 54 4.845,49 4.845,49 0,00%
1.5 1. sal, lejl. 5 60 5.343,69 5.343,69 0,00%
1.6 1. sal, lejl. 6 60 5.343,69 5.343,69 0,00%
1.7 1. sal, lejl. 7 56 5.008,37 5.008,37 0,00%
1.8 1. sal, lejl. 8 61 5.424,07 5.424,07 0,00%
1.9 1. sal, lejl. 9 66 5.839,76 5.839,76 0,00%
1.10 1. sal, lejl. 10 59 5.260,11 5.260,11 0,00%
1.11 1. sal, lejl. 11 55 4.927,99 4.927,99 0,00%
1.12 1. sal, lejl. 12 59 5.260,11 5.260,11 0,00%
1.13 1. sal, lejl. 13 57 5.094,05 5.094,05 0,00%
1.14 1. sal, lejl. 14 59 5.260,11 5.260,11 0,00%
1.15 1. sal, lejl. 15 57 5.094,05 5.094,05 0,00%
1.16 1. sal, lejl. 16 64 5.683,21 5.683,21 0,00%
2.1 2. sal, lejl. 1 - gæstebolig 43 3.573,03 3.573,03 0,00%
2.2 2. sal, lejl. 2 - gæstebolig 43 3.573,03 3.573,03 0,00%
2.3 2. sal, lejl. 3 - gæstebolig 45 3.741,22 3.741,22 0,00%
2.4 2. sal, lejl. 4 - gæstebolig 37 3.074,83 3.074,83 0,00%
2.5 2. sal, lejl. 5 - gæstebolig 42 3.491,58 3.491,58 0,00%
2.6 2. sal, lejl. 6 - gæstebolig 45 3.741,22 3.741,22 0,00%

Syrenvej 24 1 til 6 67 5.600,15 5.600,15 0,00%
- 15 til 21 64 5.349,30 5.349,30 0,00%
- 7-13 og 23-29 65 5.431,82 5.431,82 0,00%
- 22 68 5.682,73 5.682,73 0,00%
- 14 og 30 69 5.774,71 5.774,71 0,00%
- 31-39 70 5.851,12 5.851,12 0,00%

Østergade Alle lejemål 65 4.344,21 4.344,21 0,00%

Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 4.671,17 4.671,17 0,00%
1, 7 66 4.737,97 4.737,97 0,00%

- 2, 4, 22 68 4.737,97 4.737,97 0,00%
- 9 69 4.665,78 4.665,78 0,00%
- 3, 10, 11 70 4.805,83 4.805,83 0,00%
- 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 5.004,06 5.004,06 0,00%
- 12, 17, 23 72 4.872,63 4.872,63 0,00%
- 16, 20, 24 73 5.074,08 5.074,08 0,00%

- 19 74 5.138,73 5.138,73 0,00%

- 21 76 5.285,23 5.285,23 0,00%

Bjerreby Møllebakke Husleje ekskl. Vand 65 5.189,59 5.189,59 0,00%

Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 5.186,15 5.186,15 0,00%

Bergmannsvej 17 5, 12 58 4.543,98 4.543,98 0,00% Ikke forelagt 
- 11 59 4.617,18 4.617,18 0,00% beboerne endnu
- 2, 3, 6, 7, 23-29, 31 60 4.696,70 4.696,70 0,00% Ikke forelagt 
- 1, 8, 10, 21, 30 61 4.776,22 4.776,22 0,00% beboerne endnu
- 9 62 4.851,45 4.851,45 0,00% Ikke forelagt 
- 32 63 4.928,93 4.928,93 0,00% beboerne endnu
- 4,15-20, 22 68 5.314,92 5.314,92 0,00% Ikke forelagt 

beboerne endnu
Mærskgården Eghavevej 4-34 58 5.320,00 5.320,00 0,00%

Eghavevej - ny renoveret bad 5.920,00 5.920,00 0,00%

Skovbrynet 3 Alle på 1. sal 57 4.528,16 4.528,16 0,00%
Alle i stueetagen 60 4.764,91 4.764,91 0,00%

Skovsbovej 103 B, H, E, M 60 5.153,14 5.153,14 0,00%

A, C, D, F, G, K, L, N 62 5.322,31 5.322,31 0,00%

Husleje ekskl. Vand

Trappebæksvej 54-60 8 lejemål 56 4.143,60 4.143,60 0,00%

Ibrugtaget 01-04-2013 - nybyggeri

Hyttebyen 5 lejemål 49 4.190,46 4.305,28 2,74%

Hostrupvej 1 1A-8A 60 5.186,65 5.185,65 -0,02%
1B-12B 75 6.302,79 6.302,79 0,00%
1C-10C 75 6.434,83 6.434,83 0,00%
1D-10D 75 6.434,83 6.434,83 0,00%
1E-10E 75 6.434,83 6.434,83 0,00%
1F-8F 75 6.434,83 6.434,83 0,00%

Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10 54 4.723,70 4.723,70 0,00% Ikke forelagt 
- 16B, lejl. 3.2 66 5.745,37 5.745,37 0,00% beboerne endnu
- 16A, lejl.3.13 62 5.404,81 5.404,81 0,00% Ikke forelagt 
- 16A, lejl.3.14 56 4.893,97 4.893,97 0,00% beboerne endnu
- 16B, lejl. 1.1, 2.1 52 4.553,41 4.553,41 0,00% Ikke forelagt 
- 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 3.9 51 4.467,89 4.467,89 0,00% beboerne endnu

-
16B, lejl. 1.3 - 1.7, 2.3-2.6, 16B,                             
lejl. 3.4, 3.7, 3.8 50 4.383,14 4.383,14 0,00% Ikke forelagt 

- 16B, lejl. 1.8, 2.7 56 4.893,97 4.893,97 0,00% beboerne endnu
- 16B, lejl. 2.8 47 4.127,72 4.127,72 0,00% Ikke forelagt 
- 16B, lejl. 3.5, 3.6 48 4.212,86 4.212,86 0,00% beboerne endnu
- 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, 34 65 5.536,22 5.536,22 0,00% Ikke forelagt 
- 16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, 33 64 5.451,05 5.451,05 0,00% beboerne endnu
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ØKONOMIUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2016 2017 2016-2017 LOV

Årsabonnement pr. udvalg/Byråd 600,00 700,00 16,67%

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
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Kontaktoplysninger 
Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med 

Svendborg Kommune, marts 2016. 

 

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til: 

Karsten Effe Jespersen, Svendborg Kommune, mail: karsten.effe.jespersen@svendborg.dk 
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Indledning og baggrundsdata 
Svendborg kommune udarbejder 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. 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 udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne 

fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne 

tilflyttere til nye boliger. 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 ”Landområde”, ”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. Den historiske 

udvikling, viser en overordnet tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse 

(dog ikke i 2015). 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 udarbejdes af Planafdelingen og er derfor i 

overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune.  

 

Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. 

befolkningsudviklingen i 2015, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2015. Derfor forekommer 

der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2016. 

Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der vil opstå en difference på baggrund 

af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der er afvigelse på 12 personer vedr. den samlede 

udviklingen i 2015. 
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Befolkningsprognose 2015 – afvigelser og udvikling 
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, boligmarkedet 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 2015 og sammenligner 

dem med prognosen for 2015, som blev udarbejdet for et år siden. 

Svendborg Kommune, faktisk udvikling 2015 vs. prognose 2015
TYPE 2015 Prog 2015 Forskel Procent Kommentar
Mænd 28988 28917 71 0% Flere mænd
Kvinder 29252 29180 72 0% Flere kvinder
Fødte 446 468 -22 -5% Færre fødsler end ventet
Døde 613 616 -3 0% Færre dødsfald end ventet
Fødselsunderskud -167 -148 -19 12% Fødselsunderskud større end ventet
Tilflyttede 3618 3267 351 11% En del flere tilflyttere end ventet
Fraflyttede 3206 3014 192 6% Flere fraflyttere end ventet
Flyttebalance 412 253 159 63% Markant positiv flyttebalance
Til ny bolig - Int. 41 99 -58 -59% Færre interne til ny bolig
Til ny bolig - Ekst. 17 66 -49 -74% Færre eksterne til ny bolig
Pct_ekstern 29 40 -11 -28% Lavere andel eksterne tilflyttere
Nye parcelhuse 15 24 -9 -38% Færre parcelhuse end ventet
Nye rækkehuse 2 24 -22 -92% Færre rækkehuse end ventet
Nye etageboliger 3 5 -2 -40% Færre etageboliger end ventet
Nye etagetankefuld 0 20 -20 -100% Tankefuld-boliger
Nye boliger total 20 73 -53 -73% Færre nye boliger end ventet
Udvikling 245 104 141 Større vækst end ventet
Abs udtynding 187 -61 248 -407% Fortætning frem for ventet udtynding
Rel udtynding o/oo 3 -1 4 -386%
Korrektion 6 3 3
Udvikling (korrigeret) 251 107 144 Større vækst end ventet
Folketal_ultimo 58240 58097 143 0,2% Indbyggertal højere end ventet

 

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2015, ikke udviklingen fra 2015-2016. 

 

Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2015 mere positiv end forventet. Det 

mest bemærkelsesværdige er, at tilflytning til kommunen, ligger på det højeste niveau af alle de 

historiske år, der indgår i prognosens datagrundlag (2002-2015). Ligesom sidste år ligger 

tilflytningen til kommune således over fraflytningen, som dog ligger lidt over forventningen i sidste 
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års prognose. På trods af, at vi har haft et lidt større fødselsunderskud end forventet, har vi 

alligevel haft en vækst i folketallet på 251 personer, hvilket er 144 mere end forventet i sidste års 

prognose.   

Pr. 31.12.2015 var der i alt registreret 58.240 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i 

prognosen som primo tal for 2016 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2016 er 58.228). 

 

En væsentlig årsag til at folketallet stiger er, at ”vandringsbalancen” overfor udlandet i 2015, var 

mere positiv end den normalt. I gennemsnit plejer Svendborg kommune at have et 

”nettovandringsoverskud” på ca. 130. personer årligt. I 2015 var overskuddet på 314 personer. 

Særligt bemærkelsesværdigt er stigningen i antallet af statsborgere fra Syrien og Eritrea. Dette er 

ligeledes årsagen til, at vi i 2015 har oplevet en lille fortætning, dvs. der bor flere borgere i vores 

eksisterende boligmasse. Flygtninge placeres typisk, indenfor den eksisterende boligmasse, fx i 

ledige lejligheder, frem for at man bygger helt nye boliger til formålet, hvilket modvirker den 

generelle tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse. 

Nedenfor kan ses en tabel over udvikling i folketal, fordelt på statsborgerskaber (de 10 med de 

største ændringer). 

 

Største udvikling i folketal pr. statsborgerskab i 2015
01.01.2015 01.01.2016 Udvikling

Danmark 53803 53823 20
Eritrea 8 81 73
Iran 115 102 -13
Jugoslavien 330 314 -16
Kosovo 42 60 18
Myanmar 64 74 10
Sverige 120 111 -9
Syrien 136 269 133
Tyskland 234 242 8
Vietnam 540 568 28
Øvrige lande 2596 2584 -12
I alt 57988 58228 240  
Data stammer fra Danmarks Statistik 
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Børnetallet er ligeledes noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede 

udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning. Nedenstående tabel viser den faktiske udvikling, for 

de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler. 

 

Udvikling i børnetal 2015
Aldersgrupper 01.01.2015 01.01.2016 Difference
0-2 år 1.479                1.446                -33
3-5 år 1.833                1.773                -60
6-16 år 7.509                7.547                38
I alt 10.821              10.766              -55  
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

Som det kan ses, er der igen i 2015 sket et fald i antallet af 0-16 årige. Dette hænger primært 

sammen med, at relativt store årgange ”forlader” aldersgruppen (de bliver 17 år), mens relativt 

små årgange tilgår aldersgruppen (ny-fødte). Faldet i børnetallet (0-16 år) er dog kun halvt så 

stort, som forventet i prognosen for 2015 (forventet fald på 111). 

Dette hænger sammen med, at kommunen i 2015, havde en meget positiv flyttebalance i forhold 

til de 0-16 årige. Kommunen har traditionelt haft en nettotilflytning af børn, men denne udvikling 

har i 2015 været særlig gunstig. 
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Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

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 2029. 
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Boligprogram 2016 - 2028 
Tidligere forventede man størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, 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 nu lidt anderledes, bl.a. på grund af usikkerheden 

omkring den fremtidige vækst, finanskrise samt hastigheden for gennemførelsen af projektet i 

Tankefuld. 

 

Type/år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2016-28
Parcel 17 15 28 28 33 35 34 67 67 45 49 49 39 42 35 551
Række 3 2 9 31 68 73 86 58 78 75 81 76 76 73 65 849
Etage 25 3 0 20 28 38 40 40 30 55 45 50 60 60 75 541
Anden 0 0 10 20 25 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 84 20 47 99 154 166 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2041  
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

I prognoseperioden forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 157 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 1,81 pr. etagebolig. 

Dog er tilflytning til noget af fremtidens etagebyggeri i Tankefuld, på grund af størrelse mv. sat til 

2,21 (registreret som boligtype ”anden”). 

 

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til det fremtidige niveau for 

nybyggeri, lidt under niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger 

årligt. 

 

Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det 

langt hen af vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer 

der er for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det 

private initiativ som er drivkraften. Ovenstående boligprogram, er således udarbejdet på baggrund 

af de generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og med en forventning om at 

aktiviteten på boligmarkedet øges de kommende år. Udviklingen i 2015 viser, trods et lavt niveau 

for boligbyggeriet, at både tilflytning og fraflytning for kommunen er steget, hvilket kan indikere, 

at der også i de kommende år, vil være en større aktivitet på boligmarkedet, herunder også i 

forhold til nybyggeri. 
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Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

Ligesom man i prognosen forudsætter, hvor mange personer der tilflytter de enkelte boligtyper, så 

forudsætter man ligeledes andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger, dvs. hvor stor en andel 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 til 15 procent og Tankefuldområdet til 50 procent. Det er 

bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.  

Som det kan ses, så forudsætter de ovennævnte tilflytningsprocenter, at en stor del af tilflytningen 

til nye boliger består af interne flytninger, hvilket bl.a. er med til at give en befolkningsudtynding i 

den eksisterende boligmasse. Dette kommer, som nævnt, til udtryk ved en tendens til faldende 

husstandsstørrelser eller ved at boligerne står tomme i længere perioder.  
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Befolkningsprognose 2016 - sammenfatning 
Samlet forventes der i prognoseperioden 2016-2029, en positiv vækst i folketallet. 

Det samlede folketal forventes at blive på 59.668 personer i år 2029, hvilket ligger godt 1.400 

personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes, at være stødt stigende i 

hele perioden, dog med lidt større vækstrater i de kommende år bl.a. på grund af en forventning 

om, at flygtninge tilstrømningen er midlertidig og derfor aftager på sigt. Nedenstående tabel viser 

udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. 

 

Befolkningens aldersmæssige sammensætning pr. 01.01
Aldersgr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0-2 år 1.446    1.441    1.456    1.480    1.509    1.547    1.593    1.633    1.660    1.673    1.676    1.675    1.671    1.667    

3-5 år 1.773    1.671    1.625    1.593    1.583    1.591    1.613    1.640    1.675    1.714    1.749    1.773    1.785    1.788    

6-16 år 7.547    7.573    7.544    7.460    7.386    7.272    7.183    7.070    6.964    6.858    6.810    6.773    6.735    6.757    

17-66 år 36.282 36.294 36.277 36.247 36.008 35.775 35.588 35.461 35.270 35.117 34.999 34.915 34.762 34.625 

67+ år 11.192 11.525 11.811 12.067 12.379 12.725 13.023 13.297 13.626 13.932 14.159 14.350 14.625 14.831 

I alt 58.240 58.505 58.713 58.847 58.865 58.911 59.000 59.101 59.196 59.294 59.393 59.485 59.579 59.668  
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

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 18,5 pct. af befolkningen 

forventes at ville falde til 17,1 procent i år 2029. 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, dog med en stigende tendens.  

Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 

67+ årige vil gå fra 11.192 i dag til 14.831 personer i år 2029. En stigning på 33 procent. 

Ovennævnte tendens, med et relativt lavt (dog stigende) fødselsniveau og stigende antal ældre, 

bevirker at der forventes et årligt gennemsnitligt fødselsunderskud på 130 personer. Gruppen af 

67+ årige, som i dag udgør 19,2 procent, vil dermed i år 2029 udgøre 24,9 procent af Svendborg 

Kommunes samlede befolkning. 

 

For de 17-66 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 36.282 i dag, til 

34.625 personer i år 2029. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2029 vil udgøre 58,0 procent af 

befolkningen, mod de 62,3 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.  

 

Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Rantzausminde skoledistrikt opleve en stor 

procentvis vækst i befolkningen, mens Tved-, Thurø- og Ørkild- skoledistrikter, forventes at have 

det største fald i befolkningen.  

 

Udviklingen i befolkningen fordelt på skoledistrikt pr. 01.01
Skoledistrikt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Index

Issø 3.930    3.914    3.907    3.896    3.901    3.926    3.937    3.940    3.957    3.960    3.970    3.972    3.975    3.976    101

Rantzausminde 5.128    5.124    5.154    5.181    5.198    5.193    5.313    5.464    5.631    5.791    5.965    6.134    6.313    6.484    126

Skårup 3.854    3.822    3.792    3.769    3.770    3.780    3.782    3.795    3.803    3.816    3.820    3.815    3.809    3.795    98

Stokkebæk 5.188    5.150    5.123    5.116    5.134    5.162    5.191    5.197    5.194    5.185    5.179    5.171    5.164    5.155    99

Thurø 3.845    3.832    3.820    3.832    3.846    3.844    3.832    3.825    3.807    3.791    3.776    3.777    3.779    3.762    98

Tved 5.141    5.135    5.123    5.100    5.069    5.058    5.045    5.033    5.027    5.021    5.009    5.000    4.991    5.003    97

Tåsinge 6.112    6.077    6.050    6.029    6.011    6.019    6.009    6.023    6.023    6.022    6.008    6.003    5.988    5.985    98

Vestermark 4.993    4.976    4.967    4.979    4.976    4.980    4.985    4.988    4.983    5.000    5.017    5.028    5.040    5.054    101

Vestre 5.849    5.950    6.046    6.165    6.236    6.254    6.270    6.226    6.184    6.153    6.122    6.092    6.062    6.021    103

Ørkild 14.064 14.102 14.122 14.096 14.044 14.010 13.946 13.911 13.878 13.836 13.794 13.750 13.704 13.668 97

Ukendt 136       423       609       684       680       683       691       699       710       721       732       743       754       765       562

I alt 58.240 58.505 58.713 58.847 58.865 58.911 59.000 59.101 59.196 59.294 59.393 59.485 59.579 59.668 102  
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. Index viser den forventede udvikling fra 2016-2029 
 

Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg 

Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af 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.  

 

Der er en særlig udfordring, i den prognosemæssige placering af flygtninge i de kommende år. Det 

er endnu usikkert, hvor i kommunen de kommer til at bo, og da vi ikke kender den eksakte 

placering eller har en brugbar historik på området, er de i ovenstående tabel placeret under 

”ukendt”.  Et muligt scenarie er, at flygtningene vil blive placeret sammen eller at de på sigt selv 

vil finde sammen i fællesskaber, ligesom børnene måske samles i modtageklasser på enkelte 

skoler. Derfor er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at placere dem under ”ukendt”, da en ligelig 

fordeling i alle områder, vil være mindst lige så problematisk. Når de reelt har fået en konkret 

bolig, medregnes de naturligvis til det område, hvor de faktisk bor, i den først kommende 

prognose.  
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Skoledistrikter i Svendborg Kommune 
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Sammenligning af befolkningsprognosen 2016 
Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2016, dels med sidste års 

prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2015 (Danmarks Statistik har i skrivende 

stund (april 2016), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2016 og frem). 

 

Sammenligning af befolkningsprognoser. Folketal pr. 01.01.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Danmarksstatistik (DS) 2015 57988 57834 57682 57546 57423 57317 57235 57181 57155 57146 57143 57144 57140 57129
Egen prog. 2015 57988 58097 58105 58123 58137 58195 58286 58384 58475 58570 58664 58753 58844 58928
Egen prog. 2016 57988 58228 58505 58713 58847 58865 58911 59000 59101 59196 59294 59393 59485 59579
Forskel: Egen 2016-2015 131 400 590 710 669 625 616 626 625 630 640 642 651
Forskel: Egen 2016-DS2015 394 823 1167 1424 1548 1676 1819 1946 2050 2151 2249 2345 2450  
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
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Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
 

Som det kan ses, ligger folketallet i 2016 prognosen, for alle årene, over niveauet i sidste års 

prognose. Det skyldes bl.a. at udviklingen i 2015 var mere positiv end forventet, hvorfor den nye 

prognose, har et højere udgangspunkt, da folketallet 1. januar 2016 ligger 131 (144) personer 

over forventningen i 2015 prognosen. 
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Danmarks Statistiks prognose (2015) for folketallets udvikling, er væsentlig mere negativ end 

vores egen prognose for både 2015 og 2016, hvilket primært hænger sammen med, at Danmarks 

Statistik anvender de sidste fem års til- og fraflytnings tendenser, som grundlag for deres 

fremskrivning. 

Der er ingen forventning om, at den negative udvikling fra årene 2009-2014 fortsætter, hvorfor 

Svendborg kommunes egen prognose er væsentlig mere positiv. 

Danmarks Statistik havde i forudsigelserne, for den samlede befolkningsudvikling i 2015 i 

Svendborg kommune, en difference på minus 394 personer. 



Bilag 1 

Befolkningsprognose Svendborg kommune 2016-2029. Folketal er angivet pr. 01.01.  

I bilaget følger forskellige oversigter/opgørelser over befolkningsprognosen. 

 

Befolkningsprognose 2016-2029 fordelt på aldersgrupper 

 

 

 

Befolkningsprognose 2016-2029 fordelt på aldersgrupper (10 års intervaller)  

 

 

 

Befolkningsprognose 2016-2029 fordelt på alder 

Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 456 464 471 481 495 512 528 537 541 542 541 540 538 536 

1 478 477 486 493 503 515 532 547 556 560 560 560 558 557 

2 512 500 499 506 511 520 533 549 563 571 575 575 575 574 

3 542 525 514 513 520 524 534 546 561 575 583 586 587 586 

4 573 557 539 527 525 531 536 546 557 572 585 592 596 597 

5 658 590 572 553 538 536 543 548 557 568 582 594 602 605 
 

6 644 666 600 582 564 549 549 555 560 568 580 593 605 612 

7 634 649 672 608 590 572 558 558 564 569 577 588 601 613 

Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0-2 år 1.446    1.441    1.456    1.480    1.509    1.547    1.593    1.633    1.660    1.673    1.676    1.675    1.671    1.667    

3-5 år 1.773    1.671    1.625    1.593    1.583    1.591    1.613    1.640    1.675    1.714    1.749    1.773    1.785    1.788    

6-16 år 7.547    7.573    7.544    7.460    7.386    7.272    7.183    7.070    6.964    6.858    6.810    6.773    6.735    6.757    

17-24 år 5.815    5.849    5.818    5.782    5.667    5.615    5.569    5.565    5.568    5.586    5.566    5.548    5.550    5.504    

25-39 år 8.389    8.449    8.587    8.621    8.668    8.667    8.714    8.767    8.820    8.855    8.864    8.876    8.890    8.887    

40-59 år 16.266 16.100 15.874 15.798 15.686 15.498 15.334 15.162 14.947 14.768 14.651 14.508 14.395 14.364 

60-74 år 11.674 11.956 12.112 12.183 12.179 12.227 12.190 12.152 12.192 12.239 12.280 12.373 12.373 12.279 

75-89 år 4.714    4.848    5.081    5.305    5.556    5.848    6.145    6.456    6.704    6.910    7.073    7.203    7.400    7.604    

90+ år 616       617       616       626       631       645       659       655       665       692       724       759       779       818       

I alt 58.240 58.505 58.713 58.847 58.865 58.911 59.000 59.101 59.196 59.294 59.393 59.485 59.579 59.668 

Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0-9 år 5.871    5.778    5.669    5.609    5.544    5.479    5.498    5.542    5.600    5.671    5.740    5.798    5.851    5.893    

10-19 år 7.291    7.319    7.368    7.358    7.317    7.320    7.250    7.193    7.101    7.012    6.900    6.801    6.707    6.654    

20-29 år 6.077    6.223    6.314    6.304    6.222    6.149    6.092    6.012    5.967    5.925    5.920    5.919    5.926    5.911    

30-39 år 5.731    5.663    5.679    5.665    5.729    5.745    5.831    5.929    6.019    6.079    6.106    6.126    6.148    6.146    

40-49 år 7.602    7.497    7.344    7.330    7.238    7.218    7.087    6.952    6.884    6.784    6.679    6.628    6.643    6.631    

50-59 år 8.664    8.604    8.530    8.467    8.448    8.280    8.246    8.210    8.062    7.984    7.972    7.881    7.751    7.733    

60-69 år 8.303    8.343    8.358    8.342    8.306    8.410    8.469    8.455    8.441    8.452    8.448    8.413    8.366    8.324    

70-79 år 5.637    5.930    6.247    6.465    6.643    6.804    6.917    7.014    7.147    7.216    7.220    7.272    7.308    7.312    

80-89 år 2.448    2.532    2.588    2.680    2.786    2.860    2.950    3.139    3.308    3.480    3.685    3.890    4.099    4.246    

90+ år 616       617       616       626       631       645       659       655       665       692       724       759       779       818       

I alt 58.240 58.505 58.713 58.847 58.865 58.911 59.000 59.101 59.196 59.294 59.393 59.485 59.579 59.668 



8 690 645 658 679 614 597 580 566 566 572 576 585 595 608 

9 684 705 659 667 685 622 605 590 576 575 581 586 594 604 

10 697 696 715 666 671 688 628 611 596 582 582 588 592 600 

11 669 709 706 722 671 676 693 634 618 603 590 589 595 600 

12 692 673 713 710 726 676 682 698 640 624 610 597 597 603 

13 660 697 678 717 714 729 681 686 702 645 630 616 603 603 

14 717 671 706 686 721 719 734 686 691 707 652 637 623 611 

15 705 732 686 718 698 731 729 743 696 701 717 664 649 636 

16 755 729 752 705 732 713 745 743 756 711 716 731 680 666 

17 746 784 763 788 746 772 753 783 782 794 752 756 771 722 

18 802 794 829 811 831 792 816 798 826 824 835 797 801 815 

19 848 833 819 836 808 824 791 810 795 819 817 826 795 798 

20 805 791 775 757 756 736 748 722 736 725 745 743 749 728 

21 693 705 695 685 672 672 658 666 648 657 649 665 663 666 

22 650 649 657 646 631 623 622 612 617 605 611 606 617 615 

23 644 646 639 632 611 601 593 592 584 588 579 584 581 588 

24 627 646 640 628 612 596 588 581 580 574 577 570 574 572 

25 577 619 629 618 600 588 575 568 562 562 557 560 555 558 

26 572 569 602 609 599 585 574 564 558 553 553 549 552 548 

27 516 566 564 588 592 583 572 562 553 549 545 545 542 544 

28 474 525 568 563 581 584 576 567 558 550 547 544 544 541 

29 519 506 547 578 567 583 586 578 570 562 556 553 550 550 

30 532 530 519 553 580 570 584 587 580 572 566 560 557 555 

31 502 539 539 531 564 588 580 593 595 589 582 576 571 568 

32 486 512 548 549 544 574 597 590 602 603 598 591 586 581 

33 506 497 524 559 562 557 585 608 601 612 613 608 602 597 

34 535 519 514 539 572 574 571 597 618 612 622 623 619 614 

35 616 554 539 531 554 584 587 583 608 628 622 632 634 629 

36 592 627 568 552 544 565 595 597 593 617 637 631 640 642 
 

37 667 609 640 582 565 557 578 606 608 604 628 646 641 650 

38 599 669 614 646 591 575 567 588 615 616 613 635 653 648 

39 696 606 674 622 654 600 586 578 599 624 626 623 645 662 

40 766 704 616 681 629 661 609 596 589 609 633 635 632 653 

41 729 773 712 627 689 639 670 620 607 600 619 643 644 641 

42 670 737 779 719 636 695 647 677 628 617 609 629 651 653 

43 762 677 743 783 724 643 701 654 683 636 625 618 637 659 

44 765 764 684 748 787 729 650 707 661 690 644 633 626 645 

45 696 772 771 693 755 792 736 659 714 670 698 653 643 636 

46 750 708 781 778 700 760 797 741 667 720 677 705 661 651 

47 746 764 721 790 785 708 768 802 748 676 728 686 713 671 

48 839 757 774 731 796 791 715 773 807 755 684 735 694 721 

49 879 840 762 779 738 801 796 722 779 812 760 692 742 701 

50 841 875 840 765 781 741 803 798 725 781 813 763 696 745 

51 881 839 873 840 768 783 745 804 800 729 783 815 766 700 

52 885 877 839 873 842 771 786 748 807 802 733 786 817 769 

53 843 886 877 840 873 842 773 788 751 808 804 736 789 819 

54 846 843 886 876 840 872 842 775 790 754 809 805 739 790 

55 916 843 842 885 875 840 872 842 776 791 756 810 806 741 

56 795 913 842 841 882 872 838 870 841 777 791 756 810 806 

57 825 794 910 842 840 881 871 837 869 840 777 792 758 810 



58 909 827 796 909 840 838 879 869 836 867 839 778 792 759 

59 923 906 826 797 907 840 838 878 868 835 867 839 779 793 

60 850 921 905 827 798 906 840 838 877 868 836 867 840 781 

61 864 845 916 901 825 797 903 839 837 875 866 835 866 840 

62 900 860 841 913 899 824 797 901 838 836 874 866 835 866 

63 849 896 856 839 909 895 822 796 898 836 835 872 864 834 

64 766 844 890 852 834 902 889 818 792 893 833 831 868 860 

65 778 757 836 883 846 829 896 883 814 789 888 829 827 864 

66 805 773 753 832 877 841 824 891 878 810 786 883 826 824 

67 810 800 769 749 825 869 834 818 883 872 805 781 877 821 
 

68 852 806 794 763 740 815 858 824 808 873 862 796 774 868 

69 829 840 796 784 753 731 805 848 814 799 863 852 788 766 

70 799 820 830 787 773 744 722 795 837 805 790 854 843 780 

71 721 788 809 817 775 761 733 712 784 826 794 780 843 832 

72 671 710 775 796 804 763 749 722 702 773 813 783 769 831 

73 651 659 697 760 780 788 748 735 709 690 760 799 770 757 

74 529 637 645 681 742 761 769 732 719 694 675 744 783 754 

75 488 517 621 629 664 724 743 751 715 703 679 661 728 766 

76 498 477 503 604 611 646 703 723 730 697 685 662 645 710 

77 467 485 465 490 587 593 627 684 703 710 678 667 645 629 

78 402 453 470 450 475 568 574 607 662 682 688 658 648 626 

79 411 386 435 451 434 457 547 553 585 638 657 664 636 626 

80 383 393 369 416 432 415 437 523 529 560 611 631 637 610 

81 343 364 373 352 397 411 396 417 499 505 535 584 603 609 

82 288 325 344 354 333 376 390 376 395 474 479 508 554 573 

83 245 270 305 323 333 314 354 367 355 373 447 452 480 524 

84 262 228 252 284 301 311 293 331 343 332 349 419 423 449 

85 243 242 211 233 264 279 289 273 308 319 309 326 390 394 

86 203 221 221 193 214 242 256 265 251 283 294 285 300 360 

87 188 183 199 200 176 195 220 233 242 229 259 268 261 275 

88 155 169 165 179 180 158 175 198 210 218 207 234 242 236 

89 138 137 149 146 158 160 140 155 176 186 194 184 208 216 

90 126 121 120 130 127 137 139 122 136 153 162 170 161 183 

91 96 108 103 102 111 109 117 119 105 117 132 140 147 139 

92 99 81 90 87 86 93 92 98 101 89 98 111 118 124 

93 80 83 68 75 72 71 77 77 81 84 74 82 93 98 

94 55 63 66 54 60 57 57 62 62 65 68 60 66 75 

95 45 44 50 53 44 48 46 46 50 50 52 55 48 54 

96 32 35 33 38 40 34 37 36 35 38 39 40 42 37 

97 24 24 26 25 28 30 25 28 27 27 29 29 31 32 

98 17 17 18 19 18 21 22 19 21 20 20 21 22 23 

99+ 42 42 42 42 44 45 46 49 49 50 50 50 52 53 

I alt 
  
58.240  

  
58.505  

  
58.713  

  
58.847  

  
58.865  

  
58.911  

  
59.000  

  
59.101  

  
59.196  

  
59.294  

  
59.393  

  
59.485  

  
59.579  

  
59.668  

 

 

 

 

 



 

Befolkningsprognose 2016-2029 fordelt på skoledistrikt og alders grupper 

Distrikt Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Issø 0-9 år 439 430 422 415 411 417 422 425 432 437 440 443 445 447 

 
10-19 år 486 485 483 482 483 483 483 481 479 473 468 463 456 451 

 
20-29 år 333 349 351 349 345 339 334 328 323 320 321 320 320 320 

 
30-39 år 465 429 418 411 412 407 414 417 423 425 427 427 427 426 

 
40-49 år 557 539 527 522 510 517 505 497 500 493 486 476 472 469 

 
50-59 år 597 612 598 595 598 590 591 582 565 546 545 535 526 523 

 
60-69 år 513 510 528 517 518 528 524 525 536 552 552 561 552 549 

 
70-79 år 338 340 358 377 385 404 421 433 438 440 440 442 456 453 

 
80-89 år 160 176 179 182 193 193 195 204 213 224 236 246 260 275 

 
90+ år 42 43 42 45 46 46 47 47 49 51 56 60 60 63 

I alt 
 

3.930 3.914 3.907 3.896 3.901 3.926 3.937 3.940 3.957 3.960 3.970 3.972 3.975 3.976 

Rantzaus- 0-9 år 407 382 385 380 382 383 416 456 493 529 566 598 631 658 

minde 10-19 år 612 586 573 582 581 579 588 595 607 619 633 645 662 682 

 
20-29 år 323 416 469 494 510 517 537 549 570 588 605 623 639 653 

 
30-39 år 332 338 364 379 397 409 449 491 532 566 598 625 654 676 

 
40-49 år 575 552 524 524 524 527 542 557 573 586 600 625 657 685 

 
50-59 år 821 787 766 742 728 696 690 700 706 714 727 738 743 764 

 
60-69 år 925 904 881 867 854 853 850 851 850 858 880 887 899 907 

 
70-79 år 753 762 801 812 815 824 820 821 838 839 833 842 847 855 

 
80-89 år 303 315 309 324 336 333 351 373 390 421 451 472 500 516 

 
90+ år 77 82 83 78 72 72 70 72 72 72 72 79 81 86 

I alt 
 

5.128 5.124 5.154 5.181 5.198 5.193 5.313 5.464 5.631 5.791 5.965 6.134 6.313 6.484 

Skårup 0-9 år 442 398 377 366 366 359 360 367 376 384 390 393 396 396 

 
10-19 år 626 620 598 581 561 557 546 531 518 507 492 479 471 463 

 
20-29 år 232 290 326 339 346 349 349 349 346 345 348 347 344 341 

 
30-39 år 423 377 353 344 346 354 365 377 388 394 398 400 400 398 

 
40-49 år 555 556 537 527 524 508 493 476 470 459 449 440 436 431 

 
50-59 år 604 590 585 568 561 556 538 536 527 529 533 534 524 518 

 
60-69 år 477 488 492 508 507 533 555 570 566 558 556 551 548 536 

 
70-79 år 321 326 338 352 364 358 364 371 390 410 410 420 425 435 

 
80-89 år 137 142 151 151 161 169 173 180 183 191 202 208 220 229 

 
90+ år 37 36 33 35 34 36 38 38 39 39 42 43 45 47 

I alt 
 

3.854 3.822 3.792 3.769 3.770 3.780 3.782 3.795 3.803 3.816 3.820 3.815 3.809 3.795 

Stokkebæk 0-9 år 571 545 521 512 520 517 529 535 541 550 557 562 566 569 

 
10-19 år 672 664 656 655 647 659 653 651 640 628 616 605 595 587 

 
20-29 år 367 401 424 430 427 422 422 413 410 406 405 404 404 403 

 
30-39 år 529 511 501 497 508 520 532 542 549 555 557 559 560 559 

 
40-49 år 736 709 692 689 686 682 670 659 646 638 619 614 613 609 

 
50-59 år 860 826 804 789 774 760 749 746 731 710 718 708 697 695 

 
60-69 år 701 720 735 736 741 749 768 766 765 779 763 743 729 718 

 
70-79 år 463 492 499 518 537 555 562 563 573 565 572 586 597 599 

 
80-89 år 233 229 236 234 230 232 241 260 275 288 301 318 328 340 

 
90+ år 56 53 53 57 63 64 65 62 64 67 71 72 75 77 

I alt 
 

5.188 5.150 5.123 5.116 5.134 5.162 5.191 5.197 5.194 5.185 5.179 5.171 5.164 5.155 

Thurø 0-9 år 334 325 315 317 320 317 319 322 320 324 327 331 336 337 

 
10-19 år 512 514 515 507 503 500 494 490 482 474 466 459 453 448 



 
20-29 år 144 154 165 175 178 177 173 170 170 167 166 171 175 171 

 
30-39 år 259 257 268 273 284 288 298 303 305 305 304 306 308 307 

 
40-49 år 507 478 451 452 439 436 433 429 425 422 421 419 427 427 

 
50-59 år 625 639 630 616 624 610 594 585 571 563 546 529 512 510 

 
60-69 år 692 669 650 647 631 646 646 632 631 615 621 631 625 614 

 
70-79 år 524 549 574 585 592 587 586 601 594 597 575 564 555 551 

 
80-89 år 197 202 210 217 231 241 248 255 270 282 304 320 338 343 

 
90+ år 51 45 43 43 44 42 41 40 39 43 46 48 50 53 

I alt 
 

3.845 3.832 3.820 3.832 3.846 3.844 3.832 3.825 3.807 3.791 3.776 3.777 3.779 3.762 

Tved 0-9 år 593 566 541 516 494 485 479 470 470 472 473 475 477 482 

 
10-19 år 649 643 635 627 621 610 596 591 579 569 553 542 529 523 

 
20-29 år 469 490 508 515 506 502 499 491 485 480 479 474 473 480 

 
30-39 år 559 535 512 504 505 499 501 507 511 514 515 514 513 514 

 
40-49 år 698 685 674 660 644 646 628 607 595 582 571 560 553 552 

 
50-59 år 714 712 722 721 719 707 707 713 704 694 688 679 670 664 

 
60-69 år 722 725 704 697 702 703 713 709 705 713 716 717 722 721 

 
70-79 år 525 567 595 615 624 641 646 642 649 649 646 647 638 635 

 
80-89 år 185 182 198 207 218 225 235 264 289 308 327 348 368 381 

 
90+ år 27 32 34 37 36 38 41 40 38 39 42 44 48 52 

I alt 
 

5.141 5.135 5.123 5.100 5.069 5.058 5.045 5.033 5.027 5.021 5.009 5.000 4.991 5.003 

Tåsinge 0-9 år 614 591 558 554 542 543 543 550 561 572 581 592 600 606 

 
10-19 år 748 734 744 731 725 718 717 716 702 692 679 668 656 650 

 
20-29 år 328 391 432 457 470 478 476 475 477 476 476 474 476 472 

 
30-39 år 554 533 520 507 518 529 538 563 580 593 598 604 609 611 

 
40-49 år 768 754 738 748 745 746 729 700 695 687 678 675 675 671 

 
50-59 år 950 919 909 877 857 836 846 844 828 814 810 806 795 803 

 
60-69 år 1.039 1.004 976 960 942 939 921 913 907 901 886 872 866 850 

 
70-79 år 714 746 767 783 800 796 808 814 809 801 801 786 772 767 

 
80-89 år 331 339 338 344 341 356 349 363 377 395 407 429 443 455 

 
90+ år 66 65 67 69 71 77 83 85 87 90 92 96 97 100 

I alt 
 

6.112 6.077 6.050 6.029 6.011 6.019 6.009 6.023 6.023 6.022 6.008 6.003 5.988 5.985 

Vestermark 0-9 år 562 551 536 528 530 523 524 530 532 535 541 545 549 553 

 
10-19 år 628 636 643 642 635 644 639 630 622 616 604 594 584 578 

 
20-29 år 570 515 487 474 453 437 428 421 414 410 411 410 411 410 

 
30-39 år 463 483 494 507 518 523 531 540 545 550 551 550 550 549 

 
40-49 år 622 610 606 604 607 615 612 609 603 602 593 591 592 592 

 
50-59 år 763 763 755 755 743 717 699 689 668 665 664 655 649 646 

 
60-69 år 643 654 661 662 669 682 696 692 696 701 712 710 706 706 

 
70-79 år 468 479 504 519 516 529 544 552 564 563 561 574 582 586 

 
80-89 år 217 226 221 230 245 250 251 266 281 296 315 328 346 360 

 
90+ år 57 60 60 59 60 61 60 58 58 61 65 69 70 74 

I alt 
 

4.993 4.976 4.967 4.979 4.976 4.980 4.985 4.988 4.983 5.000 5.017 5.028 5.040 5.054 

Vestre 0-9 år 548 588 610 640 643 632 628 615 604 600 596 591 587 581 

 
10-19 år 756 755 768 776 789 798 793 786 777 767 753 742 729 718 

 
20-29 år 1.003 942 901 870 845 821 808 785 768 754 746 738 732 723 

 
30-39 år 614 641 665 677 689 677 677 666 661 657 649 641 635 625 

 
40-49 år 749 760 752 765 753 754 747 736 718 700 688 678 676 668 

 
50-59 år 796 799 803 827 853 854 851 840 831 824 823 809 787 776 

 
60-69 år 727 756 785 808 814 834 847 847 835 833 821 811 801 801 

 
70-79 år 441 483 530 549 581 604 626 639 661 672 680 691 702 703 

 
80-89 år 175 189 196 212 225 232 248 264 280 294 313 334 355 363 



 
90+ år 40 37 36 41 45 47 46 47 49 52 54 57 58 62 

I alt 
 

5.849 5.950 6.046 6.165 6.236 6.254 6.270 6.226 6.184 6.153 6.122 6.092 6.062 6.021 

Ørkild 0-9 år 1.360 1.340 1.319 1.302 1.271 1.243 1.226 1.221 1.220 1.219 1.220 1.217 1.215 1.213 

 
10-19 år 1.592 1.626 1.663 1.673 1.674 1.674 1.649 1.633 1.607 1.579 1.549 1.516 1.486 1.467 

 
20-29 år 2.242 2.124 2.039 1.969 1.915 1.883 1.845 1.812 1.786 1.762 1.747 1.739 1.731 1.718 

 
30-39 år 1.508 1.482 1.482 1.460 1.452 1.445 1.432 1.432 1.433 1.427 1.415 1.406 1.397 1.386 

 
40-49 år 1.822 1.820 1.787 1.773 1.734 1.711 1.651 1.607 1.583 1.540 1.499 1.475 1.468 1.454 

 
50-59 år 1.922 1.932 1.923 1.930 1.932 1.889 1.912 1.901 1.856 1.849 1.840 1.809 1.770 1.754 

 
60-69 år 1.859 1.902 1.927 1.914 1.896 1.903 1.904 1.899 1.895 1.884 1.878 1.864 1.849 1.850 

 
70-79 år 1.087 1.182 1.273 1.343 1.411 1.483 1.513 1.549 1.595 1.640 1.660 1.676 1.686 1.676 

 
80-89 år 509 530 546 573 600 619 648 696 734 761 807 861 912 952 

 
90+ år 163 164 164 160 159 159 165 163 168 175 179 186 190 198 

I alt 
 

14.064 14.102 14.122 14.096 14.044 14.010 13.946 13.911 13.878 13.836 13.794 13.750 13.704 13.668 

Ukendt 0-9 år 1 64 85 80 65 57 53 51 50 50 50 50 51 51 

 
10-19 år 10 58 89 102 99 96 93 91 89 88 87 87 86 86 

 
20-29 år 66 151 211 233 227 223 221 219 218 217 217 218 220 221 

 
30-39 år 25 77 102 107 99 94 92 92 92 93 93 93 94 94 

 
40-49 år 13 35 55 69 73 76 76 76 75 75 74 74 75 75 

 
50-59 år 12 23 35 48 58 64 69 73 75 77 79 79 80 80 

 
60-69 år 5 10 18 26 31 40 46 52 55 60 63 66 68 70 

 
70-79 år 3 5 9 14 19 23 27 30 35 38 42 45 48 51 

 
80-89 år 1 2 3 6 7 9 11 14 17 19 22 26 29 31 

 
90+ år - 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 

I alt 
 

136 423 609 684 680 683 691 699 710 721 732 743 754 765 

I alt 
 

58.240 58.505 58.713 58.847 58.865 58.911 59.000 59.101 59.196 59.294 59.393 59.485 59.579 59.668 

 



RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER
Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune

ECO-nøgletal Befolkning 
01.01.2015

 Svendborg 
Kommune Saml. Gruppe Region Syd

Hele 
landet

Svendborg vs. 
Region syd

Udgiftsbehov pr. indb.
 100,9
 103,5
 102,6
 100,0
 Beregnet
Ressourcegrundlag pr. indb.
 96,9
 100,7
 100,2
 100,0
 kolonne
Ressourcepres
 104,2
 102,8
 102,4
 100,0
 
REGNSKAB 2015
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 3312 68.686          63.066            63.799            68.035      -16.185.172       

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 7509 71.188          68.730            70.921            73.730      -2.003.052         

Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 12451 41.880          40.294            40.512            43.060      -17.036.229       

34716 5.339            5.047              4.604              5.064        -25.512.258       

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 34716 2.037            2.292              2.266              2.063        7.972.708          

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 34716 7.680            6.963              7.594              6.036        -2.983.466         

Personlige tillæg mv. pr. pensionist 509               453                  475                  490            -

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 34716 825               650                  576                  632            -8.628.473         

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 15343 10.298          9.353              9.749              9.551        -8.435.692         

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 46416 6.034            5.709              5.665              5.727        -17.123.674       

Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig 46416 1.161            1.310              1.264              967            4.777.981          

Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 34716 3.087            3.404              3.386              2.717        10.387.117        

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 57988 1.723            1.728              1.855              1.992        7.618.525          

Vejvæsen kr. pr. indb. 57988 693               996                  1.219              983            30.469.304        

Redningsberedskab kr. pr. indb. 57988 170               196                  262                  231            5.360.392          

57988 5.690            5.874              6.127              5.542        25.326.953        

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 57988 79                  132                  170                  140            5.273.078          

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 11572 2.694            2.579              2.594              2.609        -1.157.998         

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr. pr. indb. 57988 4.224            4.282              4.425              4.336        11.641.585        
Sammenligningsgruppens 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  2016
Udgiftsbehov pr. indb.*=Bygger på Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehovskriterier i forbindelse med beregningen 
af udligning og tilskud.
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 viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potientiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 
17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, 
tjenestem.pension, forsikringspuljer mv.)

http://www.kora.dk/


Svendborg 
Kommune

Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 100,2 92,3 94,5

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 99,4 93,7 95,7

Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 93,5 94,0 93,9

Kontanthjælp og arbejdsmarkeds-foranstaltninger, kr. pr. 
17-64 årig 98,9 97,4 93,9

Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig 115,4 112,0 113,2

Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig 127,2 115,3 126,6

Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig 114,0 99,7 102,3

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 112,2 102,0 99,0

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v., kr. pr. indbygger 91,5 87,7 93,1

Vejvæsen, kr. pr. indbygger 56,1 104,5 123,7

Administration m.v., kr. pr. indbygger 108,5 106,0 110,9

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. 
indbygger 96,7 98,9 103,6 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Hele landet

Generelle nøgletal
1.310

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 66.400 58.579 59.807 65.921 72.244 63.734 71.722

2011 63.448 57.954 59.227 64.012 68.276 62.364 68.883

2012 63.335 59.634 60.508 65.849 66.622 62.729 69.266

2013 65.466 59.934 61.388 66.788 68.248 62.481 69.627

2014 66.505 61.658 62.771 67.257 68.447 63.458 69.221

2015 68.686 63.066 63.799 68.035 69.785 64.075 69.123

B2016 69.201 63.749 65.329 69.097 69.201 63.749 69.097

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region 

Syddanmark

65.070

63.734

63.649

63.997

64.604

64.820

65.329

Børnepasning
5.103

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 69.472 66.399 68.576 70.722 75.585 72.242 74.610 76.945

2011 69.593 64.479 66.898 69.316 74.889 69.386 71.989 74.591

2012 69.091 65.484 67.053 70.282 72.677 68.883 70.533 73.930

2013 67.988 64.383 66.407 69.449 70.877 67.119 69.229 72.401

2014 70.106 67.434 68.422 72.499 72.153 69.403 70.420 74.616

2015 71.188 68.730 70.921 73.730 72.327 69.829 72.056 74.910

B2016 73.125 68.933 70.356 73.549 73.125 68.933 70.356 73.549

Løbende priser 2016-priser

Folkeskolen
6.103

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 42.014 44.293 43.703 46.886 45.711 48.191 51.012

2011 40.591 41.817 41.279 44.340 43.680 45.000 47.715

2012 41.808 43.342 41.903 45.340 43.977 45.591 47.693

2013 39.885 41.873 41.001 44.074 41.580 43.653 45.947

2014 40.548 41.173 40.486 43.265 41.732 42.376 44.528

2015 41.880 40.294 40.512 43.060 42.550 40.938 43.749

B2016 40.299 40.486 40.465 43.083 40.299 40.486 43.083

= korrektion for ikke budgetlagte indtægter vedr. kto 6 konteret på art 9. Der budgetlægges ikke på art 9.

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region 

Syddanmark
47.549

44.420

44.078

42.744

41.668

41.160

40.465

Tilbud til ældre
7.103

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 2.556 2.783 2.498 2.962 2.852 3.106 2.788 3.305

2011 3.758 4.179 3.708 4.349 4.116 4.578 4.062 4.763

2012 4.451 4.714 4.200 4.803 4.737 5.018 4.471 5.113

2013 5.487 5.443 5.051 5.435 5.748 5.702 5.292 5.694

2014 5.442 5.174 4.717 5.193 5.601 5.325 4.854 5.345

2015 5.339 5.047 4.604 5.064 5.414 5.118 4.668 5.135

B2016 5.727 5.641 5.436 5.789 5.727 5.641 5.436 5.789

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
8.103

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 2.383 2.450 2.538 2.389 2.660 2.734 2.833 2.666

2011 2.601 2.644 2.727 2.457 2.849 2.896 2.987 2.691

2012 2.681 2.631 2.727 2.394 2.854 2.801 2.903 2.548

2013 2.174 2.450 2.468 2.188 2.277 2.567 2.586 2.292

2014 2.101 2.433 2.415 2.159 2.163 2.504 2.486 2.222

2015 2.037 2.292 2.266 2.063 2.065 2.324 2.298 2.091

B2016 2.286 2.220 2.243 1.982 2.286 2.220 2.243 1.982

Løbende priser 2016-priser

Sygedagpenge
8.203

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 7.286 6.006 6.493 5.325 8.131 6.703 7.247 5.944

2011 7.486 6.458 6.957 5.674 8.199 7.073 7.620 6.215

2012 7.679 6.840 7.374 6.024 8.173 7.281 7.849 6.412

2013 7.734 7.019 7.470 6.150 8.103 7.354 7.826 6.443

2014 7.705 7.004 7.580 6.095 7.930 7.209 7.801 6.273

2015 7.680 6.963 7.594 6.036 7.787 7.060 7.700 6.120

B2016 7.861 7.121 7.824 6.178 7.861 7.121 7.824 6.178

Løbende priser 2016-priser

Førtidspensioner
8.303

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 554 450 479 525 618 503 586

2011 577 453 477 510 632 496 558

2012 563 451 477 497 599 480 529

2013 536 427 437 468 561 448 490

2014 537 462 490 494 552 476 509

2015 509 453 475 490 516 460 497

B2016 556 442 481 499 556 442 499

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region 

Syddanmark

535

523

508

457

505

482

481

Personlige tillæg m.v.
8.403

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 561 422 395 448 626 471 500

2011 634 473 440 493 694 518 539

2012 677 515 474 520 721 548 553

2013 703 564 506 574 737 591 601

2014 768 607 533 603 791 624 620

2015 825 650 576 632 836 659 640

B2016 832 632 580 633 832 632 633

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region 

Syddanmark
440

482

505

530

549

584

580

Boligsikring
8.503

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 12.210 9.487 9.700 10.041 13.284 10.322 10.553 10.924

2011 10.757 8.805 9.232 9.361 11.575 9.475 9.935 10.073

2012 10.220 8.837 9.301 9.238 10.751 9.295 9.784 9.717

2013 10.106 8.971 9.611 9.201 10.536 9.352 10.020 9.592

2014 9.676 9.012 9.497 9.321 9.959 9.275 9.775 9.593

2015 10.298 9.353 9.749 9.551 10.463 9.503 9.904 9.704

B2016 10.640 9.309 9.551 9.337 10.640 9.309 9.551 9.337

Løbende priser 2016-priser

Børn og unge med særlige behov
8.603

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 6.151 5.973 5.566 5.691 6.692 6.498 6.056 6.192

2011 5.922 5.863 5.461 5.594 6.372 6.309 5.877 6.019

2012 5.818 5.337 5.478 5.460 6.119 5.614 5.762 5.744

2013 5.749 5.288 5.403 5.552 5.993 5.513 5.633 5.788

2014 5.867 5.530 5.558 5.648 6.038 5.691 5.720 5.813

2015 6.034 5.709 5.665 5.727 6.131 5.801 5.756 5.819

B2016 6.241 5.671 5.503 5.561 6.241 5.671 5.503 5.561

Løbende priser 2016-priser

Voksne med særlige behov
8.703

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 205 305 352 365 223 331 383 397

2011 292 357 391 395 314 384 421 425

2012 338 475 479 478 356 500 504 502

2013 417 541 556 506 435 564 580 527

2014 688 778 773 639 708 801 795 657

2015 1.161 1.310 1.264 967 1.179 1.331 1.284 982

B2016 1.749 1.609 1.596 1.181 1.749 1.609 1.596 1.181

Løbende priser 2016-priser

Tilbud til udlændinge
8.803

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 2.379 2.421 2.324 1.972 2.656 2.702 2.594 2.200

2011 2.392 2.412 2.362 1.941 2.620 2.642 2.587 2.126

2012 2.401 2.444 2.370 1.926 2.555 2.602 2.522 2.050

2013 2.284 2.484 2.424 1.992 2.392 2.603 2.539 2.087

2014 2.368 2.617 2.593 2.143 2.437 2.694 2.668 2.206

2015 3.087 3.404 3.386 2.717 3.130 3.451 3.434 2.755

B2016 3.930 4.219 4.260 3.346 3.930 4.219 4.260 3.346

Løbende priser 2016-priser

Revalidering og løntilskud
8.903

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 1.705 1.735 1.806 1.998 1.855 1.887 1.965 2.174

2011 1.635 1.686 1.778 1.936 1.759 1.815 1.913 2.084

2012 1.687 1.761 1.823 1.977 1.774 1.852 1.918 2.080

2013 1.728 1.757 1.823 1.997 1.801 1.831 1.900 2.082

2014 1.725 1.742 1.855 1.994 1.776 1.793 1.909 2.053

2015 1.723 1.728 1.855 1.992 1.751 1.755 1.884 2.024

B2016 1.824 1.747 1.856 1.993 1.824 1.747 1.856 1.993

Løbende priser 2016-priser

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
9.103

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 876 1.175 1.265 1.059 953 1.278 1.152

2011 934 999 1.140 915 1.005 1.076 984

2012 717 997 1.184 975 754 1.048 1.026

2013 696 1.090 1.170 1.039 725 1.136 1.084

2014 670 1.031 1.176 1.001 689 1.062 1.030

2015 693 996 1.219 983 705 1.012 999

B2016 563 1.050 1.242 1.005 563 1.050 1.005

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region Syddanmark

1.376

1.227

1.246

1.220

1.211

1.238

1.242

Vejvæsen
9.203

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Smnl.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Smnl.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 175 205 258 234 190 223 281 254

2011 195 203 254 230 210 219 273 247

2012 182 214 258 232 191 225 271 244

2013 194 204 258 232 203 213 269 242

2014 179 181 259 225 185 186 266 232

2015 170 196 262 231 172 199 266 234

B2016 192 200 245 234 192 200 245 234

Løbende priser 2016-priser

Redningsberedskab
9.303

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 5.035 5.305 5.591 5.304 5.479 5.772 6.083 5.771

2011 4.891 5.183 5.484 5.119 5.263 5.577 5.901 5.509

2012 5.238 5.379 5.677 5.264 5.510 5.658 5.971 5.537

2013 5.757 5.524 5.846 5.340 6.002 5.759 6.094 5.567

2014 5.849 5.724 6.049 5.441 6.020 5.891 6.226 5.600

2015 5.690 5.874 6.127 5.542 5.782 5.968 6.225 5.631

B2016 6.212 6.067 6.349 5.725 6.212 6.067 6.349 5.725

= korrektion for ikke budgetlagte indtægter vedr. kto 3 og 5 konteret på art 9. Der budgetægges ikke på art 9.

Løbende priser 2016-priser

Administration
9.403

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Hele
landet

2010 38 130 149 119 42 142 130

2011 31 113 155 121 33 122 130

2012 34 119 164 124 36 125 131

2013 68 123 162 134 71 128 140

2014 35 128 152 135 36 132 139

2015 79 132 170 140 80 134 143

B2016 65 139 173 140 65 139 140

Udgifter i løbende og faste priser

Løbende priser 2016-priser
Region 

Syddanmark
162

167

172

168

156

172

173

Natur- og miljøbeskyttelse
9.503

Svendborg Kommune



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 2.353 2.333 2.486 2.488 2.560 2.538 2.705 2.707

2011 2.449 2.305 2.419 2.443 2.635 2.480 2.603 2.629

2012 2.564 2.340 2.451 2.501 2.697 2.462 2.578 2.630

2013 2.687 2.399 2.465 2.526 2.801 2.501 2.570 2.633

2014 2.690 2.446 2.534 2.582 2.768 2.517 2.608 2.658

2015 2.694 2.579 2.594 2.609 2.737 2.621 2.636 2.651

B2016 2.790 2.591 2.645 2.646 2.790 2.591 2.645 2.646

Løbende priser 2016-priser

Sundhedspleje og tandpleje
9.603

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

Svendborg Kommune Sml.-
gruppen

Region 
Syddanmark

Hele
landet

2010 3.751 3.791 3.858 3.834 4.081 4.124 4.198 4.172

2011 3.849 3.864 3.972 3.879 4.142 4.158 4.274 4.174

2012 4.220 4.048 4.206 4.065 4.439 4.259 4.424 4.276

2013 4.260 4.161 4.356 4.227 4.441 4.338 4.541 4.407

2014 4.326 4.274 4.455 4.323 4.452 4.399 4.585 4.450

2015 4.224 4.282 4.425 4.336 4.292 4.350 4.496 4.405

B2016 4.274 4.369 4.579 4.419 4.274 4.369 4.579 4.419

Løbende priser 2016-priser

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
9.703

Svendborg Kommune

Udgifter i løbende og faste priser



Budgetanalyser - Budget 2017    

Læsevejledning 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vedr. B2017 er der fra politisk side 
efterspurgt yderligere materiale i form af budgetanalyser. 
 
Indeværende dokument indeholder budgetanalyser fra 7 forskellige område. Dokumentet 
er opbygget således, at hver analyse indeholder en forside, som kort gør rede for de 
vigtigste elementer i analysen. På enkelte områder udgør forsiden selve analysen, men 
de fleste steder ligger der ligeledes en lidt længere analyse bag forsiden. Essensen af 
analyserne kan således altid læses af forsiden, mens de bagvedliggende analyser kan 
opfattes som bilag, man kan ”dykke ned i”, efter behov. 
 
Det bør bemærkes, at analyserne er udarbejdet på relativ kort tid, hvorfor de også er af 
forskellig karakter og tilgang. Nogle steder har man kunne ajourføre en tidligere analyse, 
mens man andre steder, ikke har haft materiale, at tage udgangspunkt i. 
Tidsperspektivet gør endvidere, at det har været vanskeligt at afdække konsekvenser i 
forhold til økonomisk potentiale og eventuel påvirkning af serviceniveau. 
Analyserne er udarbejdet i et samarbejde mellem de enkelte fagområder og Center for 
Økonomi, IT og Digitalisering. De 7 budgetanalyser er: 
 
Flygtninge og integration: En beskrivende analyse af relevante fokusområder, med en 
kort status på initiativer og muligheder på området. 
 

Børn og unge med særlige behov: En beskrivende analyse af status, 
udviklingsperspektiver, indsatser og økonomi, i forhold til vedtaget strategiplan for 
området. 
 

CETS – arealeffektivisering: Kort beskrivelse af igangværende analyser og aktiviteter. 
 

Konkurrenceudsættelse: Kort beskrivelse af mulige områder for 
prisafprøvning/konkurrenceudsættelse via strategiske, innovative udbud. 
 
Overførselsudgifter/enkeltydelser: En beskrivende analyse, der redegør for hvordan 
man kommer i mål, med allerede indlagte besparelser, vedtaget ifm. budget 2016. 
Benchmarkanalyse fra 2015, ligger til grund for analysen og de besluttede tiltag.  
 
Voksen handicap: Ajourføring af tidligere benchmarkanalyse. Talmaterialet er opdateret 
med R2015 tal. Udgangspunktet er ECO-nøgletal / gns. i Region Syddanmark. 
 
Adm. fællesskaber og ledelse – dagtilbud og skoler: Kort nøgletalsanalyse på 
baggrund af ECO-nøgletal for administration og ledelse. 
 



Budget 2017 Budgetanalyse   

Alle udvalg 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31368 
 

Flygtninge og integration 

 
Resume:  
I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet budgetanalyse for områ-
det flygtninge og integration. 
 
Sagsfremstilling:  
Flygtninge- og integrationsområdet har berøring med mange områder i kommunen. Ved-
lagte analyse beskriver seneste udvikling og handlemuligheder på udvalgte fokusområder 
og indeholder et ajourført økonomisk overblik på baggrund at den seneste justering af de 
udmeldte flygtningekvoter fra Udlændingestyrelsen. 
 
Følgende fokusområder behandles: 
 

• Boligplacering 
• Etableringsudgifter 
• Skoleundervisning 
• Sagsbehandling i f.m. modtagelse og beskæftigelsesindsats 
• Danskuddannelse 
• Beskæftigelsesindsats 
• Forsørgelsesudgifter 

 
 
 
Økonomioversigten i bilag 1 viser merudgifter til indkomstoverførsler i forhold til nuvæ-
rende budget i 2017 og mindreudgifter i efterfølgende år. Oversigten vedrører dog kun 
personer under integrationsprogrammet (de første tre år).  
 
De lavere flygtningekvoter giver dog også væsentlige mindreudgifter til integrationsydel-
se vedrørende perioden efter de tre år. Endvidere har de lavere kvoter også indflydelse 
på tilskuds- og udligningsordningerne, hvor der er afledte mindreindtægter.  
 
Under serviceudgifter indgår bl.a. merudgifterne til sagsbehandling, der er forudsat af-
holdt inden for egen budgetramme. 
 
 
Potentiale 
 

Regnskab 2015

Befolkning 

1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 

Region Syd

Tilbud til udlændinge pr. 18+ 

årig (bruttoudgift) 46.716 1.179 1.284 4.905.180  
 
 
ECO-nøgletallet ”Tilbud til udlændinge” viser ud fra regnskab 2015-tal at der ikke er no-
get besparelsespotentiale, da Svendborgs udgiftsniveau ligger under kommunerne i Re-
gion Syddanmark. Nøgletallet vedrører udelukkende overførselsindkomstområdet og om-
fatter således ikke serviceudgifterne. 
 



1 

 

Budgetanalyse – flygtninge og integration 
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Indledning 
Som baggrundsmateriale til de politiske drøftelser om budget 2017 er der anmodet 
om en opdateret oversigt over udgifterne til integrationsindsatsen og relevante hand-
lemuligheder.  

Byrådet havde den 24. november en temadrøftelse af integrationsopgaver i Svend-
borg. I forbindelse med temamødet udarbejdede administrationen en skriftlig redegø-
relse, der skulle give et billede af den samlede integrationsindsats i kommunen på 
tværs af politikområder. For en uddybende beskrivelse af det samlede område henvi-
ses til denne redegørelse, dette notat omhandler alene relevante fokusområder. 

Integrationsøkonomi 
Integrationsøkonomien er kompleks og kan være vanskelig at få et fuldstændigt over-
blik over. Området er kendetegnet ved, at det kun for ganske få udgifters vedkom-
mende er tale om en én-til én statslig refusion. Størstedelen af integrationsopgaverne 
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skal løses indenfor den overordnede serviceramme, der er aftalt mellem kommunerne 
og regeringen. Den samlede finansiering består af dels statslig refusion, grundtilskud 
pr. flygtning i 3 år, resultattilskud ved opnåede resultater og endelig budgetgaran-
ti/bloktilskuddet.1 

Tabel 1 Finansieringskilder 

Grundtilskud Kommunerne kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver 
flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationspro-
gram 

Resultattilskud Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familie-
sammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende 
prøve i dansk 

Refusion Kommunen kan (under et driftsloft) hjemtage 50 procents refusion på 
udgifterne til danskundervisning og beskæftigelsesindsats. De fleste 
tilbud under serviceloven er omfattet af 100 procent refusion (eks. fami-
liekonsulenter), mens forsørgelsesudgifterne er underlagt refusionstrap-
pen i lighed med andre forsørgelsesudgifter 

Budgetgaranti(bloktilskud) Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, 
introduktionsforløb og integrationsydelse under integrationsprogrammet 
er omfattet af budgetgarantien, dvs. at kommunernes udgifter under ét 
dækkes enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti/bloktilskud 

 

Udover de udgifter, der direkte er tilknyttet til integrationsopgaven har kommunerne 
udgifter til en lang række opgaver, som omhandler de udgifter, kommunerne løfter for 
alle borgere; SFO, sundhedspleje, folkeskole, dagtilbud mm. 

Antalsmæssige forudsætninger for budget 2017. 
Helt grundlæggende er det en udfordring, for kommunerne, at det er umuligt at for-
udsige antallet af flygtninge. De udmeldte landstal for 2016 er ændrede flere gange i 
løbet af det seneste år. Først blev der udmeldt et landstal på 12.000 flygtninge, hvil-
ket blev ændret til 17.000. Dette tal blev nedjusteret til først mellem 9.500-13.000 og 
senest til 7.500 personer. Landstallet for 2017 er 8.500 personer. 

Udover antallet af flygtninge, skal kommunerne, også kunne modtage et ukendt antal 
familiesammenførte. Der forventes på landsplan 6.000 personer i 2016 og 8.500 i 
2017. 

Udover at det samlede antal personer, kommunerne skal modtage er usikkert, er for-
delingen på alder og køn ligeså ukendt. Kommunerne ved således ikke, om de skal 
være klar til at modtage uledsagede flygtningebørn, unge eller ældre, enlige eller fa-
milier med få eller mange børn. De nye borgeres beskæftigelsesmæssige baggrund 
kan også variere indenfor et bredt spektrum; fra den uddannede håndværker med 
god arbejdserfaring til den hjemmegående husmor. 

                                                           
1
 KL har udarbejdet en pjece, der har til formål at give vigtig information og viden om budgetlægningen på integrati-

onsområdet  ”Økonomistyring på integrationsområdet”. Pjecen giver et godt billede af udgiftsposter og finansie-

ringskilder på området. 
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Udlændingestyrelsen sender besked om de nye borgere 3-6 uger før ansvaret over-
drages til kommunen.  Kommunerne skal således være gearet til med kort varsel at 
tilbyde den nødvendige indsats, både med hensyn til boligplacering, beskæftigelses-
indsats og øvrige kommunale indsatser. 

Den økonomiske oversigt over budget 2017, der er vedlagt som bilag 1, er tilrettet de 
nye antalsmæssige forudsætninger. 

Relevante fokusområder 
Med baggrund i den samlede redegørelse fra byrådets temadrøftelse er udvalgt rele-
vante fokusområder med henblik på at give en kort status på initiativer og mulighe-
der. 

Tabel 2 giver en kort beskrivelse af fokusområderne og de tiltag der kan peges på el-
ler der er igangsat. Såfremt der ønskes en uddybende beskrivelse henvises til afsnit-
tene efter tabellen. 

Tabel 2 Relevante fokusområder på integrationsområdet 

Fokusområde Beskrivelse Handlerum og igangværende 
tiltag 

Boligplacering Kommunerne er forpligtede til 
anvise en bolig til de flygtninge, 
der modtages. Såfremt der ikke 
kan anvises en permanent bolig 
skal der tilbydes en midlertidig 
bolig, hvor der dog er loft over 
den udgift man kan pålægge 
borgeren. 

Byrådet godkendte den 26/4-
2016 en handleplan for flygtnin-
geboliger.  
 
Handleplanen lægger op til at 
flest mulige boligplaceres per-
manent, men at der er et bered-
skab af midlertidige boliger 

Etableringsudgifter Der er fastlagt et administrativt 
serviceniveau for bevilling af 
udgifter til bl.a. mad og møbler 
når kommunen modtager en 
flygtning 

Der er mulighed for politisk at 
fastsætte et serviceniveau. 
 

Skoleundervisning Kommunerne vælger selv om der 
skal etableres modtagelsesklas-
ser eller om undervisningen skal 
etableres i almindelige klasser, 
der tilføres ekstra ressourcer. 
  

Børne- og Ungeudvalget vedtog i 
juni 2016 at etablere ekstra 
modtagelsesklasser eller lignen-
de tilbud, samtidig blev der 
iværksat et arbejde om forslag til 
organisering og finansiering af 
undervisningen, der fremlægges 
udvalget i november 2016  

Sagsbehandling i f.m. modtagel-
se og beskæftigelsesindsats 

Der er ikke tilført ekstra perso-
naleressourcer til området siden 
2015  
Der forventes en budgetover-
skridelse, der pt. håndteres in-
denfor Borger og arbejdsmar-
keds samlede ramme 

Det vurderes ikke realistisk at 
spare på personaleressourcerne, 
uden at det vil få indflydelse på 
den øvrige opgavevaretagelse i 
jobcenter og borgerservice. 

Danskuddannelse Kommunen er forpligtet til at 
tilbyde danskuddannelse til 
voksne udlændinge 

Området har været underlagt 
udbud og den eksisterende kon-
trakt med LærDansk udløber 31. 
juli 2018 
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Beskæftigelsesindsats Kommunerne skal tilbyde flygt-
ninge og familiesammenførte et 
integrationsprogram, der dels 
skal bestå af danskuddannelse 
og beskæftigelsesrettede tilbud. 
 

Byrådet tilkendegav den 31/5 
2016 politisk opbakning til et 3 
årigt projekt under Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, 
der skal afdække og målrette 
den beskæftigelsesrettede inte-
grationsindsats. Der er modtaget 
tilsagn om 1,3 mio. kr. til pro-
jektledelse til denne opgave. 

Forsørgelsesudgifter Integrationsydelse er lovfastsat, 

og der er ikke mulighed for at 

ændre i niveauet på ydelsen. 

Budgetterne kan alene justeres 

på baggrund af antallet af borge-

re, der modtager ydelse. 

De nye budgetskøn er tilpasset 
de nye landstal.  
 
Refusionen på ydelsen er under-
lagt den såkaldte ’refusionstrap-
pe’, der betyder at jo længere en 
borger er på offentlig forsørgel-
se, jo lavere er refusionen. 

 

Uddybende beskrivelse af fokusområderne 
 

Boligplacering 

Når kommunen overtager ansvaret for en flygtning er der en forpligtelse til at tilbyde 
en permanent bolig som borgeren har råd til at bo i. Såfremt dette ikke er muligt skal 
der tilbydes en midlertidig bolig.  

Midlertidig boligplacering er ofte forbundet med merudgifter for kommunen, da der er 
loft over de boligudgifter en flygtning kan pålægges i en midlertidig bolig. Kommunen 
afholder udgiften over dette loft. Samtidig betyder den lave integrationsydelse at det 
kan være svært at anvise en permanent bolig som den enlige flygtning har råd til at 
bo i. 

Byrådet godkendte den 24. juni 2016 en handleplan for flygtningeboliger, der dels 
sikrer, at der er et beredskab til at kunne modtage flygtninge med de tidligere nævnte 
korte tidsfrister og samtidig sikrer at flest mulig tilbydes en permanent bolig. 

Som en del af beredskabet er det tidligere Lunde Kursuscenter klargjort, så der er 
mulighed for at anvende bygningen til midlertidig boligplacering, hvis der er behov. 
Der er pt. ingen flygtninge placeret i bygningerne. 

Der er indgået aftale med en privat udlejere om boliger, der kan anvendes til perma-
nente boliger. Såfremt der viser sig en overkapacitet vil der være fokus på, at boliger-
ne lejes ud til andre målgrupper. De borgere, der har været placeret i dyrere midlerti-
dige placeringer, er løbende flyttet i permanente boliger. 

Etableringsudgifter 

Etableringsudgifter er samlebetegnelsen for den etableringshjælp, flygtninge modta-
ger når de ankommer til Svendborg Kommune. Det er hjælp i form af 
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• en startpakke, der indeholder seng og køkkenudstyr.  
• ’køleskabspenge’ på modtagelsesdagen, der skal dække borgerens første ind-

køb indtil der modtages ydelse.  
• beløb til etablering (møbler, gardiner osv.) der gives ved flytning til permant 

bolig.  
• den første måneds husleje og den første elregning, da det er vurderet at bor-

geren ikke kan nå at spare op til dette.   
• familier med børn bevilges en særlig møbelpakke pr. barn afhængig af barnets 

alder.  

Niveauet for etableringsudgifter er fastsat administrativt ud fra en vurdering af de ba-
sale behov ved boligplacering i Svendborg Kommune.  

Der forventes en omkostning på 1,6 mio. kr. i budget 2017 ud fra gældende praksis. 
Man kan overveje politisk at fastlægge et serviceniveau for denne hjælp, herunder 
afdække niveauet for hjælpen i andre kommuner. Det er ikke muligt at forudsige om 
et politisk fastlagt serviceniveau vil medføre en besparelse i forhold til det nuværende 
niveau.  

 

Skoleundervisning 

Svendborg Kommune er forpligtede til at tilbyde undervisning af flygtningebørn og 
andre flersprogede elever, men kommunen kan selv bestemme om den vil benytte sig 
af modtagelsesklasser, særlige hold eller undervisning direkte i almenklasser (med 
støtte).  

Hidtil er der anvendt modtagelsesklasser, der har været placeret på hhv. Ørkildskolen 
og Nymarksskolen. Udvalget for Børn og Unge vedtog i juni 2016 at der etableres 
modtagelsesklasser eller lignende tilbud på Issø-skolen og Vestermarksskolen i takt 
med at de etablerede klasser bliver fyldt op. Pr. 1. august 2016 er der i alt 8 modta-
gelsesklasser i Svendborg Kommune. 

Der er igangsat et arbejde omkring forslag til indhold, organisering og finansiering af 
de nye modtagelsesklasser eller lignende tilbud, der vil blive forelagt udvalget i no-
vember 2016. I arbejdet vil indgå analyse og vurdering af mulighederne for organise-
ring af undervisningen, herunder principper og kriterier for placering af eleverne på de 
forskellige skoler. 

Aktuelt vurderes det, at undervisning direkte i almenklasserne ikke vil medføre en be-
sparelse, da det giver behov for støttelektioner. Det forventes, at den igangværende 
proces vil afdække, om der er behov for justering af nuværende praksis. 

Sagsbehandling i f.m. modtagelse og beskæftigelsesindsats 

Jobcentret og Borgerservice har ikke fået tilført ekstra ressourcer til modtagelse og 
sagsbehandling på integrationsområdet siden 2015. Det stigende antal flygtninge og 
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familiesammenførte er håndteret indenfor den samlede ramme af jobcentrets perso-
nalebudget. Beregninger af det forventede lønforbrug i 2017 efter udmeldingen af de 
nye lavere flygtningekvoter, peger på at Jobcentret/Borgerservice fortsat vil have 
merudgifter til løn, der ikke er dækket af de ressourcer, der er afsat på området.  

Det vurderes på den baggrund ikke realistisk at reducere i de afsatte budgetter. En 
reduktion vil påvirke opgavevaretagelsen på andre områder.  

 

Danskuddannelse  

Svendborg Kommune er forpligtede til at tilbyde danskundervisning til voksne udlæn-
dinge, der har ophold i kommunen. Leveringen af danskuddannelse har været under-
lagt et offentlig udbud, og der er indgået en kontrakt med LærDansk om levering af 
danskundervisning. For de borgere, der skal deltage i beskæftigelsesrettede tilbud 
samarbejder jobcentret med sprogudbyder om tilrettelæggelse af sprogundervisning, 
der understøtter den øvrige indsats. Det betyder i praksis, at sprogundervisningen 
enten tilbydes som koncentreret undervisning på udvalgte hele dage, eller halve dage 
enten formiddag eller eftermiddag afhængig af, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold 
til deres virksomhedsrettede tilbud. Ved tilstrækkelig volumen kan undervisning også 
tilbydes på virksomheden. 

Svendborg Kommune har kontrakt med LærDansk frem til 31. juli 2018.  

Beskæftigelsesindsats 

Svendborg Kommune er jf. integrationsloven forpligtet til at tilbyde flygtninge og fa-
miliesammenførte et integrationsprogram. Integrationsprogrammet er som udgangs-
punkt 1 år, men det kan forlænges i op til 5 år såfremt flygtningen ikke kommer i ar-
bejde det første år. 

Integrationsprogrammet består af dels danskuddannelse og fra 1. juli 2016 blev der 
indført et krav om at borgerne skal i minimum 15 timers virksomhedsrettet indsats 
om ugen fra uge 4. Herefter må der højest være 6 uger mellem de virksomhedsrette-
de tilbud.  

Byrådet gav den 31. maj 2016 deres opbakning til ansøgning om midler til analyse og 
udvikling af den beskæftigelsesrettede indsats. Jobcenter Svendborg har på den bag-
grund modtaget 1,3 mio. kr. til et 3 årigt udviklingsprojekt. Jobcentret arbejder alle-
rede med at målrette indsatsen, bl.a. er der igangsat et pilotprojekt ”Branchematch 
Industri” i samarbejde med lokale industrivirksomheder. Næste tiltag er et lignende 
forløb indenfor detailhandlen. Med projektmidlerne vil der blive arbejdet målrettet 
med en samlet strategi for området samt fastsættelse af mål og delmål for indsatsen. 

Forsørgelsesudgifter 

Integrationsydelsen er lovfastsat, og der er ikke mulighed for at ændre i niveauet på 
ydelsen. Budgetterne kan alene justeres pba. en justering af forventningen til antal 
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modtagere. Det skal dog nævnes, at en ændring i det forventede antal modtagere 
ligeledes vil afspejle sig i en lavere refusionsindtægt samt et lavere antal grundtilskud 
på indtægtssiden 

Såfremt man ikke lykkes med integrationsindsatsen betyder det dels længerevarende 
forsørgelse til målgruppen, samtidig med at kommunen ikke opnår de mulige resultat-
tilskud, der kan hjemtages såfremt indsatsen lykkes.  
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Bilag 1: Økonomirapportering for integrationsområdet 
Kolonnerne ’Nyt skøn’ afspejler de reviderede skøn som følge af de nye lavere flygt-
ningekvoter for 2016 og 2017. 

Økonomirapportering for integrationsområdet i f.m. budget 2017, revideret skøn september

Mio. kr.

Område Udvalg

Korrigeret 

budget Afvigelse

Nuvær. 

budget Nyt skøn

Nuvær. 

budget Nyt skøn

Nuvær. 

budget Nyt skøn

Nuvær. 

budget Nyt skøn

Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto

SERVICEUDGIFTER: 41,0 -8,1 32,9 27,4 5,5 35,3 36,9 36,8 38,4 36,3 37,4 36,3 37,2

Boligplacering  midlertidig ØK 6,8 -2,8 4,0 0,0 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

(Permanent boligplacering refunderes med 100%)

Sagsbehandling i Jobcenter/Borgerservice EBK 4,6 0,0 4,6 3,6 1,0 4,6 5,9 4,6 5,9 4,6 5,4 4,6 5,2

Helbredsattester Jobcenter EBK 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2

Skoleområdet:

Modtageklasser: 4 opr. og 3 nye oprettet 1.8.15 UBU 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Modtageklasser: 1 ny pr. 1.8.16 UBU 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Sagsbehandling: Visitation til modtageklasser UBU 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

To-sprogstimer UBU 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Tolkebistand på skolerne UBU 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Interkulturel konsulent og interkulturel medarb. UBU 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Dagtilbudsområdet: UBU

Demografi* UBU 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 11,6 11,6 13,1 13,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Ressourcepædagoger UBU 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Interkulturelt team UBU 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Tolkning UBU 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Børn og unge med særlige behov/uledsage- UBU 5,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

de flygtningbørn/familiekons. (100% refusion)

Sagsbehandling i Familieafdelingen UBU

Sundhedsplejen SSU 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

INDKOMSTOVERFØRSLER: 73,0 -43,9 29,2 36,2 -7,0 26,4 27,2 29,7 27,8 30,8 26,1 29,9 25,1

Kontanthjælp/Integrationsydelse/løntilskud (i 

den tre-årige periode) **

EBK 32,4 -8,0 24,4 32,0 -7,6 25,8 25,9 29,5 26,6 30,8 25,0 29,8 24,0

Etablering m.v. EBK 3,6 -1,8 1,8 1,8 0,0 3,1 1,6 3,5 1,6 3,5 1,5 3,4 1,4

Repatriering (tilbagevenden til hjemland) EBK 0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Danskuddannelse ** EBK 20,5 -10,3 10,2 13,1 -2,9 14,2 13,5 15,6 13,5 15,8 12,6 15,4 12,2

Beskæftigelses-/uddannelsesrettede tilbud ** EBK 12,5 -6,3 6,2 2,4 3,8 6,8 6,4 7,6 6,5 7,8 5,9 7,5 5,6

Tolkeudgifter EBK 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 3,6 3,4 4,0 3,4 4,1 3,1 4,0 3,0

Grundtilskud og resultattilskud EBK 0,0 -16,4 -16,4 -16,1 -0,3 -30,8 -27,3 -34,2 -27,5 -34,9 -25,7 -33,9 -24,8

Tilskud til tandpleje SSU 0,5 -0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Boligsikring ØK 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Total 114,0 -52,0 62,1 63,5 -1,5 61,7 64,1 66,5 66,2 67,1 63,5 66,2 62,3

* Budgettet på dagtilbudsområdet til demografi beregnes ud fra det forventede antal børn i pladserne. Der skelnes nu mellem flygtningebørn og andre børn.

Når kvoterne hæves, vil det alt andet lige have en afsmittende virkning på antallet af børn i dagtilbud. Antallet af børn i dagtilbud afrapporteres kvartalsvist for Udvalget

for Børn og Unge, ligesom forventet indskrivning holdes op mod budgetteret indskrivning i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning. Børnene er 

særskilt registreret som flygtninge i dagtilbud.

** Udgifterne indgår i budgetgarantien

Forventet regnskab 2016

2016 jf. budgetkontrol pr. 30. juni 2017 2018 2019 2020

 



Budget 2017 Budgetanalyse   

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 15 – 31368 
 

Børn og unge med særlige behov. 
 
Resume:  
I forbindelse med budget 2017 er det politisk besluttet, at udtage en række områder til 
benchmarkanalyse. Der er udarbejdet opdateret notat vedr. børn og unge med særlige 
behov. Oprindeligt notat blev udarbejdet i budgetprocessen til budget 2016. 
 

Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet opdateret notat vedr. børn og unge med særlige behov. Oprindeligt 
notat blev udarbejdet i budgetprocessen til budget 2016. 
 
Konklusion fra notatet: 
Konklusionen fra det oprindelige notat var baseret på nøgletal fra 2013 og opdateringen 
tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik fra 2014: 
 
”Sammenlignet med andre kommuner lå Svendborg Kommune i 2014 over Region 
Syddanmark i andelen af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, men under 
landsgennemsnittet.  
 
På døgninstitutionsanbringelserne lå Svendborg Kommune tæt på andelen i Region 
Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet (se endvidere s.9-12).  
 
Svendborg kommunes egne opdaterede nøgletal fra 2015 og frem viser et forsat fald i 
antal anbringelser i kommunen, men da der ikke er opdateret tal fra Ankestyrelsen kan 
disse ikke sammenlignes med andre kommuner endnu.    
 
Antallet af anbragte i familiepleje i Svendborg Kommune er stagneret i 2016, men den 
procentvise fordeling af anbragte i familiepleje i forhold til øvrige anbringelsestyper er 
fortsat stigende”. 

 
En mulig effektivisering på anbringelsesområdet via hjemtagelse af unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud blev ikke anbefalet i det oprindelige notat: 
 
”Der arbejdes i forbindelse med strategiplanen med anbringelsesmønsteret i retning mod 
mindre indgribende foranstaltninger. Et fortsat fokus på dette, samt på inddragelse af 
netværk betyder, at en gruppe unge løbende vil kunne overgå til et mindre indgribende 
og mindre omkostningstungt tilbud frem mod medio juni 2017.  Det er dog stadig 
gældende at, det skal foregå med blik for barnets tarv og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret, når børn og unge skal 
hjemtages. 
 
Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte 
børn, unge og familier. Siden 2010 er der skabt et forsat fald i anbringelser og en 
stigning af forebyggende § 11.3 indsatser fra 68 i 2012 til 286 pr. august 2016. Det 
skyldes blandt andet strategiplanens fokus på en omlægning i retning mod mere 
forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. Investeringerne 
på området har således givet effekt. 
 
Udviklingen kan ikke forventes gentaget i samme omfang fremadrettet, men der kan på 
sigt forventes en højere effekt og mindreudgifter på anbringelsesområdet, afledt af 
investeringer på 3,75 mio. i 2017 og frem jf. Svendborg-modellen. Investeringerne er en 
forudsætning for implementeringen af Svendborg-modellen. 
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Et fortsat arbejde med Svendborg-modellen blev anbefalet i det oprindelige notat og 
anbefalingen fastholdes”.  
 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen 
 
 
Potentiale: 
 

Regnskab 2015

Befolkning 

1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 

Region Syd

Børn og unge med særligt 

behov 15.343 10.472 10.019 -6.950.379  
 
Ud fra regnskab 2015 ses potentiale i sammenligning med kommunerne i region 
Syddanmark. Svendborg Kommune ligger i regnskab 2015 6,9 mio. kr. over 
gennemsnittet i regionens kommuner. Der er i tidligere budgetforlig samt i forslag til 
budget 2017 indarbejdet effektiviseringer til kassen for området fremover, stigende fra 
2,0 mio. kr. i 2016 til 5,3 mio. kr. i 2019, hvortil kommer omlægning til styrkelse af 
ressourceindsatsen på 2,2 mio.kr. i 2016 stigende til 6,2 mio.kr. i 2019. Den samlede 
ændring er vist i nedenstående graf. 
 
 

 



 

Familieafdelingen – status og udviklingsperspektiver, 
indsatser og økonomi 2016. Opdateret til 
budgetprocessen 2017 med tilføjelser i kursiv. 
 
 
Indledning fra notat til budget 2016. 
I forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 har borgmesteren ønsket en 
vurdering af, om der ved omlægning af indsatsen på anbringelsesområdet 
efter den såkaldte ”Sveriges-model” kan realiseres en effektivisering til delvis 
erstatning af de forslag, der indgår i rammebesparelsen på 7,3 mio. kr. 
 
Herudover ønskes vurderet muligheden for at hjemtage unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud i form af eget værelse med støtte/kontakt 
person eller bopæl i netværket. 
  
Endelig ønskes redegjort for hvordan Svendborg i forhold til andre er placeret 
i antallet af anbringelser og netværksanbringelser. 
 
Som grundlag for vurdering af forslaget er der nedenfor givet en kort status 
for den omlægning, der er gennemført de seneste år – en omlægning, der i 
høj grad er inspireret af ”Sveriges-modellen” med særlig vægt på inddragelse 
af netværket, en familieorienteret indsats samt tæt opfølgning. 
 
Borgmesteren har i forbindelse med budgetprocessen i 2017 anmodet om en 
opdatering af omlægningen af indsatser på Familieområdet frem mod den 
Sveriges-inspirerede Svendborgmodel. Herunder opdaterede nøgletal på antal 
af anbringelser. Opdateringer er markeret med kursiv i notatet. 
 
 
1. Konklusion  
 
Konklusionen fra det oprindelige notat var baseret på nøgletal fra 2013 og 
opdateringen tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik fra 
2014. Sammenlignet med andre kommuner lå Svendborg Kommune i 2014 
over Region Syddanmark i andelen af anbringelser på socialpædagogiske 
opholdssteder, men under landsgennemsnittet.  
På døgninstitutionsanbringelserne lå Svendborg Kommune tæt på andelen i 
Region Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet (se endvidere 
s.9-12). Svendborg kommunes egne opdaterede nøgletal fra 2015 og frem 
viser et forsat fald i antal anbringelser i kommunen, men da der ikke er 
opdateret tal fra Ankestyrelsen kan disse ikke sammenlignes med andre 
kommuner endnu.    
Antallet af anbragte i familiepleje i Svendborg Kommune er stagneret i 2016, 

men den procentvise fordeling af anbragte i familiepleje i forhold til øvrige 

anbringelsestyper er fortsat stigende. 

 
En mulig effektivisering på anbringelsesområdet via hjemtagelse af unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud blev ikke anbefalet i det oprindelige notat.  
Der arbejdes i forbindelse med strategiplanen med anbringelsesmønsteret i 
retning mod mindre indgribende foranstaltninger. Et fortsat fokus på dette, 
samt på inddragelse af netværk betyder, at en gruppe unge løbende vil 
kunne overgå til et mindre indgribende og mindre omkostningstungt tilbud 
frem mod medio juni 2017.  Det er dog stadig gældende at, det skal foregå 
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med blik for barnets tarv og i et tempo, hvor de nødvendige ressourcer, kompetencer og tilbud 
er etableret og forankret, når børn og unge skal hjemtages. 
 
Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, 
unge og familier. Siden 2010 er der skabt et forsat fald i anbringelser og en stigning af 
forebyggende § 11.3 indsatser fra 68 i 2012 til 286 pr. august 2016. Det skyldes blandt andet 
strategiplanens fokus på en omlægning i retning mod mere forebyggelse og en bevægelse mod 
mindre indgribende foranstaltninger. Investeringerne på området har således givet effekt. 
 
Udviklingen kan ikke forventes gentaget i samme omfang fremadrettet, men der kan på sigt 
forventes en højere effekt og mindreudgifter på anbringelsesområdet, afledt af investeringer 
på 3,75 mio. i 2017 og frem jf. Svendborg-modellen. Investeringerne er en forudsætning for 
implementeringen af Svendborg-modellen. 
 
Et fortsat arbejde med Svendborg-modellen blev anbefalet i det oprindelige notat og 
anbefalingen fastholdes.  
 
 
2. Historik/Status 
 
Udvalget for Børn og Unge har den 5. maj 2015 besluttet at godkende en ny strategiplan som 
dækker hele familieområdet, dvs. både myndighed- og udførerdelen, se: 
 
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget%20for%20Børn%20og%20Unge%20(Åben)
/2015/05-05-2015/Referat%20(Åben)/UBU-05-05-2015%20-
%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf 
 
Strategiplanen er opfølgningen på en genopretningsplan som løb fra 2011 til 2014. 
Genopretningsplanen havde primært til formål, at få styr på økonomien og samtidig sikre en 
lovmedholdelighed, retning og faglig kvalitet i myndighedsarbejdet.  
 
I processen med effektiviseringen af planen, blev bl.a. søgt inspiration fra KORA og fra Sverige 
(Borås Kommune). I den nyligt vedtagne strategiplan forfølges elementer fra ”Den Svenske 
Model” yderligere. 
 
Opdateret historik/status 
I november 2015 besluttede Udvalget for Børn og Unge desuden, at der skulle arbejdes frem 
mod implementeringen af en Sveriges-inspireret Svendborg-model, som indeholder 
elementerne: opnormering af sagsbehandlere, tilpasning af tilbudsviften og yderligere 
tværgående samarbejde omkring mindre indgribende foranstaltninger. Realisering af 
Svendborg-modellen skulle indgå i budgetprocedure for 2017, og indeholder forslag om 
opnormering af 6 sagsbehandlere, samt afsætning af midler til det tværsektorielle samarbejde 
mellem Familieområdet, PPR, dagtilbud og skole.   
 
2.1. Resultater af Genopretningsplanen 2011-2014 
Effekten af genopretningsplanen har været mærkbar. Budgetterne er overholdt, og den faglige 
kvalitet er løftet markant. 
 
Eksempler på tiltag i genopretningsplanen som har haft en effekt: 
 

- Styrkelse af myndighedsfunktionen via opnormering svarende til 5 stillinger 
(overflytning af midler fra driftskontoen til lønkontoen) og fokus på systematik og 
opfølgninger i sagsbehandlingen – en mere inddragende og ressourceorienteret tilgang 
til familierne med øget fokus på også at inddrage netværket.  I 2013 er der sket en 
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yderligere opnormering af børne- og ungesagsbehandlingen svarende til 3 stillinger via 
overflytning af midler fra driftskontoen til lønkontoen. 

- Indførelse af evidensbaserede familieprogrammer i tilbudsviften fra det tidligere 
Rådgivnings- og Familiecenter som led i øget fokus på forebyggende 
støtteforanstaltninger. Det forebyggende arbejde blev i 2014 suppleret med målrettede 
udvidede støtteforanstaltninger til anbringelsestruede børn, unge og familier. 

- Ændret anbringelsesmønster med opkvalificering af familieplejeområdet med fokus på 
at øge andelen af plejefamilieanbragte børn og unge og derved samtidig mindske 
andelen af anbragte børn og unge i socialpædagogiske opholdssteder og i 
døgninstitutioner. Udviklingen blev understøttet af familieplejeprojektet 
”Videnscentret”, der efter projektperioden blev permanent forankret fra 2014. 

- Oprettelse af fastansat fleksibelt korps af kontaktpersoner i Familieafdelingen til unge 
og til praktisk pædagogisk støtte i familier. Korpset er gradvis blevet udvidet, så det nu 
omfatter 9 fuldtidsansatte kontaktpersoner. 

- Prioritering af de mindste børn og af tidlige indsatser 

- Fokus på effekt. Ansættelse af faglig controller og udvikling af resultatdokumentation 
på personsagsniveau, indførelse af brugerundersøgelser m.v. 

 
Opdaterede eksempler på konkrete, afledte resultater: 
• Der er et markant fald i antal anbringelser fra 2010 – 2015 og et yderligere fald fra 2015- 

2016, hvilket fremgår af nedenstående tabel.  

• I 2015 var der en samlet reduktion af udgifterne til anbringelser på 26,4 mio. Der er sket 

en yderligere reduktion, således at den samlede reduktion fra 2010-2016 er på 29,4 mio., 

hvilket bl.a. har været muligt pga. investering i Familieafdelingen 

• Anbringelsesmønsteret er fortsat ændret væsentligt, f.eks. er anbragte på 

socialpædagogiske opholdssteder i 2016 nede på forventet 40% af antallet i 2010, og 

antallet af anbringelser på døgninstitutioner er mere end halveret. 

• Der er fortsat sket et fald i anbringelser på døgninstitutioner fra 28 i 2015 til 21 i 2016. 

• Antallet af anbragte i familiepleje er stagneret, men den procentvise fordeling af anbragte i 

familiepleje i forhold til øvrige anbringelsestyper er fortsat stigende. 

Med vedtagelsen af Familieområdets strategiplan 2015-2018 er der sat yderligere fokus på at 
arbejde målrettet med tidligere og mindre indgribende foranstaltninger, med det formål at 
forebygge at problemerne vokser. Dette synliggøres bl.a. via udviklingen af tidlige 
forebyggende indsatser, såkaldt §11, stk. 3 indsatser. Der er en markant stigning af §11, stk. 
3 indsatser fra 2015 til august 2016. 
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Skematisk oversigt over udvikling i anbringelser, udgiftsniveau samt §11, stk. 3 
indsatser: 
 
 
Udviklingen i anbringelser (gns. helårsanbragt) i perioden 2010-2016 
Procentfordeling 
anbringelser 

2010 2011 2012 2013 2014 
 
 

2015 2016 
Forventet 

pr. 30.6.16 
  % Antal % Antal % Antal Antal Antal % Antal % Antal % Antal 

Anbringelser i alt 100 229 100 207 100 209 179 208 100 189 100 178 100 165 
Socialpædagogiske 
opholdssteder 

 50  43  39 22 31  26  22 12 20 
22  21  19    14  12    

Familiepleje, 
netværkspleje 

 92  105  113 119 121  118  120 72 118 

  40  51  54    62  67    
Døgninstitutioner  44  29  30 30 30  32  28 13 21 
  19  14  14    17  16    
Kost- og efterskoler  13  8  6 3 6  4  3 1,2 2 
  5,7  3,6  2,7    2,1  1,6    
Eget værelse  21  15  14 4 16  9  3 0,6 1 
  9,2  7,5  6,7    4,8  1,6    
Mellemkommunale 
netto + uoplyst 

 9  7  7 1 4  0  3 1,2 3 
3,9  3,2  3,4    0  1,6    

 

Antal anbringelser og beregnet årlig udgift ved anvendelse af gennemsnitlig helårs 
anbringelsestakst for 2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal anbringelser 229 207 209 208 189 178 165 

Årlig anbringelsesudgift  120,7 109,1 110,1 109,6 99,6 91,9 91,3 
 
Udviklingen i §11.3-indsatser i perioden 2012-2016 
2012 2013 2014 2015 Pr. 25. august 2016 
68 116 187 254 286 

 

2.2. Opdateret økonomi 

Siden 2011 med vedtagelsen af genopretningsplanen har der været budgetoverholdelse og 
også mindreforbrug i budgettet, hvorfor en del af budgetoverskuddet er gået til bl.a. 
investeringer, effektiviseringer samt tilgået ”kassen”. 

 
I budget 2014 blev der yderligere investeret 3,2 mio. kr. indenfor Familieafdelingens 
budgetramme i massive hjemmebaserede indsatser i familier og netværk for at undgå 
anbringelser.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af strategiplanen 2015-2018 er der i budget 2015 udarbejdet en 
investeringsplan på 6 mio. kr. af eksisterende budget til bl.a. ansættelse af tovholder til 
styrkelse af netværksinddragende metoder, tidlige forebyggende indsatser, samt ekstra 
administrative ressourcer. 
 
Regnskab for anbringelser er nedskrevet med forventet 29,4 mio. kr. over 6 år samtidig med 
at området har fået et fagligt løft. 
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Udviklingen i udgiftsniveauet for børn og unge med særlige behov fremgår af nedenstående 
graf fra ECO-nøgletal (regnskab 2015). Fra 2010 til 2015 er det regnskabstal og fra 2016 og 
frem er der indlagt fremtidige effektiviseringer og finansiering af ressourcer, der opgøres på 
andre udgiftsområder. Det skal bemærkes, at udgifterne også indeholder ramme- og 
specialinstitutioner på området. 
 

 
 
Ud fra ovenstående graf forventes udgifterne på sigt at være på niveau med den 
gennemsnitlige udgift på landsplan, men under regionsplan. I grafen er der inkluderet 
effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen (for uddybning se under punkt 
3.2). 
 
3 Strategiplanen – det fremadrettede perspektiv 
 
Med den nuværende strategiplan for familieområdet, tages det næste skridt frem mod 
udvikling af familieområdet med yderligere inspiration fra Sverigesmodellen. 
 
3.1. Strategiplanens indhold 
Elementer i strategiplanen: 
• Yderligere fokus på netværksinddragende metoder, herunder familierådslagning. I maj og 

juni måned 2015, umiddelbart efter at Udvalget for Børn og Unge godkendte 
strategiplanen, har alle sagsbehandlere og visitatorer i Familieafdelingen gennemgået et 5 
dages kursus i netværksinddragende metoder. Yderligere vil den nynormerede 
netværkskoordinator være i fuld drift pr. 1. september 2015. Netværksinddragende 
metoder vil løbende blive monitoreret via systematisk registrering, så måltallene følges 
nøje og fremlægges løbende for det politiske udvalg. 

�  En stor udskiftning i sagsbehandlerstaben siden marts 2016 har betydet, at de 
netværksinddragende metoder ikke endnu anvendes i deres fulde potentiale. Alle 
sagsbehandlere har henover foråret og sommeren 2016 været igennem et kursus i 
netværksinddragende metoder med særlig fokus på familierådslagninger. Med et 
fornyet og skærpet fokus på familierådslagning, er der en forventning om, at metoden 
fremadrettet anvendes i alle relevante sager.  
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• Opnormering af sagsbehandlerressourcer, så sagsantallet nedbringes og det socialfaglige 
arbejde i familier og netværk øges. Opnormeringen er allerede igangsat via en omlægning 
fra anbringelseskontoen til administrationskontoen. I oktober 2015 præsenteredes 
Udvalget for en tids- og handleplan herfor. 

� Det planlægges, at der ansættes 6 sagsbehandlere pr. 1. januar 2017, da færre 
sager pr. sagsbehandler frigiver mere tid til det tidlige forebyggende arbejde i 
samarbejde med almenområdet, større netværksinddragelse og hyppigere 
opfølgning på foranstaltnings- og anbringelsessager. Familieafdelingen er aktuelt i 
gang med en ændret organisering og procedurebeskrivelse, der skal flugte med 
Svendborg-modellens intentioner. 

 
• Justering af tilbudsviften i de forebyggende foranstaltninger med fokus på meget mere 

forebyggelse i stedet for anbringelse. I oktober 2015 præsenteredes Udvalget endvidere for 
en analyse af eksisterende tilbud og et forslag til tilpasning og udvikling af både dag- og 
døgnforanstaltninger med udgangspunkt i en såkaldt ”indsatstrappe”, som er 
omdrejningspunktet for Sverigesmodellen.  

� Der arbejdes kontinuerligt på at tilpasse tilbudsviften gennem metodeudvikling, 
prøvehandlinger og pilotprojekter. Det gælder både i forhold til tidlig forebyggelse samt 
de mere indgribende foranstaltninger. I foråret og sommeren 2016 er der som 
eksempel foretaget en prøvehandling på en korttidsanbringelse på døgninstitutionen 
Skovsbovej. Målet med dette er at tænke anbringelse anderledes gennem et tættere 
samarbejde med familie og netværk, samt at afprøve en ny metode i det 
socialpædagogiske arbejde. 
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3.2. Opdateret økonomi – det fremadrettede overblik 
 
Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen 

 

 

Regnskab/budget i 2016 priser

Historiske effektiviseringer (til kassen): 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budgetforlig 2014 Effektiviseringspulje (16,6 mio. kr) -1,0          -1,5          -2,0          -2,0          -2,0          -2,0          

Budgetforlig 2015 -4,0          -3,5          -3,0          -3,0          -3,0          -3,0          

Budgetforlig 2016 -2,0          -2,8          -3,5          -4,3          -4,3          

I alt -5,0          -7,0          -7,8          -8,5          -9,3          -9,3          

Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017:

Forventede langsigtet effekt af Svendborg-modellen -1,0          -1,0          -1,0          

Effektiviseringer i alt (til kassen) -5,0          -7,0          -7,8          -9,5          -10,3        -10,3        

Herudover omlagt til finansiering:

Tovholder til visitationen -0,3          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          

Strategiplanen - administrative ressourcer i Familieafdelingen -0,8          -2,5          -2,5          -2,5          -2,5          -2,5          

Projekt "FOKUS" -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          

I alt -2,1          -4,0          -4,0          -4,0          -4,0          -4,0          

Nye finansieringsområder:

1 ekstra teamleder i familieafdelingen -0,3          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          

Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere + 

tværsektorielt samarbejde) -3,8          -3,8          -3,8          -3,8          

Nye finansieringsområder i alt -            -0,3          -4,3          -4,3          -4,3          -4,3          

Omlagte til finansiering i alt -2,1          -4,3          -8,3          -8,3          -8,3          -8,3          

I alt reduktion på anbringelsesområdet. -7,1          -11,3        -16,0        -17,8        -18,5        -18,5        

Familieafdelingen Budget

Regnskab/budget i mio. kr. (2016-priser) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- anbringelse, forebyggelse, handicapkompenserende ydelser 157,8 149,2 148,6 152,3 145,2 143,2 142,5 142,5

- sagsbehandling, adm. medarbejdere og administration m.v. 23,4          23,6          24,9          28,7          30,9          30,9          30,9          30,9          

Familieafdelingens budget i alt 181,2       172,8       173,5       181,0       176,1       174,1       173,4       173,4       

Regnskab Budget

Regnskab

 
Som det fremgår af ovenstående tabel viser regnskabet for 2015 en samlet udgift på 173,5 
mio. kr. samlet for Familieafdelingen – administration og foranstaltninger under ét. Det 
samlede vedtagne budget for 2016 udgør 181 mio. kr. og falder til 173,4 mio. kr. i 2020. I 
budgetterne fra 2015 og frem er der indberegnet effektiviseringer i forbindelse med 
budgetforlig fra 2014 til 2016, samt effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2017 på i 
alt 1. mio. kr., som er en forventet langsigtet effekt af Svendborg-modellen. Effektiviseringer 
stiger fra i alt fra 5. mio. i 2015 til 10,3. mio. i 2019. Effektiviseringerne hentes i et forventet 
fald i udgifterne til anbringelser og foranstaltninger.  
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Af tabellen fremgår omlagte midler fra foranstaltningsbudgettet til administrative ressourcer, 
samt til tidlig forebyggende indsatser i projekt FOKUS, som anvendes på dagtilbudsområdet, 
fra 2,1. mio. i 2016 til 4. mio. i 2017 og frem. Denne omlægning er foretaget for at nå i mål 
med strategiplanens intentioner. 
   
For at implementere Svendborg-modellen, som er en yderligere forstærkelse af strategiplanen 
med forøget fokus på tidlig forebyggelse, tværfagligt samarbejde og hyppig opfølgning med 
henblik på mindre indgribende foranstaltninger, investeres der yderligere 4,3. mio. af 
eksisterende budget fra 2017 og frem, som forventes at give 5,3 mio. kr. i effektivisering på 
foranstaltningsbudgettet. 
  
I det oprindelige notat står der følgende:  
 
Dette betyder i lyset af strategiplanen og investeringerne, at der på sigt må forventes højere 
kvalitet og lavere udgifter, men at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke er budgetteret med 
effekten af tiltagene.  
 
Det er usikkert, i hvilket omfang strategiplanen vil bidrage til udgiftsfald, men der forventes 
selvsagt en effekt og ambitionen er at fastholde de samlede udgifter på 2014-niveau.  
 
I forbindelse med budgettet for 2016 blev det politisk besluttet at indlægge effektivisering 
stigende fra 2. mio. i 2016 til 4, 3. mio. i 2020.  
 
Nøgletallene viser, at tidligere investeringer har givet en afledt økonomisk effekt.  
Den langsigtede effekt på 1. mio. kr. opnås gennem realisering af Svendborg-modellen, hvilket 
kræver yderligere investering, bl.a. i opnormering af sagsbehandlere. Beslutning om forventet 
effektivisering på 1. mio. kr. fraviger tidligere forsigtighedsprincip, da midler til investering 
allerede skal findes i budget 2017. 
 
 
4. Nøgletal på anbringelsesmønsteret i Svendborg Kommune 
 
4.1 Anbringelseshyppighed fordelt på kommuner 
Opgørelserne på de følgende sider viser den faktuelle anbringelseshyppighed fordelt på 
kommuner. Svendborg Kommuner placerer sig i den midterste kategori med en hyppighed på 
mellem 10 og 15‰ i både 2013 0g 2014. 
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KILDE: Ankestyrelsen, Anbringelsesstatistik 2013  
 
 
 
 
 
 
Anbringelseshyppighed fordelt på kommune, 2014, promille  
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Kilde: Ankestyrelsens, Anbringelsesstatistik 2014 

 
 
4.2 Anvendelse af netværksanbringelser 
Nedenstående udtræk fra Ankestyrelses Statistikbank viser fordelingen af anbringelsestyper i 
fynske kommuner samt på landsplan. Andelen af netværksanbringelser på landsplan udgør 
6,9% i 2013, og stiger til 7,4% i 2014. For Svendborg Kommune udgør andelen af 
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netværksanbringelser 8,1% i 2013 og 6,4% i 2014. Et øget fokus på netværksinddragende 
metoder forventes at have en positiv effekt på udviklingen af netværksanbringelser. 
 
De nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik  
 
2013 

 
 
 
2014 

 
 
 
4.3 Udviklingen af anbringelsestyper 
Nedenfor synliggøres via nøgletal udviklingen af anbringelser fordelt på forskellige 
anbringelsestyper. Svendborg Kommune sammenlignes med kommuner i Region Syddanmark 
og i hele landet.  
 
Tabellen viser at Svendborg Kommune falder i antallet og andel af anbringelser på 
socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner mellem 2014 og 2015. 
 
I 2014 lå Svendborg Kommune over Region Syddanmark i andelen af anbringelser på 
socialpædagogiske opholdssteder, men under landsgennemsnittet. På 
Døgninstitutionsanbringelserne ligger Svendborg Kommune tæt på andelen i Region 
Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet. 
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KILDE: Regnskabsrapporten 2015 
 
 
5. Afsluttende bemærkninger: 
 
Flere af de unge anbragte har været anbragt fra de var små, og mange af dem er 
omsorgssvigtede og har store udfordringer i at meste deres liv. Det vil være yderst 
betænkeligt, at disse unge hjemtages til anbringelse på eget værelse med støtte i en tidlig 
alder f.eks. 16 år. De unge har i forvejen et spinkelt eller fraværende netværk som tager tid at 
opbygge eller genetablere, hvilket er et prioriteret indsatsområde i strategiplanen. En 
professionel kontaktperson kan ikke fylde dette netværk ud. Det vil også have fatale 
konsekvenser for den unges skolegang og ungdomsuddannelse.  
 
Svendborg Kommune har i 2010, før genopretningsplanen blev vedtaget, hjemtaget unge til 
anbringelse på eget værelse med støtte/kontaktperson tilknyttet som led i en effektivisering af 
familieområdet. Disse tiltag resulterede i flere sammenbrud og gav ikke den ønskede effekt, 
tværtimod 
 
Når børn og unge hjemtages skal det foregå forsvarligt og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret. 
 
Det er administrationens vurdering, at den politiske beslutning af strategiplanen vil understøtte 
at dette sker, og det frarådes derfor forlods, at gennemføre større effektiviseringer via 
hjemtagelse af børn og unge fra anbringelse. 
 
I Familieområdets strategiplan 2015-2018 er der på anbringelsesområdet fokus på, at stadig 
færre skal anbringes på socialpædagogiske opholdssteder og anbringelsestilbud udenfor 
kommunen. Derudover er der kommet et fornyet fokus på ungeanbringelsesområdet.  
 
Ud fra et aktuelt fagligt skøn vurderes det, at en del af de unge, der nu er anbragt i enten 
plejefamilie, på kostskole eller på opholdssted/institution, løbende vil kunne overgå til et 
mindre indgribende og mindre omkostningstungt tilbud (fx netværksanbringelse eller eget 
værelse) frem mod medio juni 2017. Da der er tale om unge med både sociale, kognitive, 
psykiatriske og adfærdsmæssige vanskeligheder, vil der ved udslusning være behov for støtte 
fra den unges netværk samt et fortsat behov for massiv indsats i form af fx kontaktperson, 
familiebehandling eller udvidet indsats. Der vil derfor stadig være udgifter forbundet med 
indsatserne. Bemærkningen fra det tidligere notat om, at denne bevægelse til mindre 
indgribende foranstaltninger skal foregå forsvarligt og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret er stadig gældende.  

Procentfordeling af anbringelser  
 

Svendborg Kommune 
 

Region 
Syddanmark 

 
Hele landet 

 2015 2014 2014 2014 

Anbringelser i alt 100 % 178 100 % 189 100 % 100 % 

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

Familiepleje,(62,0%) netværks. (4,5%) 67,2 % 120 62,4 % 118 67,2 % 59,9 % 

Døgninstitutioner incl. Sikrede  institutioner 
 

15,6 % 28 16,9 % 32 16,0 % 20,4 % 

Kost- og efterskoler 
 

1,6 % 3 2,1 % 4 3,1 % 2,6 % 

Eget værelse 
 

1,6 % 3 4,8 % 9 2,2 % 2,6 % 

Mellemkommunale netto + uoplyst 1,6 % 3 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 
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CETS – arealeffektiviseringer. Status på analyse af kvadratmeterforbrug og 
effektiviseringspotentiale 
 
 
Resume:  
Der er igangsat to arbejder på ejendomsområdet i Svendborg Kommune. Disse udgøres 
af en benchmark af kommunens bygninger, samt en decentral involvering i 
lokalområderne med hensyn til at se mulighederne for en effektivisering af området.  
 
 
 
Sagsfremstilling:  
CETS – arealeffektiviseringer består af to dele. En benchmark og en lokal involvering i 
kommunens distrikter i forhold til effektiviseringer.   
 

Benchmark på Ejendomsområdet ved Økonomi / CETS 
Benchmark analysen skal overordnet danne grundlag for at identificere potentialer 
på ejendomsområdet. Der er en forventning om, at der kan skabes et styrket 
overblik, og at der således efterfølgende kan igangsættes en række tiltag der 
forbedre udnyttelsen af kommunens ejendomme. Analysen indeholder 
sammenligning af forbrugstal, brugen af ejendommene, samt rengøring. 
Kommunens ejendomme sammenlignes internt i, såvel som der sammenlignes 
eksternt med andre kommuner via en indhentet skabelon fra KORA.  

Status på arbejdet er, at metoden for analysen er fastlagt, og at dataindsamlingen 
er sat i gang. Dette arbejde foretages med interne ressourcer i CETS og Økonomi. 
Ligeledes er der indhentet den nødvendige viden og skabeloner fra KORA til brug 
for sammenligningen med andre kommuner. Herudover er der er i samarbejde 
med CETS skabt et fælles udgangspunkt for hvordan der fremadrettet arbejdes 
med ejendomsdata. Arbejdet foretages med interne ressourcer i CETS og 
Økonomi. Der vil i efteråret være fokus på at få data endelig på plads. Herefter 
starter arbejdet med selve analysen og der forelægges ultimo 2016 direktionen 
det endelige resultat med efterfølgende redegørelse for politikerne.  

 
I forhold til udnyttelse af kommunens egne og lejede lokaler vil indgå data 
vedrørende kvadratmeterforbrug pr. bruger (elev, barn, ældre m.v.) med henblik 
på at identificere, hvor der er et overgennemsnitligt pladsforbrug og dermed et 
potentiale for at nedbringe bygningsudgifterne. 
 
Analysen vil give mulighed for at sætte generelle mål for arealforbruget og 
herigennem stille krav til organisationen om bedre arealudnyttelse – som 
supplement til eller erstatning for de allerede iværksatte initiativer, jf. nedenfor. 
Der vil indgå en vurdering af mulighederne for at realisere potentialerne. Dette 
afhænger bl.a. af, om de fysiske indretninger giver mulighed for at afhænde 
overflødiggjorte lokaler eller bringe disse i anvendelse til andre formål og på den 
måde frigøre lokaler andre steder. 

 



Budget 2017 Budgetanalyse   
Udvalget for Miljø-; Klima- og Trafikudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

Arealeffektiviseringer ved CETS 
I forbindelse med kommunens arealeffektivisering, der er en del af kommunens 
ejendomsstrategi, arbejdes der i efter den godkendte handlingsplan, hvor 
modellen tager afsæt i muligheder og behov i kommunens lokalområder. Der er 
således besluttet en proces i ét distrikt ad gangen i dialog med kommunale 
institutioner og brugere i lokalområderne. 
Foreløbig er der gennemført projekt i et lokalområde - Egebjerg-området - hvor 
både interne og eksterne brugere har deltaget i en proces, der skal skabe bedre 
fysiske rammer på færre kvadratmeter.  
Der er ikke i dette projekt sat konkrete mål for arealforbruget. 
Mødet i Egebjerg har afstedkommet:  
 

 at en heldagslegestue er flyttet ind på Stenstrup Plejecenter,  
 vi har fået udarbejdet en business case på flytningen af lokalbiblioteket ind 

på Vestermarkskolen.  
 og vi er ved at udarbejde en business case på sammenlægning af 

boldbaner i Ollerup og Ulbølle bag Vestermarkskolen.  
 Derudover har fået flyttet foreninger fra Lunde Kursuscenter over i nye 

faciliteter. 
 
Tåsinge er det næste område, der tages fat på, og her vil viden om bygningerne 
og selve datagrundlaget beriges og samordnes med den overordnede benchmark 
kommunen gennemfører på ejendomsområdet. Der vil være en orientering om 
status ultimo 2016, sammen med færdiggørelsen af benchmark.   

 
Påvirkning på andre områder:  
--- 
 
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser: 
Der er p.t. allerede indregnet arealeffektiviseringspuljer i budgettet på 1,5 mio. stigende 
til 2,0 mio. kr. i 2018 i forhold til kommunens arealer, 2 mio. i 2017 stigende til 5 mio. i 
2018 på selve bygningsdriften. 
 
Potentiale 
Der er budgetlagt en forventet besparelse ved reduceret arealforbrug og der forventes 
indtægter fra salg af ledigblevne bygninger som dog ikke er budgetlagt konkret, idet 
salgsindtægter vil medgå til indfrielse at tidligere budgetlagte indtægter. 
Distriktsprojektet forventes at realisere de budgetlagte besparelser og benchmark 
analysen vil kunne belyse, om der er yderligere potentiale.  
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Eksempler på mulig konkurrenceudsættelse 
 
Resume:  
Der sættes fokus på gennemførelse af strategiske, innovative udbud, både på hidtil 
udbudte områder samt på nye områder – herunder med mulighed for 
prisafprøvning/konkurrenceudsættelse af opgaver som p.t. varetages i eget regi. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med alle kommende udbud i Svendborg Kommune sættes der i et 
samarbejde mellem fagområder og Team Udbud fokus på, om der er mulighed for at 
realisere effektiviseringsgevinster ved at anvende anden udbudsform end hidtil, ved at 
omlægge arbejdsgange, ændre visiteringspraksis el. lign. Dette skal ske både i eget regi 
og ved at hente inspiration fra andre kommuner eller markedet. 
 
I forhold til mulig prisafprøvning kan følgende områder overvejes til nærmere foranalyse 
og muligt efterfølgende udbud: 
 

• Drift og vedligehold af faste ejendomme (teknisk service) 
• Drift af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter/-anlæg 
• Biladministration 
• Tandpleje 
• Bibliotekstjenester 
• Formidling og etablering af fleksjobs 
• Drift af plejehjem, ældreboliger og beskyttede boliger 
• Praktisk og personlig hjælp for ældre 
• Drift af hjælpemiddeldepot eller fusion med nabokommuner 
• Genoptræning af borgere udskrevet fra sygehus 
• Madproduktion og udbringning 
• Tilsyn med foranstaltninger for voksne handicappede 
• Trykkerifunktioner 
• Generelle serviceopgaver som vagt-, pedel- og betjentfunktioner 
• Rengøring og vinduespudsning 
• Kantinedrift 
• Lønadministration 
• Vandløbsvedligeholdelse  

 
Det bemærkes at der kun er medtaget områder, som ikke allerede varetages af ekstern 
leverandør. 
Der henvises til vedlagte bilag for yderligere kommentarer til de enkelte områder. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ovenstående områder vil kunne berøre alle udvalgsområder. Kommunens nuværende 
serviceniveau på alle områderne vil kun kunne ændres efter særskilt politisk beslutning. 
 
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser: 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere de økonomiske og 
personalemæssige konsekvenser, herunder i forhold til mulige gevinstpotentialer. 
Såfremt udbud af et eller flere af de områder, som p.t. varetages i eget regi, resulterer i 
overdragelse til ekstern leverandør vil Lov om virksomhedsoverdragelse dog kunne finde 
anvendelse. Der vil før udbud samtidig skulle tages stilling til evt. kontrolbud. 



Område Opgave Kommentarer Udbudseksempel

Faste ejendomme

Drift og vedligehold (teknisk 

service)

Kan udbydes som funktionsudbud for en 

længere kontraktperiode. Samme 

udbudsform som kommunale veje. Eks. 

administrationsbygninger. Dragør Kommune

Fritidsfaciliteter

Drift af kommunale fritids- og 

idrætsfaciliteter/-anlæg Funktionsudbud

Greve Kommune, Kalundborg Kommune og 

Frederiksberg Kommune.

Vandløbsvedligehold

else - - -

Kommunale biler Biladministration

Funktionsudbud, hvor kommunen 

efterspørger dækning af kørselsbehov.

Strategisk, innovativt udbud, hvor modellen 

for kommunens låne-elbiler anvendes. 

Fortmentlig kun relevant for dele af 

bilflåden.

Folkeskole Tandpleje Drift af kommunal skoletandpleje Åbenrå, Egvad, Vesthimmerland

Folkebiblioteker Drift af centralbibliotek

Delvis udlicitering, samarbejde/partnerskab 

med private aktører.

Århus Kommune: Levering og drift af 

bibliotekssystem samt udlåns- og 

selvafleveringssystem samt transport af 

biblioteksmaterialer. Kolding generelle 

bibliotekstjenester.

Kontanthjælp og 

aktivering

Administration af bl.a. 

revalidering 

Udlicitering af opgaver indenfor aktivering, 

beskæftigelsesforløb m.m.

København: Formidling og etablering af 

fleksjob til borgere. Græsted-Gilleleje 

(Gribskov).

Boliger og 

institutioner samt 

pleje og omsorg for 

ældre

Drift af plejehjem - Drift af 

ældreboliger og beskyttede 

boliger. -

København: Metodeudvikling og udførelse af 

tilsyn. Kolding: Pleje og omsorg på et 

plejecenter og sociale foranstaltninger i 

forbindelse med institutionsophold. Esbjerg: 

Drift af ældrecentre og boinstitutioner. 

Herning: Administration af ældreboliger.

Pleje og omsorg for 

ældre Praktisk og personlig hjælp

Egentlig udlicitering til private firmaer der 

udfører den udkørende hjemmepleje samt 

vikarløsning

Aalborg, Odense og Kolding: Hjemmepleje. 

Sorø: Vikarydelser. Vejle og Fredericia: 

Vikarydelser



Pleje og omsorg for 

ældre Genbrugshjælpemidler

Drift af hjælpemiddeldepot, drift af depot og 

anskaffelse/leje af genbrugshjælpemidler. 

Fælles hjælpemiddeldepot med 

nabokommuner eller hele Fyn.

Dragør, Holstebro Kommune. Århus 

Kommune og Frederikshavn Kommune.

Boliger og 

institutioner samt 

pleje og omsorg for 

ældre

Madproduktion og 

udbringning Prisafprøvning af Det Gode Madhus. Odder: OPP, Sindal, Them.

Genoptræning af 

borgere

Genoptræning af borgere 

udskrevet fra sygehus

Kan afprøves indledningsvist med forsøg hos 

private udbydere Gribskov, Vesthimmerlands kommuner.

Foranstaltninger for 

voksne 

handicappede Tilsyn -

Ålborg: Socialfagligt tilsyn med egne 

institutioner, private botilbud for voksne og 

socialpædagogiske opholdssteder.

Generelle opgaver

Tryksagsfremstilling og 

trykkerifunktioner Prisafprøvning af Grafisk Afdeling Gentofte, Odense og Århus kommuner

Generelle opgaver

Serviceopgaver (vagt, 

rådhusbetjent, pedel) Rådhusbetjent- og pedelfunktioner Bl.a. København

Generelle opgaver

Rengøring af kommunens 

bygninger

Hidtil besluttet at fastholde nuværende mix 

af egen og fremmed rengøring. Mange eksempler.

Generelle opgaver Vinduespudsning - Mange eksempler.

Generelle opgaver Kantinedrift Prisafprøvning af 3 kantiner København, Gentofte kommuner

Personaleafdeling Lønadministration Tidligere vedtaget, men ikke gennemført. København, Frederiksberg Kommune.
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Overførselsudgifter/enkeltydelser 

 
Resume:  
I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet budgetanalyse for områ-
derne overførselsudgifter og enkeltydelser. 
 
Sagsfremstilling:  
Med udgangspunkt i benchmarkanalysen af september 2015 på beskæftigelsesområdet 
følges der i nedenstående analyse op på udviklingen/igangsatte indsatser som konse-
kvens af benchmarkanalysen. 
 
I benchmarken konkluderedes det, at der var gode resultater på sygedagpengeområdet 
og mindre gode på arbejdsløshedsdagpenge- og kontanthjælpsområdet. Ved budgetforli-
get for 2016 blev der på den baggrund indarbejdet besparelseskrav på overførselsind-
komstområdet på 5,8 mio. i 2017, 11,8 mio. kr. i 2018 og 17,3 mio. kr. fra 2019. Samti-
dig blev der igangsat følgende politiske initiativer: 
 

• Aktiveringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
• Omlægning af indsats (nedlukning af egne tilbud) 
• Investering i virksomhedsindsats 
• Samarbejde med Svendborg Erhvervsskole 

 
I foråret 2016 er der endvidere vedtaget aktiveringsstrategi for uddannelseshjælpsmod-
tagere samt oprettet tværkommunal rekrutteringsservice. 
 
Administrativt er der igangsat følgende initiativer: 
 

• Samling af jobcenter og ydelsesansøgninger for at sætte fokus på job fra dag 1 
ved ansøgning om ydelser 

• Ny visitationsenhed sætter med visitationssamtale fokus på jobmuligheder fra før-
ste dag  

• Fokus på tidlig indsats på sygedagpengeområdet vedrørende kommunens egne 
ansatte 
 

Den nuværende status viser, at aktiveringsgraden/virksomhedsrettede tilbud for kon-
tanthjælpsmodtagere efter igangsættelsen af de nye initiativer er steget ligesom de bud-
getterede udgifter i 2017 til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64 
årig falder i forhold til 2016. 
 
Det vurderes, at de igangsatte initiativer kan indfri de budgetlagte besparelser, men at 
yderligere investering i virksomhedskontakt ikke vil gøre plads til ansættelse af flere bor-
gere. Der er i stedet behov for nye måder at engagere og forpligte virksomheder til at 
ansætte udsatte borgere på ordinære vilkår jf. analysens side 5. 
 
Enkeltydelser: 
I forbindelse med ansøgning om enkeltydelser foretages der altid en konkret individuel 
vurdering af den konkrete ansøgning og den konkrete situation borgeren er i. Nogle 
kommuner har et politisk fastsat vejledende minimumsrådighedsbeløb, der anvendes i 
vurderingen af en ansøgning om enkeltydelser. Dette er ikke tilfældet i Svendborg, men 
kan overvejes. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er vejledende, og kommunen skal 
altid foretage en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag af, om der er grundlag 
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for at fravige dette. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
P.t. ikke vurderet. 
 
 
Potentiale 
 
Overførselsudgifter 
 

Regnskab 2015

Befolkning 

1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 

Region Syd

Kontanthjælp og arb.-

markedsforanstaltninger pr. 

17-64 årig 34.699 5.414 4.668 -25.885.454  
 
Besparelsespotentialet i forhold til kommunerne i Region Syddanmark ud fra regnskab 
2015-tal er 25,9 mio. kr. Bemærk at 2015 er før refusionsreformen og før effekten af de 
igangsatte initiativer på baggrund af benchmarken fra 2015. 
Jf. ovenstående er der igangsat en række initiativer til at udmønte de indlagte besparel-
ser. Det fremgår af grafen i analysens side 5 at initiativerne har medført faldende udgif-
ter i budget 2017. 
 
 
Enkeltydelser 

 

Regnskab 2015

Befolkning 

1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 

Region Syd

Enkeltydelser pr 18+ årig 46.723 34 42 378.456  
 
Nøgletallet er beregnet ud fra udtræk af regnskabstal fra Danmarks Statistik og viser et 
negativt potentiale, da udgiftsniveauet i Svendborg Kommune ligger under kommunerne 
i Region Syddanmark. 
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Indledning 
Overførselsudgifter er kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til 
borgerne. En ydelse kan være midlertidig eller permanent, men den gives altid på baggrund af 
lovgivning. Derfor kaldes overførselsudgifterne også for de ”lovbundne udgifter”.  

Kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge er eksempler på midlertidige ydelser, mens 
førtidspension er et eksempel på en mere permanent ydelse. 

Fælles for overførselsudgifterne er, at de er vanskelige – men ikke umulige – at påvirke for 
kommunen. Udgifterne udvikler sig ofte i takt med udviklingen i samfundet generelt. Eksempelvis 
vil stigende ledighed medføre øgede udgifter til f.eks. kontanthjælp og ledighedsydelse.  

Der er på den måde ikke tale om et serviceniveau, hvor kommunen kan vælge at udbetale mere til 
den enkelte, der kan alene reduceres på udgifterne ved at få flere borgere hurtigere i 
selvforsørgelse. 

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der indlagt en optrappende besparelse fra 2017 og 
frem. 

 

Tabel 1 Indkalkulerede besparelser i budget 2017 og frem 

I 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Indkalkuleret besparelse i 
forbindelse med budget 2016 

5.800 11.800 17.300 17.300 
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Der er igangsat en række initiativer såvel politisk som administrativt for at realisere den 
indkalkulerede besparelse. 

 

Benchmarkanalyse på overførselsindkomstområdet 
I september 2015 blev Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget præsenteret for en 

benchmarkanalyse på tre af de største ydelsesområder; Kontanthjælp, A-dagpenge og 

sygedagpenge. 

Analysen var bygget på 2013 tal for såvel ydelser, aktiveringsudgifter og aktiveringsomfang for 

Svendborg og fem sammenlignelige kommuner. 

Analysen viste, at Svendborg havde gode resultater på sygedagpengeområdet. Der sås faldende 

udgifter og en kort varighed i forhold til de sammenlignelige kommuner.  

På a-dagpenge- og kontanthjælpsområdet sås svagere resultater. Der var stigende udgifter på 

kontantjælpsområdet og på begge områder lå Svendborgs udgifter pr. indbygger højere end hos 

de sammenlignelige kommuner. Der kunne observeres en tendens til at kommuner, der i højere 

grad anvendte virksomhedsrettede indsatser havde bedre resultater. 

På baggrund af analysen blev der igangsat en lang række initiativer såvel politisk som 

administrativt. 

Igangsatte initiativer (politisk) 
Beskæftigelsesområdet blev pr. 1. januar 2016 underlagt væsentlige refusionsændringer, der 

ændrede den statslige refusion til alene at være afhængig af borgerens varighed på offentlig 

forsørgelse, og ikke længere afhængig af hvilken type af ydelse eller hvilket tilbud borgeren fik. 

Som en konsekvens af denne refusionsomlægning og i forlængelse af benchmarkanalysen var der 

behov for at skærpe fokus på resultaterne af indsatsen. Der er derfor politisk vedtaget en række 

initiativer, der skal understøtte en mere resultatorienteret og virksomhedsrettet indsats. 

Umiddelbart i forlængelse af benchmark-analysen blev der igangsat 4 initiativer: 

 

• Aktiveringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

Aktiveringsstrategien danner baggrund for en differentieret indsats overfor den 

differentierede gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er øget fokus på job 

for den del af målgruppen, der er tæt på at være jobparate, mens der for den del af 

gruppen, der er længere fra arbejdsmarkedet fokuseres på en forberedende indsats, der 

skal gøre målgruppen klar til at indgå i virksomhedsrettede tilbud. 

• Omlægning af indsatsen (nedlukning af egne tilbud) 

 

Ved at nedlukke de interne aktiveringstilbud blev der frigjort ressourcer, der kunne 

prioriteres til en mere fleksibel tilbudsvifte, som støtter op om aktiveringsstrategien. Når der 
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i dag købes tilbud ved eksterne leverandører er der fokus på at de skal være forberedende 

i forhold til uddannelse eller beskæftigelse og gerne have et virksomhedsrettet islæt. 

 

• Investering i virksomhedsindsatsen 

 

En del af de frigjorte midler blev anvendt til en investering i fire virksomhedskonsulenter, 

der målrettet arbejder med en opsøgende indsats overfor virksomheder i Svendborg 

Kommune. Konsulenterne har dels fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft, men 

er også opmærksomme på de muligheder der opstår i virksomhederne, for de borgere, der  

befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet 

 

• Samarbejde med Erhvervsskolen  

 

Jobcenter Svendborg, Svendborg Erhvervsskole og VUC indgik i efteråret 2015 en 

samarbejdsaftale om et brobygningsforløb for uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke 

umiddelbart kan påbegynde et ordinært uddannelsesforløb. Resultaterne herfra har ført til 

at parterne sammen med Nyborg Kommune har indsendt en ansøgning til Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at styrke og videreudvikle denne indsats. 

De fire initiativer var en del af baggrunden for at der ved budgetforliget for 2016 blev indlagt den 

trinvise stigende besparelse på forsørgelsesudgiftsområdet på 5,8-17,3 mio. kr. i budget 2017 og 

frem.  

Der er tidligere vedtaget en aktiveringsstrategi for jobparate borgere på a-dagpenge eller 

kontanthjælp, der også peger på målrettet opkvalificering eller virksomhedsrettede tilbud som de 

bedste redskaber. 

For at kunne leve op til dette indlagte besparelseskrav er der efterfølgende politisk vedtaget 

yderligere initiativer: 

• Aktiveringsstrategi for uddannelsesparate 

I foråret 2016 vedtog Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget en aktiveringsstrategi 

for uddannelseshjælpsmodtagere. I lighed med aktiveringsstrategien for aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere lægger strategien op til en differentieret indsats, der klargør de 

unge til uddannelse. 

• Rekrutteringsservice Fyn 

 

De fynske kommuner er gået sammen om et rekrutteringssamarbejde på tværs af 

kommunegrænserne. Samarbejdet omhandler bl.a. ordinær rekruttering samt samarbejde 

om opkvalificeringstiltag. 

Igangsatte initiativer (administrativt) 
Administrativt er der arbejdet med udvikle og fremme den jobrettede indsats. Det har bl.a. betydet 

at der fra august 2016 er igangsat en tidlig fremrykket indsats, der skal sikre at der er fokus på job 

allerede når borgeren henvender sig for at søge om en ydelse: 
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• Samlet jobcenter og ydelse  

 

Fra august 2016 har borgeren skulle henvende sig i Jobcenter Svendborg for at ansøge om 

ydelse, og ikke som tidligere i Borgerservice. Det giver jobcentret mulighed for at sætte 

fokus på job fra dag 1, hvilket bl.a. sker ved øget vejledning om den økonomiske gevinst 

ved at arbejde samt en strakshenvisning til den nye visitationsenhed. 

  

• Ny visitationsenhed  

 

For at fremrykke fokus på job henvises borgeren fra dag 1 til en visitationssamtale, hvor der 

er fokus på jobmulighederne. Visitationsenheden bemandes med både jobrådgivere og 

virksomhedskonsulenter, der har et kendskab til det lokale arbejdsmarked og de 

jobåbninger, der findes. 

 

• Fokus på tidlig indsats 

 

På sygedagpengeområdet er der fokus på at fastholde de gode resultater fra 

benchmarkanalysen. Her er der i sær sat fokus på Svendborg Kommune som kommunens 

største arbejdsgiver. Der arbejdes derfor målrettet på at udbrede kendskabet til 

fastholdelsesmulighederne og fast track ordningen for at nedbringe det kommunale 

sygefravær.  

Hvad er nuværende status? 
Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er steget fra 23,6 i 2013, som er de tal 

benchmarkanalysen bygger på, til at udgøre 28,51 i 2016. Antallet af personer, der modtager et 

virksomhedsrettet tilbud er stigende. I 2016 har der været 161 fuldtidspersoner i virksomhedsrettet 

aktivering i perioden fra januar – juli. I den tilsvarende periode i 2014 var der 94 fuldtidspersoner, 

og i 2015 var antallet 126. Der er således en opadgående tendens i forhold til at aktivere flere, og 

at flere aktiveres med virksomhedsrettet aktivering. De igangsatte initiativer forventes at forsætte 

denne udvikling og dermed indhente de besparelser, der er indlagt i budgettet for 2017 og frem.   

Der er fortsat en stor usikkerhed omkring refusionsreformens betydning. Men en beregning på de 

forventede udgifterne til kontanthjælp og aktivering pr. indbygger sammenlignet med 

landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner, viser nedenstående figur, at initiativerne, alt 

andet lige, er ved at bære frugt. 

Figuren viser ganske vist at udgifterne forventes at stige i 2016, hvilket især tilskrives 

refusionsreformen og gælder alle kommuner. Men den viser også, at Svendborg forventer et 

regnskabsresultat, der nærmer sig landsgennemsnittet og de sammenlignelige kommuner. For 

2017 kendes alene Svendborgs budgettal, men som det ses, svarer de indregnede besparelser til 

en nedgang i udgifterne. 

 

 

                                                           
1
 Aktiveringsgraden for 2016 er opgjort på jan-juli-tal. Kilde: Jobindsats.dk 
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Kilde: ECO-nøgletal, dog er Svendborgs forventede regnskab 2016 og budget 2017 egne tal. 

Kan der gøres mere? 
De initiativer, der er igangsat vurderes at være nødvendige for at indfri det allerede indkalkulerede 

besparelseskrav. Hvis forsørgelsesudgifterne skal sænkes yderligere, kræver det, at der er 

virksomheder, der er parate til at ansætte borgerne. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at 

en investering i yderligere opsøgende virksomhedskontakt vil gøre plads til nye borgere. 

Der er behov for nye måder at engagere og forpligte virksomhederne til også at ansætte de 

udsatte borgere ordinært, om ikke i fuld tid, så i hvert fald i et mindre antal timer. 

Hvilke tiltag, der skal til for at lykkes med dette, vil kræve en nærmere analyse. Der arbejdes i 

øjeblikket med en puljeansøgning til STAR om et to årigt projekt, der, såfremt Svendborg kommer i 

betragtning til midlerne, skal anvendes til netop at afdække mulighederne for at kombinere 

virksomhedspraktikker med ordinære timer, i takt med at borgerne bliver opkvalificeret til at kunne 

klare arbejdsopgaverne.   

Hvis virksomhederne i Svendborg skal rumme borgere, der har brug for en særlig støtte, kan der 

være behov for at klæde virksomhederne bedre på. I den forbindelse kunne man afdække 

mulighederne for i højere grad at samarbejde med Erhvervsrådet, for derigennem at få de lokale 

virksomheder gjort opmærksom på udfordringen. En anden mulighed kunne være at udbrede det 

fynske rekrutteringssamarbejde til ikke alene at omhandle ordinær rekruttering, men også aftaler 

om virksomhedspraktikker og løntilskud, således at ingen mulige jobåbninger går tabt.  

Svendborg Kommune arbejder med forpligtende samarbejdsaftaler med virksomhederne (sociale 

klausuler), når der f.eks. udbydes anlægsopgaver eller andre aftaler med eksterne leverandører. 

Et alternativt forslag til at forpligte virksomhederne kunne være indførelse af en ”Social Svend”, 

hvor Borgmesteren kårer den virksomhed, der ud fra på forhånd definerede kriterier, tager det 
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største sociale ansvar for at integrere udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Den ”Sociale Svend” 

kunne virksomhederne  anvende i deres branding som en socialt ansvarlig virksomhed. 

Enkeltydelser 

 

I henhold til lovgrundlaget har en borger mulighed for at søge hjælp i kommunen til betaling af 

rimeligt begrundede enkeltydelser. Der kan f.eks. søges om økonomisk tilskud til betaling af 

udgifter som:  

· Medicin og anden sygebehandling 

· Tandbehandling og tandpleje 

· Hjælp til udgifter i forbindelse med samvær 

· Hjælp til flytning 

· Huslejehjælp til udsættelsestruede lejere 

Generelle betingelser for at modtage hjælp 

Af lovgrundlaget fremgår det, at enkeltydelser er den sidste mulighed for at få hjælp. Hvis borgeren 

kan få økonomisk hjælp efter en anden lovgivning eller fra sin forsikring skal denne mulighed 

udnyttes først. Hvis en borger f.eks. kan søge om boligstøtte, boligindskudslån, SU-lån mv. skal 

disse muligheder først udnyttes.  

Enkeltydelser er som udgangspunkt en éngangsydelse og kan således ikke anvendes som hjælp 

til løbende forsørgelse. Formålet med hjælpen er altid at give borgeren mulighed for at klare sig 

selv fremover. 

Som hovedregel skal borgeren ansøge kommunen om hjælpen før vedkommende påtager sig 

udgiften. 

For, at der kan bevilges økonomisk støtte til rimelig begrundede enkeltudgifter skal borgeren have 

været udsat for ændringer i sine forhold, også kaldet en social begivenhed. En social begivenhed 

kan f.eks. være sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. 

Udgiften skal være opstået som følge af et uforudsigeligt behov, som borgeren ikke har kunnet 

tage stilling til i sine løbende dispositioner. Undtagelsesvis kan der bevilges en enkeltydelse til en 

fast forudsigelig udgift, hvis hjælpen har afgørende betydning for borgeren og dennes familie, og 

det vurderes, at borgeren ikke har haft mulighed for selv at spare op til udgiften. 

Der kan ikke ydes tilskud til betaling af gæld til det offentlige eller som kompensation for en 

økonomisk sanktion i eksempelvis borgerens kontanthjælp. 

Særlige betingelser for de enkelte typer enkeltydelser 

Udover de generelle betingelser for at modtage enkeltydelser, er der for de enkelte tilskudstyper 

forskellige betingelser, der skal være opfyldt forud for bevilling. 

For medicin, sygebehandling og tandbehandling gælder, at hjælpen skal være nødvendig og 

helbredsmæssigt velbegrundet, som udgangspunkt lægeligt dokumenteret. Behandlingen skal som 

hovedregel foregå i det offentlige behandlingssystem. Ansøgeren eller dennes ægtefælle må ikke 

selv have mulighed for at betale udgiften i form af indtægter eller formue. 



7 

 

  

For tandbehandling gælder, at kommunen skal forhåndsgodkende behandlinger, der medfører 

udgifter på mere end 10.000 kr. Kommunen påser om behandlingen og tidspunktet for 

behandlingen er nødvendig. Herunder om borgeren har mulighed for at betale udgiften på længere 

sigt. Svendborg Kommune er bekendt med, at nogle tandlæger giver mulighed for en 

afdragsordning, der kan muliggøre, at borgeren selv har råd til at afholde udgiften over en længere 

periode. 

I forbindelse med samværsudgifter kan den forælder, der ikke har barnet boende, søge om støtte 

til transportudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter. Bopælsforælderen kan alene søge om 

transportudgifter. 

Hjælp til flytning kan ydes, hvis flytningen forbedrer borgeren eller dennes families bolig eller 

erhvervsforhold. Flytningen skal være velbegrundet, og borgeren skal kunne betale den løbende 

husleje. En forbedring af erhvervsforhold indebærer, at borgeren er sikret arbejde, der ikke er 

midlertidigt. 

Huslejehjælp til udsættelsestruede lejere skal være midlertidig, og kommunen har mulighed for at 

stille betingelser for at yde hjælpen, f.eks. at borgeren indgår en aftale om administration af 

økonomi, medvirker til at finde en billigere bolig mv. 

Økonomisk behovsvurdering i forbindelse med ansøgninger i Svendborg Kommune 

I forbindelse med ansøgning om enkeltydelser foretages der altid en konkret individuel vurdering af 

den konkrete ansøgning og den konkrete situation borgeren står i. I vurderingen af borgerens 

mulighed for at afholde udgiften selv indgår borgerens indtægter, borgerens familiesituation, og 

borgerens faste og rimelige udgifter. Rimelige udgifter er f.eks. a-kasse kontingent, forsikringer, 

internet og telefoni samt børnebidrag. 

Der kan være særlige hensyn at tage, når et ”rimeligt rådighedsbeløb” skal vurderes. Derfor er der 

i Svendborg Kommune et tæt samspil mellem team ydelse, socialafdeling og familieafdeling, der 

skal sikre, at der foretages en helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger og familiens 

situation, således at der tages hensyn til særlige forhold, der kan betyde noget i forhold til 

foranstaltninger, der er igangsat i andre afdelinger. 

For at sikre en ensartet behandling af sagerne drøftes sagerne jævnligt på sagsmøder, så der er 

en fælles opfattelse af bevillingsniveau, og dermed en sikring af borgernes retssikkerhed. 

Der er kommuner, der politisk har fastsat et vejledende minimumsrådighedsbeløb, der anvendes i 

vurderingen af en ansøgning om enkeltydelser. Det er ikke tilfældet i Svendborg. Hvis der er 

fastsat et vejledende rådighedsbeløb, og det har betydning for den konkrete afgørelse, skal det 

fremgå af afgørelsens begrundelse, hvilken betydning det vejledende rådighedsbeløb har i den 

konkrete sag. Det skal desuden fremgå, hvordan det vejledende rådighedsbeløb er udregnet. Et 

kommunalt fastsat rådighedsbeløb er vejledende, og kommunen skal altid foretage en konkret og 

individuel vurdering i den enkelte sag af, om der er grundlag for at fravige dette. Ankestyrelsen har 

oplyst, at der ikke hjemmel til at fastsætte et nationalt gældende rådighedsbeløb jf. Ankestyrelsens 

principafgørelse 19-14 
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Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

Benchmarkanalyse på Voksen handicap: 
 
Resume:  
 
I forbindelse med budget 2017 er det politisk besluttet, at udtage en række områder til 
benchmarkanalyse. Benchmarkanalyserne foretages på økonomiske data for de udvalgte 
områder. Nærværende analyse omfatter det specialiserede sociale område.  
 
Sagsfremstilling:  
 
Analysen til budget 2017 er baseret på regnskab 2015. Analysen er en ren økonomisk 
sammenligning, og indeholder ikke oplysninger om eller behandling af data af faglige, 
mængdemæssig eller kvalitetsmæssig karakter. 
Det er besluttet, at analysen til budget 2017 baseres på de officielle nøgletal fra ECO, og 
at baseline for analysen fastsættes til det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i 
Region Syddanmark.  
Økonomiske benchmarkanalyser har den fordel, at store mængder af oplysninger hurtigt 
kan sammenlignes på tværs af kommuner. Analysemetoden er velegnet til at skabe et 
overblik, identificere tendenser og udvælge områder til yderligere analyse. 
Analyseresultatet påvirkes af en række faktorer, som for eksempel lokale politiske 
prioriteringer, serviceniveauer, mængdeudvikling, konteringspraksis mv. De fremkomne 
økonomiske potentialer kan således ikke realiseres uden yderligere analyser, og 
beskrivelse af de reelle muligheder for reduktion af udgiftsniveauet. 
 
Potentiale: 
 
Analysen af det specialiserede sociale område viste helt overordnet, at Svendborg 
Kommune har et samlet benchmark for område på 106,7 %. Kommunen ligger 6,7 % 
point over regionsgennemsnittet svarende til ca. 16 mio. kr. I analysen opdeles det 
specialiserede sociale område i delområder, for at identificer de enkelte områders 
økonomiske potentialer.  
 
For at belyse et økonomisk potentiale er Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2015 
sammenlignet med regionsgennemsnittet. Nedenstående tabel værdisætter det 
økonomiske potentiale såfremt Svendborg Kommune reducerede udgifterne på de 
enkelte områder til regionsgennemsnittet. 
 
 
Handlinger og 
potentialer 

Niveau i 
Svendborg 
kommune i 
analysen i 
regnskab 
2015 

Handling Økonomisk 
potentiale ved 
sænkelse til 
gennemsnitsniveau 

Borgerstyret 
Personlig 
Assistance 

408 pr. 18+ 
årig 

Reducere udgiften fra 
indeks 127,4 til indeks 
100, svarende til 321 
pr. 18+ årig 

 
 

4,0 mio. kr. 

Forsorgscenter 137 pr. 18+ 
årig 

Reducere udgiften fra 
indeks 102,8 til indeks 
100, svarende til 133 
pr. 18+ årig 

 
 

0,2 mio. kr. 
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Alkoholbehand-
ling 

80 pr. 18+ årig Reducere udgiften fra 
indeks 114,3 til indeks 
100, svarende til 70 pr. 
18+ årig 

 
 

0,4 mio. kr. 

Stofmisbrugs-
behandling 

325 pr. 18+ 
årig  

Reducere udgiften fra 
indeks 207,5 til indeks 
100, svarende til 
gennemsnitlig udgift på 
150 pr. 18+ årig 

 
 

8,1 mio. kr. 

Dagtilbud  922 pr. 18+ 
årig 

Reducere udgiften fra 
indeks 116,4 til indeks 
100, svarende til 792 
pr. 18+ årig  

 
 

6,0 mio. kr. 

Botilbud 3.833 pr. 18+ 
årig 

Gennemsnitlig udgift i 
region Syddanmark er 
3.865, svarende til 32 
mere pr. 18+ årig 

 
 
 

- 1,5 mio. kr. 
Handicapbiler 122 pr. 18+ 

årig 
Gennemsnitlig udgift i 
Region Syddanmark er 
147, svarende til 25 
mere pr. 18+ årig 

 
 
 

-  1,2 mio. kr. 
Potentiale 
samlet 

   
16,0 mio. kr. 

 
 
På tre områder har kommunen et markant højere udgiftsniveau end 
regionsgennemsnittet. De tre områder er Borgerstyret Personlig Assistance, dagtilbud og 
stofmisbrugsbehandling. På baggrund af analysen er det administrationens anbefaling, at 
de tre områder analyseres yderligere.  
 
Benchmarkanalysen viste desuden, at Svendborg Kommune har reduceret 
driftsudgifterne på de tilbud som kommune selv driver i perioden 2012-2016. Svendborg 
Kommunes højere udgiftsniveau kan primært relateres til mængdeudvikling, stigende 
gennemsnitlige priser på eksternt køb af tilbud samt kommunens fastsatte serviceniveau.  
 
Til budget 2017 er der beskrevet konkrete besparelser på det specialiserede sociale 
område for 3.7 mio. kr.  
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Benchmark på det specialiserede sociale område 
p.b.a regnskab 2015 

 

1. Indledning 
Direktionen i Svendborg Kommune har besluttet, at der i forbindelse med 
budgetprocessen for budget 2017, skal udarbejdes en benchmarkanalyse 
for det specialiserede sociale område.  
 
Socialafdelingen har i samarbejde med Økonomi og Udbud i 2015 udar-
bejdet en lignende benchmarkanalyse. Området blev analyseret i forbin-
delse med Økonomiudvalgtes beslutning om, at der i Svendborg Kommu-
ne skal arbejdes systematisk og struktureret med benchmarkanalyser.  
 
Hvor benchmarkanalysen i 2015 sammenlignede Svendborg Kommunes 
udgifter med landsgennemsnit, er kommunernes gennemsnitlige udgifts-
niveau i Region Syddanmark udvalgt som benchmarkreference i 2016.  
 
Benchmarkanalysen er struktureret på samme måde som analysen i 
2015. Da benchmarkanalysen er udarbejdet på forholdsvis kort tid, er 
dele af analysen fra 2015 genbrugt.  
 
2. Formål med analysen 
Det overordnede formål er at sammenligne nøgletal på tværs af kommu-
ner. Formålet med nøgletal er således at give overblik og bevidstgøre om 
kommunens udgiftsniveau samt muligheder og prioriteringer.  
 
Der udarbejdes derfor en benchmark analyse af udgiftsniveauer - via 
kommunale nøgletal - af driftsudgifterne på udvalgte områder. De områ-
der, hvor Svendborg kommune umiddelbart har de højeste indekstal, ud-
tages til yderligere analyse.  
 
Benchmark analysens store force er, at store og komplekse områder - og 
dermed data - kan sammenlignes relativt simpelt. Det betyder omvendt, 
at benchmark analyser ikke er eksakt videnskab. Der er en række forbe-
hold i forhold til kontering og omsætning af lovgivningen, der har indfly-
delse på nøgletallene. De enkelte nøgletal kan sjældent fortolkes isoleret, 
men hænger sammen med andre nøgletal. 
 
Desuden er det også vigtigt at være opmærksom på, at brugen af færre 
eller flere ressourcer på et udgiftsområde end andre kommuner, kan væ-
re et udtryk for en politisk prioritering af et bestemt område.  
Endelig er det vigtigt at have for øje, at der er forskel på kvantitet og kvali-
tet. Nøgletal beskæftiger sig med målelige størrelser, og dette vil i vid 
udstrækning sige økonomiske forhold. Bruger en kommune således flere 
ressourcer på f.eks. dagtilbud end kommuner med tilsvarende udgiftsbe-
hov, vil man ud fra en økonomisk‐kvantitativ betragtning sige, at den på-
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gældende kommune har et højt serviceniveau på området. Dette siger 
dog ikke i sig selv noget om, hvad pengene bliver brugt til, og om de er 
anvendt effektivt. Kommunens evne til at løse opgaven effektivt (organi-
sation, ledelse osv.) kan også have betydning.  
 
Afslutningsvis oplistes tre forhold, der generelt gør sig gældende for 
benchmark analyser.  

1. Konteringspraksis – kommuner konterer forskelligt. 
2. Omsætning af lovgivning – for eksempel om botilbud er oprettet 

efter lov om almene boliger eller serviceloven. 
3. ECO sammenligner kommuners samlede regnskab på funktioner, 

i modsætning til kommuners myndighedsudgifter. To forhold er 
særligt relevante: 

a. Driftsherreperspektivet - Driver kommunen tilbud på funktio-
nen, så påvirker leverandørernes samlede regnskabsresul-
tat kommunens samlede regnskab på funktionen 

b. Takstprincipperne - Driver kommunen tilbud på funktionen, 
så påvirker leverandørernes regnskabsresultater det sam-
lede regnskab på funktionen to år senere, jf. takstprincip-
perne. Overskud/underskud overføres til leverandøren to 
år senere og påvirker derfor det samlede regnskab.  

 
 
3. Kort om det specialiserede sociale voksenområde 
I Svendborg Kommune er det specialiserede sociale voksenområde or-
ganisatorisk placeret i Socialafdelingen. Socialafdelingen leverer ydelser 
og tilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser. Målgruppen er 
handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere.  
 
Socialafdelingen er organiseret i en intern BUM-model. Afdelingen har tre 
områder – Socialafdelingen Myndighed, Område for dagtilbud og Område 
for botilbud. Socialafdelingen Myndighed har myndighedsansvaret og 
bestiller ydelser hos de to leverandører. Socialafdelingen anvender desu-
den en række udenbys tilbud, der købes hos regionale, private eller 
kommunale leverandører.  
 
Det specialiserede socialområde refererer lovgivningsmæssigt til Service-
loven og består i grove træk af: 

• Støtte i egen bolig  
• Midlertidige botilbud  
• Længerevarende botilbud  
• Stofmisbrugsbehandling  
• Behandling af alkoholmisbrug 
• Hjælperordninger 
• Beskyttet beskæftigelse 
• Aktivitets- og samværstilbud 
• Handicapbiler 
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Socialafdelingen har et samlet myndighedsbudget på 274,9 mio. kroner 
og ca. 1100 aktive sager. 63,5 % af myndighedsbudgettet anvendes på 
botilbudsområdet, som økonomisk er det største. Det antalsmæssigt 
største område er dagtilbudsområdet – økonomisk udgør det 12,5 % af 
Socialafdelingens område. 
 
Generelt for afdelingen gælder, at der hvert andet år udarbejdes kvali-
tetsstandarder for hovedparten af afdelingens bevillingsområder. Kvali-
tetsstandarderne fastsætter overordnede rammer for det serviceniveau, 
kommunen har fastsat. Kvalitetsstandarderne er vejledende, da tilbud og 
ydelser efter Serviceloven skal bero på en konkret og individuel vurdering 
af den enkelte borgers behov. Kvalitetsstandarderne godkendes politisk.  
 
Indholdet på afdelingens tilbud fastsættes i forbindelse med, at tilbuddene 
etableres og godkendes politisk. Der sker løbende tilpasninger af de 
overordnede og konkrete rammer på tilbud, for eksempel i forbindelse 
med budgetforlig, tilsyn og lignende.  
 
De konkrete rammer og måden, hvorpå tilbuddene leverer deres ydelser, 
aftales med borger og myndighedssagsbehandler i de konkrete sager. 
 
Socialafdelingen har en række strategier, der udgør afdelingens langsig-
tede styringsmærker – fagligt og økonomisk. Afdelingens overordnede 
strategi er afdelingens rehabiliteringsstrategi der blev godkendt af Social- 
og Sundhedsudvalget i 2014.  
 
 
Samlet overblik over udvikling fra 2012-2015 i Socialafdelingen 
Udgangspunktet for denne benchmark analyse er ECO-nøgletal. Analy-
sen suppleres desuden med en analyse af handicapbilområdet. Bilområ-
det er udvalgt, da området var en del af benchmarkanalysen i 2015, da 
Svendborg Kommune havde et højt udgiftsniveau sammenlignet med de 
øvrige fynske kommuner.   
Der er ikke ECO-nøgletal for området, så her anvendes data fra Dan-
marks Statistik.  
 
I nedenstående tabel er Socialafdelingens indekstal for det specialiserede 
sociale område indsat for årene 2012 - 2015. Indekset repræsenterer 
Svendborg kommunes samlede udgifter på området sammenlignet med 
de gennemsnitlige udgifter i Region Syddanmark. De gennemsnitlige ud-
gifter i Region Syddanmark er fastsat som indeks 100. 
 



 

 Side 4 af 20 

 
 
 
Figuren viser to overordnede tendenser. For det første er Socialafdelin-
gens indekstal generelt højere end regionsgennemsnittet. For det andet 
ses det, at Svendborg Kommunens gennemsnitlige udgifter er stigende, 
set i forhold til gennemsnittet af de øvrige kommuners udgifter.  
 
 
4. Benchmark analyse på baggrund af udgiftsniveau i 2015 

Ovenstående figur viser Svendborg Kommunes samlede udgiftsniveau på 
det specialiserede sociale område. I nedenstående tabel er de samlede 
udgifter opdelt i de funktioner, som den kommunale kontoplan er opdelt i. 
Det giver mulighed for en nærmere analyse af hvert område.  
 
 
I nedenstående tabel er Svendborg Kommunes ECO-nøgletal for 2015 
indsat.  

  
Svendborg 
kommune 

Smnl. 
Gruppen 

Region 
Syddanmark Hele landet 

5.32.32 Borgerstyret Personlig Assistance  § 96 samt 
valg af egen hjælper (ældreområdet) 440 469 386 443 

5.32.33 Socialpædagogisk støtte  § 85 369 1773 805 1282 

5.38.42 
Botilbud mv. til personer med særlige sociale 
problemer  § 110 73 69 64 113 

5.38.44 
Alkoholbehandling og behandlingshjem for 
alkoholskadede   80 65 70 81 

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere  § 101 325 184 150 203 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold  § 108 2228 1326 1932 1655 

5.38.52 Botilbud til midlertidig ophold  § 107 1236 906 1128 981 
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5.38.53 
Kontaktperson- og ledsageordninger  §§ 97 og 
99 97 75 83 96 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse  § 103 227 222 268 227 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud  § 104 695 520 524 543 

 I alt excl. Refusionsindtægter 5770 5609 5410 5624 

 
 
Svendborg Kommunens indekstal er 106,7 set i forhold til Region Syd-
danmarks gennemsnit. Kommunens udgiftsniveau er således 6,7 pro-
centpoint højere end gennemsnittet i regionen.  

Af ECO-nøgletallene fremgår det at kommunens udgifter på alle funktio-
ner er højere end regionsgennemsnittet. Eneste undtagelser er socialpæ-
dagogisk støtte og beskyttet beskæftigelse, dette vurderes dog at skyldes 
konteringspraksis.  
 
For at eliminere konteringsforskelle er det besluttet at samle alle udgifter 
vedr. botilbud (SEL §§ 85, 107 og 108) i ét indekstal, og alle udgifter vedr. 
dagtilbud (SEL §§ 103 og 104) i ét indekstal. 
 
I nedenstående graf er indekstallet for botilbud indsat for 2012 - 2015. 
Region Syddanmarks gennemsnit er fastsat til indeks 100.  

 
 
Af grafen fremgår det, at Svendborg Kommune har stigende udgifter på 
området, set i forhold til regionsgennemsnittet. Kommunens aktuelle ud-
giftsniveau er dog fortsat lavere end regionsgennemsnittet.  
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I nedenstående graf er indekstallet for dagtilbud indsat for 2012 - 2015. 
Gennemsnit i Region Syddanmark er fastsat til indeks 100.  

 
 

 
 
Nøgletallene viser, at kommunens udgifter til dagtilbud overstiger gen-
nemsnittet i Region Syddanmark markant. Desuden viser tallene, at udgif-
ten er stigende fra 2014 til 2015.  
 
 
 
5. Valg af områder til benchmark og valg af sammenligningskom-
muner 
 
På baggrund af ECO-nøgletal er følgende områder udvalgt til yderligere 
analyse:  
 

1. Borgerstyret Personlig Assistance (Servicelovens § 96) 
2. Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelo-

vens §§ 109 og 110) 
3. Alkoholbehandling (sundhedslovens § 141) 
4. Stofmisbrugsbehandling (Servicelovens § 101) 
5. Botilbud (Servicelovens §§ 85, 107 og 108) 
6. Dagtilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) 
7. Handicapbiler (Servicelovens § 114) 

 
Kontaktperson- og ledsageordninger er udeladt af analysen, da området 
budgetmæssigt udgør et yderst begrænset område.  
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6. Benchmark af de udvalgte områder 

6.1 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
BPA-ordningen er generelt kendetegnet ved at være vanskelig at styre 
økonomisk. Lovgivningen er ændret således, at borgere der bevilliges 
ordningen for eksempel kan delegere arbejdsgiveransvaret til en pårø-
rende, en nærtstående eller til et firma. Samtidigt er kommunen forpligtet 
til at dække alle udgifter en borgere måtte have, der relaterer sig til ord-
ningen. Det har bl.a. resulteret i ekstraordinære store vikarregninger.  
 
I nedenstående graf er indekstallet for BPA-ordningen indsat for 2012 - 
2015. Gennemsnit i Region Syddanmark er fastsat til indeks 100. 

 
 
Nøgletallene viser, at kommunens udgifter til BPA-ordninger overstiger 
gennemsnittet i Region Syddanmark. Desuden viser tallene at udgifterne 
er stigende igennem hele perioden.  
 
Nedenfor er kommunens bevillinger og gennemsnitspris indsat for perio-
den 2012-2015.  
 
 2012 2013 2014 2015 
Antal 19,70 20,50 22,00 23,00 
Pris 683.420 kr.  672.400 kr. 765.120 kr. 824.130 kr.  
Tabellen viser svagt stigende antal bevillinger og stigende gennemsnits-
priser.  
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Særlige kendetegn ved BPA-området i Svendborg Kommune 
Området kendetegner sig ved at være et lille område rent antalsmæssigt. 
I 2015 blev der brugt 19 mio. kr. på BPA-ordningen hvilket svarer til 6,9 % 
af Socialafdelingens samlede forbrug i 2015.  
 
Borgere der er omfattet af ordningen modtager et kontant tilskud som 
dækker deres udgifter til hjælpere og affødte udgifter. Her udover skal 
kommunen dække en række udgifter på regning. Det er bl.a. vikardæk-
ning og andre uforudsigelige udgifter.  
 
Svendborg Kommune har politisk fastsat et serviceniveau. Serviceni-
veauet er udmøntet i en kvalitetsstandard og en brugerhåndbog. 
 

6.2 Botilbud til personaler med særlige sociale problemer 
 
Botilbud til borgere med særlige problemer omfatter både kvindekrise-
centre og forsorgscentre. Svendborg Kommune driver et forsorgscenter.  
 
I nedenstående graf er indekstallet for henholdsvis kvindekrisecentre og 
forsorgscentre indsat for 2012 - 2015. Gennemsnit i Region Syddanmark 
er fastsat til indeks 100. 
 

 
 
Nøgletallene viser, at Svendborg Kommune er under indeks på krisecent-
re og over indeks på forsorgscentre.  
 
Svendborg Kommune køber ganske få pladser årligt på krisecentre og 
kommunens køb er stabilt på forsorgscentre. Nøgletallene viser også, at 
indekstallene bevæger sig forholdsvis voldsomt på krisecentre over åre-
ne. Dette skyldes, kommunens beskedne køb af pladser. Således kan 
købet af blot yderligere en plads, ændre markant på indekstallet.  
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Særlige kendetegn ved området i Svendborg Kommune 
I 2015 blev der brugt 4,2 mio. kr. på området hvilket svarer til 1,5 % af 
Socialafdelingens samlede forbrug i 2015.  
 
Svendborg Kommune køber primært pladser på kommunens eget tilbud.  
Der købes et mindre antal pladser eksternt. Området er kendetegnet ved, 
at borgere selv kan henvende sig på stederne og det er lederen af stedet 
der har visitationskompetencen.  
 

6.3 Alkoholbehandling 
Socialafdelingen driver i dag et ambulant behandlingstilbud til alkoholmis-
brugere. Svendborg Kommune køber primært behandlingstilbud på kom-
munens eget tilbud. Kommunen køber et mindre antal pladser på døgn-
behandlingstilbud og eksterne ambulante behandlingstilbud 
 
I nedenstående graf er indekstallet for alkoholbehandling indsat for 2012 - 
2015. Gennemsnit i Region Syddanmark er fastsat til indeks 100. 
 

 
 
 
Nøgletallene viser, at Svendborg Kommune generelt set har et højre ud-
giftsniveau end regionsgennemsnittet, både hvad angår dag- og døgnbe-
handling. Svendborg Kommune har et særligt højt indekstal hvad angår 
døgnbehandling.  
 
Særlige kendetegn ved området i Svendborg Kommune 
 
Socialafdelingens samlede udgift til behandling af alkoholmisbrug i 2015 
var på 3 mio. kr., hvilket svarer til 1,1 % af den samlede myndighedsudgift 
på socialområdet.  
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Svendborg Kommune overtog i forbindelse med strukturreformen i 2007 
behandlingstilbuddet. På daværende tidspunkt var det kun Odense  
Kommune og Svendborg Kommune, der drev behandlingstilbuddene på 
Fyn. Efterfølgende har flere kommuner hjemtaget opgaven, og behand-
lingstilbuddet i Svendborg Kommune er reduceret i tilsvarende omfang. I 
dag er der ca. 5 ansatte og en deltids leder ansat i tilbuddet.  
 
Svendborg Kommune driver foruden tilbuddet i Svendborg også en sate-
litfunktion på Langeland og en på Ærø.  Behandlingstilbuddet har til huse 
i lejede lokaler. Fyns Amt havde indgået langtidslejemål. En forpligtigelse 
som Svendborg Kommune overtog. Lokalerne er uforholdsmæssigt dyre.  
 
6.4 Stofmisbrugsbehandling 
Socialafdelingen driver i dag to ambulante behandlingstilbud til stofmis-
brugere. Svendborg Kommune køber primært behandlingstilbud på kom-
munens egne tilbud. Kommunen køber et mindre antal pladser på døgn-
behandlingstilbud og eksterne ambulante behandlingstilbud.  
 
I nedenstående graf er indekstallet for stofmisbrugsbehandling – fordelt 
på dag- og døgnbehandling indsat for 2012 - 2015. Gennemsnitlig udgift 
pr. borger i Region Syddanmark er fastsat som indeks 100.  
 

 
 
Af grafen fremgår det, at Svendborg Kommune har et højt udgiftsniveau i 
forhold til regionsgennemsnittet, både hvad angår dag- og døgnbehand-
ling. Tabellen viser desuden stigende udgiftsniveau, set i forhold til regi-
onsgennemsnittet.  
 
Det skal bemærkes, at udgiften til døgntilbud kan variere forholdsvis me-
get fra år til år. Dette skyldes, at behandlingsforløbene er væsentligt dyre-
re end dagbehandlingen, så selv en relativ lille stigning i antal forløb kan 
medføre en betragtelig udgiftsstigning.  
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Særlige kendetegn ved behandlingstilbuddene i Svendborg Kom-
mune 
Socialafdelingens samlede udgift til behandling af stofmisbrug i 2015 er 
på 13,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 5,1 % af den samlede myndigheds-
udgift på socialområdet.  
 
Svendborg Kommune har vedtaget en kvalitetsstandard for stofmisbrugs-
behandlingen. I kvalitetsstandarden fastsættes bl.a. de tilbud, borgere 
med et behandlingskrævende stofmisbrug tilbydes. Svendborg Kommune 
har bl.a. et harm reduktions tilbud. Det er et tilbud, som ikke alle kommu-
ner tilbyder. I forbindelse med vedtagelsen af kvalitetsstandarden er det 
desuden besluttet at etablere et udvidet pårørendetilbud.  
 
Behandlingscenter Svendborg har generelt tilknyttet flere sundhedsfagli-
ge ressourcer og kompetencer end det gennemsnitlige behandlingstilbud 
på landsplan. Det er valgt, da det er vurderingen, at det giver de bedste 
forudsætninger for vedvarende behandlingsresultater. 
 
Behandlingstilbuddene har til huse i lejede lokaler. Tilbuddene overgik til 
Svendborg Kommune fra Fyns Amt i forbindelse med strukturreformen. 
Fyns Amt havde indgået langtidslejemål. En forpligtigelse som Svendborg 
Kommune overtog. Lokalerne er uforholdsmæssigt dyre. 
 
Det skal bemærkes, at taksterne på kommunens egne tilbud er reduceret 
med mellem 7,3 % og 16,7 % fra 2012-2016. Driftsudgifterne på kommu-
nens tilbud er således reduceret markant. 
 
Området er desuden kendetegnet ved to modsatrettede mål. På den ene 
side er der opsat en række målsætninger fra regeringens side, de såkald-
te 2020-målsætninger. Målsætningerne handler bl.a. om effektivitet i be-
handlingen. Det er således også en målsætning, at flest mulige borgere 
med et behandlingskrævende stofmisbrug får et behandlingstilbud.  
Svendborg Kommune lever i dag op til 2020-målsætningerne.   
 
Visitationskompetencen til ambulant misbrugsbehandling er delegeret til 
de ambulante behandlingstilbud, bl.a. af hensyn til reglerne om behand-
lingsgaranti på 14 dage. Visitationen til døgntilbud varetages af Socialfag-
ligt Center.   
 
Det skal desuden bemærkes, at ud af forbruget på 13,9 mio. kr. relaterer 
ca. 1,0 mio. kr. til aktiviteter der er ophørt i 2016 eller aktiviteter der ikke 
har egentlig behandlingsmæssig karakter. Det relaterer sig til dagbehand-
lingstilbud til unge, som er afviklet i 2016 samt ansætte af udsattesy-
geplejerske og sprøjteombytning til aktive misbrugere. De to sidstnævnte 
tilbud er ikke egentlige behandlingstilbud, men tilbud til socialt udsatte 
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borgere som er etableret i forbindelse med tidligere budgetforlig. Udgifter 
indgår i fastsættelsen af ECO-nøgletallene pga. konteringspraksis.   

6.5 Botilbud 
Botilbudsområdet udgør det største område i Socialafdelingen rent øko-
nomisk. Socialafdelingens samlede udgift til området i 2015 var på 174,6 
mio. kr., hvilket svarer til 63,5 % af den samlede myndighedsudgift på 
socialområdet.  
 
Socialafdelingen driver 17 botilbud. Området er generelt kendetegnet 
ved, at Svendborg Kommune køber forholdsvis mange pladser hos eks-
terne leverandører. Dette skyldes bl.a., kommunen ikke har den fornødne 
boligkapacitet til at kunne tilbyde lokale tilbud til samtlige borgere med 
behov for et botilbud. Samtidigt er der borgere med helt specielle behov, 
som kræver højt specialiserede tilbud, som kommunen ikke kan drive 
fagligt eller økonomisk bæredygtigt.  
 
I nedenstående figur er Svendborg Kommunes indekstal for 2012-2015 
indsat.  
 

 
 
Figuren viser stigende udgiftsniveau, sammenlignet med regionsgennem-
snittet. Udgiftsniveau er dog fortsat under regionsgennemsnittet. 
 
I nedenstående tabel er Svendborg Kommunes antal bevillinger og gen-
nemsnitspris indsat for henholdsvis bostøtte, midlertidige botilbud og 
længerevarende botilbud.  
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Område 2012 2013 2014 2015 
Bostøtte/antal 390,30 408,25 404,00 457,81 
Bostøtte/pris 24.500 kr. 30.200 kr.  30.400 kr. 38.810 kr. 
Midlertidige bo-
tilbud/antal 

185,00 177,25 178,09 177,71 

Midlertidige bo-
tilbud/pris 

257.300 kr. 274.400 kr. 301.320 kr.  298.810 kr. 

Længerevarende 
botilbud/antal 

128,40 129,83 136,55 145,86 

Længerevarende 
botilbud/pris 

787.900 kr.  771.200 kr.  740.800 kr. 754.510 kr. 

 
Tabellen viser en række modsat rettede tendenser. For det første viser 
den stigende antal bostøttesager og stigende gennemsnitlig pris for 
bostøtte. Samme tendens ses for længerevarende botilbud. Omvendt er 
sagstal og gennemsnitlig pris for midlertidige botilbud svagt faldende for 
perioden.  
 
Samlet set skyldes udgiftsstigning på det samlede botilbudsområde såle-
des stigende gennemsnitlige priser og stigende antal bevillinger. 
  
Særlige kendetegn ved botilbuddene i Svendborg Kommune 
Svendborg Kommune driver tre store botilbud til borgere med sammen-
satte og komplekse behov, hvor behovet for støtte er stort. De øvrige 14 
tilbud er mindre støttecentre, hvor borgerne har et mindre behov for støt-
te.  
 
Alle tilbuddene er takstfinansieret. Taksterne på kommunens tilbud har 
generelt været faldende i perioden 2012-2015. Faldet skyldes politisk 
vedtagne besparelser og effektiviseringer. Der har i perioden været enkel-
te udgiftsdrivende tiltag. Især implementering af Socialtilsynet har medført 
en væsentlig ekstra udgift. Svendborg Kommune er dog kompenseret 
herfor via lov- og cirkulæremidler. 
 
Svendborg Kommune har nedsat et bevillingsudvalg der godkender alle 
indstillinger til botilbud. Dette er bl.a. indført for at sikre ensartede bevil-
lingsniveauer på tværs af sagsbehandlergruppen.   

6.6 Dagtilbud 
Socialafdelingen driver otte dagtilbud. Pladsantallet varierer efter behov. 
Mere end 250 borgere benytter tilbuddene hver uge. Afdelingen køber 
desuden en række pladser hos andre kommuner og regioner. Socialafde-
lingen har en række mindre uvisiterede tilbud, en række tilbud, der er in-
tegreret på botilbud og tre større selvstændige dagtilbud - Grønnemose-
værkstederne, Impuls og Café Aroma. 
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Området er bl.a. kendetegnet ved, at borgere, der er visiteret til eller er 
brugere af de uvisiterede tilbud, benytter tilbuddene i varierende omfang.  
 

 
 
Svendborg Kommune har et højt udgiftsniveau på området, 
sammenlignet med regionsgennemsnittet.  
 
I nedenstående tabel er Svendborg Kommunes antal bevillinger og gen-
nemsnitspris indsat for henholdsvis beskyttet beskæftigelse samt aktivi-
tets- og samværstilbud. 
 
Område 2012 2013 2014 2015 
Beskyttet beskæfti-
gelse/antal 

126,30 131,17 141,82 135,43 

Beskyttet beskæfti-
gelse/pris 

87.100 kr. 78.700 kr.  78.760 kr. 76.440 kr. 

Aktivitets- og sam-
værstilbud/antal 

142,50 144,42 144,27 149,71 

Aktivitets- og sam-
værstilbud/pris 

163.600 
kr. 

162.400 
kr. 

161.400 
kr.  

160.690 
kr. 

 
Registreringen af antal bevillinger siger ikke noget om hvor mange dage 
der samlet set er bevilliget, men er blot en registrering af unikke hoveder. 
Det er således ikke muligt, at konkludere noget entydigt på baggrund af 
tabellen. Men det er den faglige vurdering, at bevillingsniveauet er for-
holdsvis konstant, hvilket tabelen synes at understøtte. Det stigende in-
dekstal kan skyldes faldende udgifter hos sammenligningskommunerne.  
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Særlige kendetegn ved dagtilbuddene i Svendborg Kommune 
Socialafdelingens samlede udgift til dagtilbud i 2015 er på 34,4 mio. kr., 
hvilket svarer til ca. 12,5 % af den samlede myndighedsudgift på social-
området.  
 
Socialafdelingens tilbud kan kategoriseres i to grupper – visiterede og 
uvisiterede tilbud.  
 
De uvisiterede tilbud har et rammebudget, og de visiterede tilbud har akti-
vitetsbestemte budgetter. Det højere udgiftsniveau relaterer sig generelt 
til de aktivitetsbestemte tilbud – Grønnemoseværkstederne, Impuls og 
Café Aroma samt kommunens køb hos eksterne leverandører, da det er 
her, der er flest udgifter. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at 
taksterne på kommunens egne takstfastsatte tilbud er faldet med mellem 
2,9 % og 11,8 % fra 2012-2016. 
 
Serviceniveauet på de uvisiterede steder er generelt fastsat politisk. Der 
er fastsat en kvalitetsstandard for visitation til dagtilbud. Generelt for 
Svendborg Kommune gælder, at kommunen har et bredt udbud af tilbud. 
Det er ligeledes kendetegnende for Svendborg Kommune, at serviceni-
veauet er højt.  
 
Kompetencen til bevilling af dagtilbud er delegeret til den enkelte sagsbe-
handler. Der tilstræbes en høj grad af fleksibilitet i forhold til op- og ned-
skrivninger på dagtilbud. Der tages i udvidet omfang hensyn til borgernes 
ønsker i sagsbehandlingen på dette område.   

6.7 Handicapbiler 
Området har generelt været et prioriteret fokusområde i Socialafdelingen i 
perioden 2014-2016 grundet en betragtelig udgiftsstigning i 2013. Der er 
derfor gennemført en sammenligning af regnskab og bevillinger på Fyn i 
2013. Der er desuden gennemført en række administrative ændringer på 
området. 
 
Da området blev analyseret i 2014 viste analysen, at Svendborg Kommu-
ne havde indeks 192 i 2013. Altså næsten et dobbelt så højt udgiftsni-
veau som gennemsnittet blandt de fynske kommuner 
 
Den gennemførte analyse i 2013 af handicapbilområdet viste, at Svend-
borg Kommune havde flere bevillinger og en højere gennemsnitlig pris pr. 
bevilling end sammenligningskommunerne. Konklusionen i 2013 var bl.a., 
at serviceniveauet generelt set i 2013 har været højere end minimums-
kravet i lovgivningen.  
 
I nedenstående figur er Svendborg Kommunes indekstal for 2012-2015 
indsat. Indeks 100 er gennemsnitlig udgift for Region Syddanmark. 
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Grafen viser faldende udgifter i Svendborg Kommune samt et generelt 
udgiftsniveau under regionsgennemsnittet.  
 
Særlige kendetegn ved bilområdet i Svendborg Kommune 
 
Socialafdelingens samlede udgift til området i 2015 var på 3,7 mio. kr., 
hvilket svarer til 1,3 % af den samlede myndighedsudgift på socialområ-
det.  
 
Området adskiller sig generelt fra de andre områder i nærværende analy-
se ved, at Svendborg Kommune yder et økonomisk tilskud til borgerne.  
 
Der er ikke fastsat en kvalitetsstandard for området, da hver sag skal be-
handles med udgangspunkt i den enkelte ansøgers konkrete behov, og 
lovgivningen fastsætter, hvor stor støtte kommunen kan bevillige. Selve 
sagsbehandlingen består af en række afgrænsede sagsbehandlings-
skridt.  
Svendborg Kommune har i denne sammenhæng valgt at købe gangtest 
samt råd og vejledning i forhold til valg af billigst egnede busser hos Cen-
ter for Rehabilitering (CRS). Den øvrige sagsbehandling fandt indtil maj 
2014 sted i Socialafdelingen.  
 
Flere kommuner har valgt at hjemtage opgaverne fra CRS og varetage 
dem selv. Her adskiller Svendborg Kommune sig fra øvrige kommuner. 
 
Fra maj 2014 blev der etableret et udvidet samarbejde mellem Socialaf-
delingen og Hjælpemiddelafdelingen med henblik på at kvalitetssikre 
sagsbehandlingen, således at der afsættes flere ressourcer til sagsbe-
handlingen. Modellen er med succes afprøvet og implementeret i Odense 
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Kommune. Initiativet har på nuværende tidspunkt medført faldende udgif-
ter i 2014.  
 
I 2015 har Svendborg Kommune ligledes hjemtaget opgaverne fra CRS.   
 
På bilområdet er der nedsat et biludvalg, der har kompetencen til at bevil-
ge biler. Kompetencen til at bevilge særlig indretning er delegeret til den 
enkelte bilsagsbehandler.  
 
Udviklingen i udgifterne på området viser, at de administrative tiltag har 
reduceret udgifterne for området betragteligt. I 2016 er bilområdet organi-
satorisk flyttet fra Socialafdelingen til Ældreområdet, for i endnu større 
udstrækning at sikre synergi i forhold til det øvrige hjælpemiddelområde.  
 
 
Potentialer og handlemuligheder 
 
Den gennemførte analyse har bl.a. vist, at Svendborg Kommunes samle-
de udgiftsniveau, på det specialiserede sociale område, er højere end 
regionsgennemsnittet. På nogle områder er udgiftsniveauet højere end 
regionsgennemsnittet og på nogle er udgiftsniveauet lavere.  Analysen 
viste, at især på bilområdet har kommunen et markant lavere udgiftsni-
veau end regionsgennemsnittet. Botilbudsområdet er det klart største 
bevillingsområde, set ud fra en rent økonomisk betragtning. Svendborg 
Kommuner har et marginalt lavere udgiftsniveau end regionsgennemsnit-
tet på botilbudsområdet. 
 
Analysen viste også, at kommunen har et højere udgiftsniveau end regi-
onsgennemsnittet på specielt tre bevillingsområder. De tre områder er 
stofmisbrugsbehandling, dagtilbud (SEL §§ 103 og 104) og BPA-
ordningen.  
 
Analysen viste desuden, at Svendborg Kommunes samlede udgifter til at 
drive tilbud, er faldende i perioden. Der er gennemført konkrete besparel-
ser og effektiviseringer, der samlet set har reduceret driftsudgifterne på 
området. Dette gælder for samtlige områder og tilbud i kommunen. 
 
På den baggrund er det den administrative vurdering, at det højere ud-
giftsniveau primært relaterer sig til tre forhold. For det første skyldes det 
et stigende behov for foranstaltninger, altså en mængdeudvikling. Der 
bevilliges for eksempel flere botilbud og bostøtteforløb. Derudover skyl-
des det, at prisen på køb hos eksterne tilbud er stigende.  
 
Det tredje forhold som vurderes, at medfører et højere udgiftsniveau er 
den måde hvorpå tilbud til kommunens socialt udsatte borgere er tilgæn-
gelige. Svendborg Kommune driver selv botilbud til hjemløse borger og 
behandlingstilbud til borgere med alkohol- eller stofmisbrug. Det betyder i 
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praksis, at tilbuddene er let tilgængelige og anvendes i større udstræk-
ning end i byer som ikke har lignede tilbud.   
 
Da årsagerne til det relative højere udgiftsniveau generelt skyldes det 
fastsatte serviceniveau vil det kræve en politisk godkendelse af eventuel-
le serviceforringelser. Skal der gennemføres udgiftsreducerende tiltag, 
anbefales det at der udarbejdes konkrete spareforslag, som kan indgå i 
kommende budgetforhandlinger.  
 
For at belyse et økonomisk potentiale er Svendborg Kommunes udgifts-
niveau i 2015 sammenlignet med regionsgennemsnittet.  
 
Handlinger 
og potentia-
ler 

Niveau i Svend-
borg kommune i 
analysen i regn-
skab 2015 

Handling Økonomisk poten-
tiale ved sænkelse 
til gennemsnitsni-
veau 

Borgerstyret 
Personlig As-
sistance 

408 pr. 18+ årig Reducere udgiften fra 
indeks 127,4 til indeks 
100, svarende til 321 pr. 
18+ årig 

 
 

4,0 mio. kr. 

Forsorgscen-
ter 

137 pr. 18+ årig Reducere udgiften fra 
indeks 102,8 til indeks 
100, svarende til 133 pr. 
18+ årig 

 
 

0,2 mio. kr. 

Alkoholbe-
handling 

80 pr. 18+ årig Reducere udgiften fra 
indeks 114,3 til indeks 
100, svarende til 70 pr. 
18+ årig 

 
 

0,4 mio. kr. 

Stofmisbrugs-
behandling 

325 pr. 18+ årig  Reducere udgiften fra 
indeks 207,5 til indeks 
100, svarende til gen-
nemsnitlig udgift på 150 
pr. 18+ årig 

 
 

8,1 mio. kr. 

Dagtilbud  922 pr. 18+ årig Reducere udgiften fra 
indeks 116,4 til indeks 
100, svarende til 792 pr. 
18+ årig  

 
 

6,0 mio. kr. 

Botilbud 3.833 pr. 18+ årig Gennemsnitlig udgift i 
region Syddanmark er 
3.865, svarende til 32 
mere pr. 18+ årig 

 
 
 

- 1,5 mio. kr. 
Handicapbiler 122 pr. 18+ årig Gennemsnitlig udgift i 

Region Syddanmark er 
147, svarende til 25 me-
re pr. 18+ årig 

 
 
 

-  1,2 mio. kr. 
Potentiale 
samlet 

   
16,0 mio. kr. 
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Borgerstyret Personlig Assistance 
Området er kendetegnet ved at have gennemgået forandringer rent lov-
givningsmæssigt. Samtidigt har der været en sagstilgang på området, 
bl.a. som følge af tilflytninger. 
 
Området bør være et særligt fokusområde i de kommende år.  
 
Forsorgscenter 
Der er et begrænset besparelsespotentiale på området. Her bør der også 
fremadrettet være særlig fokus på kommunens køb af pladser på ekster-
ne tilbud.  
 
Alkoholbehandlingen 
Kommunens udgiftsniveau adskiller sig markant fra regionsgennemsnit-
tet. Specielt kommunens forbrug af døgnpladser er højt. Kommunens 
ambulante alkoholbehandlingstilbud er et forholdsvist lille tilbud. Det dri-
ves af få medarbejdere, og der er forholdsvis stor søgning til området. 
Tilbuddet bør i større udstrækning sammentænkes med det øvrige be-
handlingsområde.  
 
Der er udarbejdet spareforslag til budget 2017 på 150.000 kr. på døgnbe-
handlingsområdet. 
 
Stofmisbrugsbehandlingen 
Kommunens udgiftsniveau adskiller sig markant fra regionsgennemsnit-
tet. Området kan med fordel underligges yderlige analyse med fokus på 
kvalitet og effekt i tilbuddene.  
 
Der er udarbejdet spareforslag til budget 2017 på 350.000 kr.  
 
Botilbud 
Området er kendetegnet ved stigende udgifter. Svendborg Kommune har 
reduceret driftsomkostningerne på egne tilbud i perioden 2012-2016.  
Kommunens samlede udgifter til køb af botilbud er dog stigende. Dette 
skyldes mængdeudvikling og stigende priser eksternt.   
  
Der er udarbejdet spareforslag på kommunens egne tilbud til budget 2017 
på 1.050.000 kr.  
 
Dagtilbuddet 
Udgifterne på området er reduceret frem til 2014. I 2015 stiger udgifterne 
igen. Igennem hele perioden er kommunens driftsudgifter på egen tilbud 
reduceret. Området kan med fordel underligges yderligere analyse med 
henblik på at identificere områder med besparelsespotentiale.  
 
Der er udarbjedet spareforslag på kommunens egne tilbud til budget 2017 
på ca. 1.250.000  kr.  
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Handicapbiler 
Der er iværksat en række administrative tiltag der har bragt kommunens 
udgiftsniveau ned. Det er den administrative vurdering, at der er begræn-
sede muligheder for implementering af yderligere besparelser. Der er 
udarbejdet et spareforslag til budget 2017 på 700.000 kr.   
 
 
Samlet set er der udarbejdet spareforslag til budget 2017 på ca. 3,7 mio. 
kr. på det analyserede område.   



Tillæg til benchmarkanalyse for det 
specialiserede sociale område

Direktionen har stillet tre spørgsmål til analysen. Spørgsmålene er 
følgende: 

 BPA – Hvorfor stiger gennemsnitsprisen i 2015?
 Bostøtte - Hvorfor stiger gennemsnitsprisen i 2015?
 Behandlingsområdet – Hvad er behandlingsresultaterne for 

alkohol- og stofbehandlingen?

De enkelte spørgsmål gennemgås særskilt i det nedenstående. 

BPA
Udgiften til Borgerstyret Personlig Assistance har været stigende 
gennem hele perioden. Sagstallet stiger med 1-2 årligt og den 
gennemsnitlige pris stiger ligeledes. 

Årsagen til prisstigningen er, at de borgere der er visiteret til ordningen i 
de seneste år, har haft større behov for støtte, i forhold til de borgere 
der er visiteret ud af ordningen. 

Hvert år kommer der 2-5 nye sager på området. I de seneste år er der 
kommet flere omfattende bevillinger. Specielt som følge af borgere med 
ALS, og specielt én tilflytter har belastet den gennemsnitlige pris. 

Så årsagen til den højere gennemsnitlige pris skyldes en ændret 
sammensætning i sagsstammen, med flere borgere med massive 
problemstillinger og stort pleje/omsorgsbehov.  

Bostøtte
I 2015 stiger den gennemsnitlige pris på bostøtteindsatser. 
Prisstigningen skyldes konteringspraksis. I 2015 ændres kontering på to 
tilbud, der tidligere har været konteret som midlertidige botilbud, og 
som fra 2015 konteres som bostøtteindsatser. Den samlede 
udgiftsforskydning er ca. 4.5 mio. kr. 

Der er således ikke tale om en udgiftsstigning, men alene en 
berigtigelse af konteringspraksis, således at der fremadrettet er 
sammenhæng mellem tilbuddenes ændrede juridiske grundlag og 
konteringspraksis. 

Social og Sundhed
Svinget 14
5700  Svendborg

Tlf.  62 23 30 00
Fax. 62 22 99 79

social@svendborg.dk
www.svendborg.dk

20. september 2016

Sagsid: 14/24523

Telefontid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag            9.00-16.45
Fredag              9.00-13.00

Åbningstider ved 
personligt fremmøde
Mandag-fredag  9.00-13.00
Torsdag tillige  14.45-16.45
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Dette forhold er samtidigt medvirkende til, at gennemsnitsprisen for et 
midlertidigt botilbud er faldende i 2015. 

Alkoholbehandlingen

Alkoholbehandlingen behandler ca. 250 borgere årligt for 
alkoholmisbrug. Et behandlingsforløb tager ca. 150 dage. 
Alkoholbehandlingen arbejder med evidente behandlingsmetoder. 

Alkoholbehandlingen klarificerer årsager til udskrivning af behandlingen. 
Alkoholbehandlingen afsluttede 268 behandlingsforløb i 2015. 37,2 % 
(103 borgere) blev klarificeret som færdigbehandlet. Færdigbehandlet 
betyder konkret, at det er vurderet fra Alkoholbehandlingen at der ikke 
længere er behov for alkoholbehandling. 
Mere end 50 % klassificeres som udeblevet fra behandlingen eller 
stopper behandlingen efter eget ønske. 

Behandlingsresultater
Der findes ikke tilgængelige data der sammenligner 
behandlingsresultater på tværs af kommuner. Statens Seruminstitut og 
Sundhedsstyrelsen udgiver årligt en alkoholstatistik der beskriver 
statistik for hver enkelt kommune. Alkoholstatistikken beskriver en 
række interessante forhold om Svendborg Kommune. 

For hver 1000 borgere har Svendborg Kommune 1,3 borgere flere i 
behandling end landsgennemsnittet. 

Svendborg Kommune har flere unge med risikoadfærd i aldersgruppen 
15-19 år, faldende til landsgennemsnittet for 20-24 årige. Kommunen 
har færre ældre på 65 år og derover i behandling i forhold til 
landsgennemsnittet. 

Behandlingscenter Svendborg

Svendborg Kommune driver behandlingstilbud på to forskellige matrikler 
– et tilbud til unge og et til voksne. Begge tilbud anvender evidente 
behandlingsmetoder. Aktuelt deltager Ungeafdelingen i et 
metodeprogram med Socialstyrelsen – med henblik på udvikling af nye 
metoder. 

Kendetegnet ved behandlingstilbuddenes metoder er bl.a., at der 
arbejdes manualbaseret og at der er udvidede sundhedstilbud inkluderet 
i tilbuddene. Dette skyldes bl.a., at kommunens borgere generelt har 
høj belastningsscore på deres somatiske tilstand og på deres psykiske 
tilstand. 

Svendborg Kommunes behandlingscentre behandler ca. 350 borgere 
årligt. I 2015 afsluttede Behandlingscenteret ca. 165 sager.
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En del borgere afslutter deres behandling som følge af fraflytning fra 
kommunen, dødsfald, ophold i fængsel og udeblivelse fra behandling.

Behandlingscenter Svendborg Voksne afsluttede 28 borgere svarende til 
34,6 % af de afviklede forløb under kategorien færdigbehandlede i 
2015. Ud af de 28 afsluttede behandlingsforløb sluttede 21 pga. 
stoffrihed.  75 % af de borgere som gennemfører et behandlingsforløb 
på Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen afslutter 
behandlingen pga. stoffrihed.

Behandlingscenter Svendborg Unge afsluttede 35 borgere svarende til 
32,1 % af de afviklede forløb under kategorien færdigbehandlede i 
2015. Ud af de 35 afsluttede behandlingsforløb sluttede 31 pga. 
stoffrihed.  88,6 % af de borgere som gennemfører et behandlingsforløb 
på Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen afslutter behandlingen 
pga. stoffrihed.

Behandlingsresultater

Hvert år udgiver Center For Rusmiddelforskning en rapport hvori 
kommuners behandlingsresultater sammenlignes på tværs. Alle 
behandlingscentre indberetter data til Center For Rusmiddelforskning. 
Disse data udgør grundlaget for nærværende beskrivelse af Svendborg 
Kommunes behandlingsresultater. 

Ifølge Rusmiddelcenterets årlige rapport har Svendborg Kommune 
signifikant flere borgere der gennemfører påbegyndt 
stofmisbrugsbehandling. Kommunen har indeks 120 i forhold til 
landsgennemsnittet. 

Rapporten konkluderer desuden at behandlingsforløbene i Svendborg 
Kommune er væsentligt længere end landsgennemsnittet. Kommunen 
har indeks 164. 

Det er et lovgivningsmæssigt krav at behandlingstilbud belastningsscore 
alle borgere der starter i behandling, og igen når behandlingen afsluttes. 
Belastningsparametrene er stof, alkohol, kriminalitet, somatisk og 
psykisk. 

Resultaterne for borgere der starter behandling i Svendborg Kommune 
viser følgende:

 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres 
stofmisbrug/forbrug end gennemsnittet

 Borgerne har samme belastning som følge af 
alkoholmisbrug/forbrug som gennemsnittet

 Borgerne er signifikant mindre belastede af kriminalitet end 
gennemsnittet

 Borgerne er signifikant mere belastede af deres somatiske 
tilstand end landsgennemsnittet

 Borgerne er signifikant mere belastede af deres psykiske tilstand 
end landsgennemsnittet.
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Resultaterne for borgere der gennemfører behandlingen viste følgende:
 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres 

stofmisbrug/forbrug end gennemsnittet
 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres psykiske 

tilstand end gennemsnittet 
 Borgernes somatiske tilstand er signifikant forbedret
 På øvrige parametre ligger behandlingsresultaterne på niveau 

med gennemsnittet. 

Rapporten konkluderer afslutningsvis, at Svendborg Kommune har en 
højere gennemførelsesprocent på opstartede behandlingsforløb, for 
borgere der er brugere af kategorierne: opioider, andre stoffer, cannabis 
og ingen stoffer. Kommunen ligger under gennemsnittet i forhold til 
borgere der gennemfører behandling for misbrug af centralstimulerende 
stoffer. 

Sammenfatning
Behandlingscenter Svendborg har generelt set signifikant bedre 
behandlingsresultater i 2015 end landsgennemsnittet. 

Behandlingscenteret har signifikant flere borgere som gennemfører 
behandlingen end landsgennemsnittet. Kommunens resultater viser, at 
borgere der kommer i behandling er mindre belastede af stoffer og 
kriminalitet. Det er vurderingen, at det er et resultat af kommunens 
forbyggende og opsporende indsatser. 

Kommunens resultater viser desuden, at kommunen via behandlingen 
forbedre borgernes belastningsscore på stofmisbrug, somatiske tilstand 
og især deres psykiske tilstand, set i forhold til landsgennemsnittet. 

Behandlingsforløbene er væsentligt længere end landsgennemsnittet. 
Behandlingsforløbenes længde hænger bl.a. sammen med de 
behandlingsmetoder der anvendes i Behandlingscenterets to afdelinger. 

De samlede resultater er således:

 Flere borgere gennemfører behandlingen
 Behandlingsforløbene er længere
 Borgere der starter behandlingen er mindre belastede af stoffer 

og kriminalitet end landsgennemsnittet, men mere belastede af 
deres somatiske og psykiske tilstand

 Borgere der gennemfører behandlingen har en bedre somatisk 
tilstand og psykisk tilstand og de er mindre belastede af stoffer 
end landsgennemsnittet.
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Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner – dagtilbud og skoler. 
  
Resume:  
Ud fra nedenstående nøgletal kan der umiddelbart ikke peges på besparelser på 
området. 
 
Sagsfremstilling:  
På børne- og ungeområdet arbejdes der ud fra princippet om maksimal, decentral 
kompetence. Det betyder, at bestyrelser og ledelser for de enkelte skoler og dagtilbud 
har ansvaret for at anvende tildelte ressourcer på den mest optimale måde i 
understøttelsen af kerneydelsen. 
 
De nuværende, godkendte ressourcefordelingsmodeller indeholder ikke en separat 
normering til administration og ledelse på skoler og dagtilbud. På dette grundlag, kan der 
ikke gennemføres en central, specifik besparelse på ledelses- og administrationsområdet 
uden en ændring af ressourcefordelingsmodellerne, og dermed ændring af 
styrelsesvedtægter på Skole- og Dagtilbudsområdet 
 
I fald en sådan ændring påtænkes, vil det være en indskrænkelse af den decentrale 
kompetence. Eventuelle ændringer i ressourcefordelingsmodellerne vil fordre inddragelse 
af bestyrelser og MED-udvalg.  
 
En anden tilgang er at se mere vidtrækkende på den samlede organisering af skoler og 
dagtilbud. I fald der er politisk ønske herom, vil en længere tids- og handleplan være 
påkrævet for den mere dybdegående analyse. Heri skal tages hensyn til vidtrækkende 
inddragelse af ledere, medarbejder og bestyrelser samt borgere og lokalsamfund. En 
mulig tilgang i denne retning kunne tage afsæt i den kommende byrådsperiode (2018-
2021) med sigte på at kunne imødekomme de forøgede budgetmæssige udfordringer fra 
2019. En tids- og handleplan skulle i så fald planlægges fra 1. januar 2018. 
  
Udvalget for Børn og Unge har forud for udvalgsmøde den 7. september 2016 fået 
forevist oversigter over antal ledere i skoler og dagtilbud. Bilagene vedlægges til samlet 
orientering. 
   
 
Økonomi 
Udgifterne til decentral ledelse i Svendborg Kommune fremgår af nedenstående Eco-
nøgletal for regnskab 2015, hvor kommunernes udgifter til central og decentral ledelse 
og administration sammenlignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2017 Budgetanalyse   
Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 15 – 31368 
 

 
Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2015 

Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 
indbygger. 

Svendborg Sammenlignings
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele Landet 

          
Udgifter på grp. 200 Ledelse og 
administration 

        

Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger 

21 37 29 37 

Transport og infrastruktur   37 47 46 
Folkeskolen m.m. 290 495 522 471 
Folkebiblioteker 10 30 36 30 
Kultur og fritid mv. 20 95 85 74 
Sundhed mv. 10 31 32 33 
Dagtilbud mv. til børn og unge 170 241 231 263 
Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 

30 39 49 46 

Pleje og omsorg mv. af ældre 307 293 376 294 
Voksne med særl. behov m.m. 163 169 180 170 
Decentral ledelse og administration 
i alt 

1.021 1.465 1.587 1.464 

          
Central ledelse og administration 5.324 5.486 5.623 5.242 
          
Ledelse og administration i alt 6.345 6.951 7.210 6.706 

ECO nøgletal regnskab 2015 
 
Svendborg Kommune ligger i ovenstående nøgletal under niveau ift. 
sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og Hele Landet. Dette gør sig gældende på 
både Decentral ledelse og administration og Central ledelse og administration. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at der ifm. sammenligning med andre kommuner skal 
tages højde for at konteringspraksis er forskellig, og at der især på decentral ledelse og 
administration er foretaget vurderinger af konteringen i de enkelte kommuner. 
Der kan ud fra nøgletallene på området ikke forventes et effektiviseringspotentiale. 
 
Ud fra ovenstående nøgletal kan der umiddelbart ikke peges på besparelser på området. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Vil fremgå ved eventuel yderligere analyse af området. 
 
ECO-nøgletallet ”Tilbud til udlændinge” viser ud fra regnskab 2015-tal at der ikke er 
noget besparelsespotentiale, da Svendborgs udgiftsniveau ligger under kommunerne i 
Region Syddanmark. Nøgletallet vedrører udelukkende overførselsindkomstområdet og 
omfatter således ikke serviceudgifterne. 
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Potentiale: 
 

Regnskab 2015
Befolkning 
1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 
Region Syd

Børnepasning, kr. 0-5 årig 57.988 460 753 16.990.484  
 
ECO-nøgletallet ”decentral ledelse og administratio på skoler og dagtilbud” viser ud fra 
regnskab 2015-tal at der ikke er noget besparelsespotentiale, da Svendborgs 
udgiftsniveau ligger under kommunerne i Region Syddanmark. 
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1. Indledning  
  

”Rammerne er stramme i den offentlige økonomi de kommende år. Det betyder, at 

nye initiativer som udgangspunkt skal finansieres krone for krone ved 

omprioriteringer i 2016. Når vi vil tilføre midler til et område, kræver det, at vi 

finder mindreudgifter på andre områder. Det er et nyt grundvilkår i den økonomiske 

politik.” 

 

Ovennævnte citat stammer fra Finanslovsaftalen 2016 og illustrerer meget godt 

den udfordring, kommunerne står over for i de kommende år.  

 

Omprioriteringsbidraget er en realitet, og den kommunale serviceramme falder som 

udgangspunkt med én procent årligt fra 2017. I kroner og øre betyder det, at 

kommunernes udgifter hvert år forlods reduceres med 2,4 mia. kr.  

 

Hvis de 2,4 mia. kr. alene skal fordeles efter antal indbyggere i kommunerne 

betyder det en reduktion i statstilskuddet for 2017 til Svendborg Kommune på 24,4 

mio. kr., hvor der er budgetteret med 5 mio. kr. 

 

De kommende års økonomiforhandlinger bliver derfor en kamp om at afværge de 

sparerunder, som finansloven lægger op til. Her er kommunerne i skarp 

konkurrence med regionerne.  

 

Med finanslovsaftalen er der således sket et markant forværret udgangspunkt for 

budgetforhandlingerne for 2017, hvilket er bekymrende i forhold til kommunens 

budgetforudsætninger, der med omprioriteringsbidraget, likviditetstilskud og 

særtilskud m.m. indeholder en usikkerhed på over 100 mio. kr.  

 

Økonomiudvalget har besluttet, at der pt. ikke udarbejdes et sparekatalog til 

imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, men afventer til de 

økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen kendes primo/medio juni.  

 

Regeringen har også tilkendegivet, at den vil tage skridt til at tilpasse 

investeringerne i 2017 og frem. Det lavere investeringsniveau skal medvirke til, at 

der i 2020 er balance i den offentlige økonomi, og at Danmark lever op til EU-

aftalen om, at budgetunderskuddet maksimalt må udgøre 3,0 pct. af 

bruttonationalproduktet. Konsekvenserne for Svendborg Kommune kendes først 

efter kommuneaftalen, hvorfor kommunens anlægsbudget i første omgang ikke 

justeres i dette lys.   

 

Omstilling og fastholdelse 

Svendborg Kommune oplever befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger 

og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme.  

 

Med forliget om budget 2016 ønsker forligsparterne at understøtte og fremme 

denne gunstige udvikling og sikre en varig forankring. Forliget har derfor fokus på 

investeringer, der kan bidrage til at fastholde og løfte denne udvikling yderligere. 

 

En fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau herunder understøttelse af 

Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser skal derfor som 

udgangspunkt ske inden for de eksisterende økonomiske. Det stiller store krav til 

kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere, for at skaffe finansiering til 

nye tiltag. 
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2. Økonomisk politik 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 

kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at 

kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. 

 

 

• Økonomisk strategi
– Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 

– Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr.

– Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den 

årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag

• Principper
– Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner

– Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen

– Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret 

budget

– Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og 

rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

– Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt 

tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.

– Realistiske anlægsbudgetter – undgå store anlægsoverførsler mellem 

årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab
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3. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for budget 2017 har fortsat fokus på at understøtte 

Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser samt 

fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende 

økonomiske rammer. 

 

Processen forventes at forløbe, som skitseret i nedenstående figur.  

 

Figur 1: Overordnet budgetproces 

Budgetproces 

Jan –
marts

Politikker, strategier, 
mål og resultatkrav

April -
Juni

August -
september

Oktober -
december

Økonomi/ressourcer

Økonomiudvalget udmelder 
eventuelle emner, ligesom 
fagudvalg drøfter egne emner

Fagudvalg drøfter, prioriterer og 
udarbejder mål og resultatkrav 
ud fra politiker og strategier

Fagudvalg fastlægger 
nye/reviderede
mål og resultatkrav til Service og 
Økonomi

Fagudvalg godkender bidrag til 
Service og Økonomi

Budgetprocedure vedtages
Budgetrammer udmeldes (ØKU)

Basisbudget udarbejdes
Kvalificering af budgetforudsætninger

Kommuneaftale foreligger
Orientering af Byråd + anlægsseminar

Budgetseminar
Borgermøde
1. Behandling af budget
Budgetforhandlinger

Budgetvedtagelse (2. behandling)

 

I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2017. 

 

I foråret arbejder fagudvalgene med opfølgning på deres respektive politikker og 

fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det kommende år.  

 

I vedlagte bilag 2 er opstillet en tidsplan for fagudvalgenes arbejde med det 

politiske indhold af budget 2017. 

 

Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der 

beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og 

strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget 

forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig godkender strategi 

for udmøntning af budget og indsatser. 
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4. Økonomisk beredskab 
Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2017 

er budget 2016 inkl. overslagsårene 2017-19 i balance.  

 

Figur 2: Nøgletal budget 2015-19 (2015 er forventet regnskab pr. 30.9.2015) 

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsoverskud -84,7 -105,3 -114,1 -120,8 -126,9 

Gennemsnitslikviditet 175,0 103,2 90,5 81,8 80,5 

Gældsafvikling (*) -18,0 -5,4 6,7 28,0 78,4 
(*)Gældsafvikling er udtryk for den årlige låneoptagelse fratrukket afdrag på gæld. – betyder 
at gælden øges. 

 

I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en 

stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og 

nettoafdrag på gæld. Anlægsbudgettet og låneoptagelse er faldende igennem årene 

til i 2019-2020 et urealistisk niveau. 

 

4.1 Behov for økonomisk beredskab? 
Balancen i det nuværende budget er betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet 

væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige 

økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien.  

 

 
 

Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, 

som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, 

sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor 

kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar.  

 

De nuværende forudsætninger sikrer balance i budgettets nuværende forudsæt-

ninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.:  

 

 Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen 

 Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget: 

Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler 

m.m. 

 Rum til politisk prioritering: 

Medfinansiering af eventuelle nye temaer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere 

indbyggere og flere arbejdspladser. 

 Omprioriteringsbidrag 2017-19 på årligt 2,4 mia. kr.: Hvis de 2,4 mia. kr. 

alene skal fordeles efter antal indbyggere i kommunerne betyder det en reduktion i 

statstilskuddet for 2017 til Svendborg Kommune på 24,4 mio. kr., hvor der i 

budgetteret med 5 mio. kr.  

 Likviditetstilskud: 3,7 mia. kr. kun for 2016. Tilskuddet udgør 56,3 mio. kr. 

for Svendborg Kommune, og er også budgetlagt i 2017-19  

 Særtilskud: Indarbejdet på 12,7 mio. kr. i 2017-19 svarende til tilskuddet 

for 2016. 

 Lånetilsagn: Kun gældende for 2016. I 2017-19 indarbejdet lån svarende 

til låneprocenten i 2016 
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Set i relation til omprioriteringsbidraget er der med finansloven sket et markant 

forværret udgangspunkt for budgetforhandlingerne for 2017, hvilket er bekymrende 

i forhold til kommunens budgetforudsætninger.  

 

Økonomiudvalget har besluttet, at der pt. ikke udarbejdes et sparekatalog til 

imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, men at beslutning 

herom træffes på udvalgets møde den 21. juni 2016, hvor de økonomiske 

konsekvenser af kommuneaftalen kendes.  

 

Sparekataloget skal foreligge til de politiske budgetforhandlinger, som starter 

weekenden 17. – 18. september og forventes afsluttet senest søndag den 25. 

september. Der er tale om en komprimeret proces, hvor der er kort tid for 

administrationen til udarbejdelse af konkrete forslag, som skal ligge klar til 

fagudvalgenes møder medio august, hvorefter forslagene sendes i høring.  
 

Der er afsat mindst 10 dage til høring, således af fagudvalgene på møderne primo 

september kan behandle forslagene inkl. høringssvar og oversende dem til de 

politiske budgetforhandlinger. I vedlagte bilag 4 er for hvert udvalg udarbejdet en 

tidsplan for, hvorledes processen for udarbejdelse af besparelsesforslag kan 

forløbe. 
 

Der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 9. august, hvor 

Økonomiudvalget får forelagt de samlede økonomiske konsekvenser af 

kommuneaftalen samt en status på udgiftsbudgettet. På samme møde drøfter 

Økonomiudvalget, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til skattepuljen. 

 

4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab 
 

Etablering af økonomisk beredskab kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser 

og effektiviseringstiltag.  

 

Effektiviseringer/besparelser opdeles i følgende 3 typer: 

 

 
 

 

Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at 

effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og 

fastholdelse af serviceniveau. Således har kommunens afdelinger og institutioner 

siden 2010 været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som siden 

2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, 

effektiviseringspuljer mv. samt besparelser 

 

I det vedtagne budget 2016 er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 5,0 mio. 

kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2019. Udmøntningen af puljen sker løbende, og 

 Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i 

stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre 

ressourcer.  

 Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede 

udgifter til borgerrettede service- eller forsørgelsesudgifter med afsæt i 

forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale  

serviceopgaver. 

 ”Rene” servicebesparelser 
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Økonomiudvalget vil i forbindelse med den kvartalsvise opfølgning i 2016 få en 

status på arbejdet hermed. 

 

Ved udmøntning af effektiviseringspuljen inddrages det arbejde, der pt. foregår i 

KL-regi vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram. Der forventes, 

at foreligge et projektkatalog i februar 2016 med henblik på budget 2017. 

 

 

Figur 4: Effektivisering 2015-2019. 1.000 kr. (akkumuleret) 

Serviceudgifter 2016 2017 2018 2019

Effektiviseringspulje B2015 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600

Effektiviseringspulje B2016 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000

Effektivisering 0,35 % -8.300 -16.600 -24.900 -33.400

I alt -29.900 -43.200 -56.500 -70.000

Økonomisk beredskab 2015-2019

 

 

Direktionen anbefaler, at effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntes som hidtil 

ved en reduktion af prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni. Der er ikke taget 

politisk stilling til om kravet skal videreføres til 2020, hvilket først forventes at ske i 

forbindelse med de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien.  

 

Direktionen vurderer, at evt. udgiftsreduktion, ud over det i budget 2016 

budgetlagte, kun i begrænset omfang kan ske uden påvirkning af serviceniveau og 

dermed må anses for at blive i form af besparelser/serviceforringelser. 

 

Som følge af at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter/udvidelsesforslag, 

er udgangspunktet, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg skal ledsages af 

tilsvarende forslag til finansiering inden for den eksisterende budgetramme. 

 

Benchmark/turnusanalyser: 

Økonomiudvalget har fastlagt, at der over en årrække gennemføres benchmark- 

eller turnusanalyser af udvalgte områder, og hvor et eventuelt provenu kan medgå 

til det økonomiske beredskab.  

 

I forbindelse med budget 2016 blev sygefravær og beskæftigelsesområdet udvalgt. 

Analysen på beskæftigelsesområdet er afsluttet, mens sygefravær foreligger i 

foråret 2016. 

 

For 2017 er det jf. planen Center for Ejendomme og Teknisk Service, der 

benchmarkes. Analysens resultat foreligger 4. kvartal 2016.  

 

5. Anlægsbudget 
Økonomiudvalget har det bevillingsmæssige ansvar for anlægsbudgettet. 

 

Udgangspunktet for budget 2017 – 2020 er et prioriteret og robust anlægsbudget, 

der indebærer, at Svendborg Kommune i de kommende år står overfor 

gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. 
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Figur 6. Kommunens anlægsbudget 2016-2020. 1.000 kr. 

1.000 kr. Vedtaget 

Budget 

2016 

Forventede 

overførsler 

fra 2015 

foreløbig 

regnskab 

2015 

Forventet 

korrigeret 

budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

        
Udgift 146.031 175.561 321.592 142.215 105.369 62.174 61.174 

Indtægt -27.019 -82.549 -109.568 -17.418 -19.105 -10.272 -5.000 

Netto 119.013 93.012 212.024 124.796 86.264 51.902 56.174 

 

Bemærk: De forventede overførsler til 2016 er ikke endelige! 

 

Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 146,0 mio. kr. i 2016. Hertil 

kommer anlægsoverførsler fra 2015, hvor der på baggrund af det foreløbige 

regnskab pr. 31.12.2015 forventes en overførsel til 2016 på brutto ca. 175,5 mio. 

kr.  

 

Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet 

realiseres fuld ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem 

årene. Der er som følge heraf fastlagt et mål om indførelse af realistiske 

anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad 

kommunen har råd til og dels hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. 

 

Et væsentligt indsatsområde for budget 2017 er derfor det fortsatte arbejde med at 

få realiseret de allerede budgetlagte anlægsprojekter indenfor havne- og 

byudvikling, sundhedsfremme, veje og trafiksikkerhed, energi og borgernære 

serviceområder mv. Jf. ovenstående tabel har kommunen et relativt stort 

bruttoanlægsbudget i 2016 og 2017, hvorefter det falder til et noget lavere og 

beskedent niveau i 2019-20. 

 

På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret 

primært er fokuseret på justeringer af det nærværende budget med det formål 

fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne 

udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.  

 

Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 

forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 

i juni måned. 

 

Økonomiudvalgsmøde maj 2016: 

- Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2015 til 2016 

- Korrigeret anlægsbudget 2016 

- Forventede overførsler til 2017 

- Ændrings- og udvidelsesforslag 

 

Byrådsseminar juni 2016: 

- Kommuneaftale (Anlæg) 

- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2017 – 2020 

- Eventuelle udvidelsesforslag.  

- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 

2017-2020. 
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På baggrund af Byrådets tilkendegivelser udarbejder Direktionen inden for den 

samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. 

Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar 30. august 2016. 

 

Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 16,6 

mia. kr. i 2016, og der er ikke knyttet nogen sanktion ved en evt. overskridelse, 

men det er forudsat, at kommunerne holdt sig inden for det aftalte niveau.  

 

Finanslovsaftalen indeholder klare formuleringer om, at niveauet for de planlagte 

offentlige investeringer ligger på et væsentligt højere niveau end der er råd til. 

Regeringen vil på den baggrund seneste i foråret 2016 fremsætte konkret forslag til 

tilpasninger på investeringsområdet, hvori alle offentlige investeringer vil kunne 

blive berørt. 

 

Dette kan ramme kommunernes anlægsramme. Hvor stor en del rammen eventuel 

bliver beskåret med og hvilken påvirkning, det får for Svendborg Kommune, kan 

ikke opgøres på nuværende tidspunkt. 

6 Borgerinddragelse m.m. 

6.1 Borgermøde  
I 2015 er der afholdt borgermøde via Facebook. Direktionen anbefaler, at der også i 

2016 afholdes borgermøde. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 23. juni 

2015 udarbejde oplæg til form og indhold. 

 

Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver 

tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter. Der henvises til vedlagte 

bilag 4, hvor der for hvert udvalg er skitseret en tidsplan for, hvorledes processen 

for udarbejdelse af besparelsesforslag kan forløbe. 

6.2 Høring af MED-Hovedudvalget 
Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 

 

 Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 

 Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 28. 

juni 2016.  

 Udvalget deltager i budgetseminariet den 30. august 2016. 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2017 
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Dato Aktivitet Aktør 

7. januar Budgetopfølgning 2016 godkendes. 

1. oplæg til budgetprocedure 2017 drøftes 

Direktion 

14. – 15. 

januar 

Kommunaløkonomisk Forum  

19. januar Budgetopfølgning 2016 godkendes. 

1. oplæg til budgetprocedure 2017 drøftes 

Økonomiudvalg 

 

4. februar Budgetprocedure 2017 godkendes 

- Status nuværende benchmarkanalyser.  

- Forslag til evt. analyser til budget 2017. 

Direktion 

23. februar Budgetprocedure 2017 godkendes: 

- Status nuværende benchmarkanalyser.  

- Forslag til evt. analyser til budget 2017. 

Økonomiudvalg 

26. februar Orientering om budgetproceduren 2017 Afdelingsledere 

1. marts Budgetprocedure 2017 præsenteres for Byrådet Byråd 

Marts Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt 

og fagudvalgets egen proces. 

Fagudvalg 

10. marts Økonomisk status til ØK den 15. marts 

- 1. rammeudmelding 

Direktion 

10. – 11. 

marts 

Kommunalpolitisk Topmøde  

15. marts Økonomisk status + 1. rammeudmelding Økonomiudvalg 

18. marts Orientering om budgetproceduren 2017 MED-Hovedudvalg 

April - juni Revidering af politikker og strategi – forslag til 

temaer/indsatsområder.  

Fagudvalg 

28. april Borgmestermøde/KL Borgmester 

19. maj Revideret anlægsbudget 2016 og 2017 – oplæg til ØK 

24. maj 

Direktion 

24. maj Revideret anlægsbudget 2016 og 2017 Økonomiudvalg 

2. – 3. juni 12:12 seminar: 

Status Budget 2017 

Direktion 

16. juni Drøftelse af Byrådets seminar 28. juni Direktion 

21. juni Status budget 2017: 

- kommuneaftale 

- fastlæggelse af evt. omfang af  sparekatalog + 

proces for udarbejdelse heraf 

- Fastlæggelse af program for budgetseminar juni og 

august samt borgermøde 

Økonomiudvalg 

28. juni Byrådets budgetseminar 

- Orientering om kommuneaftale.  

- Status temaer/udfordringer.  

- Anlægsseminar.  

Byråd 
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 Sommerferie 

 

 

August Fagudvalg behandler bidrag til B2017: 

- Temaer og indsatser  

Fagudvalg 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- Økonomisk status 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser om forslag 

til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 1. beh. Direktion 

26. august Materiale til budgetseminar udsendes Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, 

status temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

1. september Borgmestermøde/KL Borgmester 

september Borgermøde  Byråd 

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 

 



Bilag 2: Proces for temaer, indsatser og besparelsesforslag budget 2017 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Januar     
Februar Budgetprocedure 

præsenteres 
Budgetprocedure godkendes: 

- Status nuværende benchmark 

analyser 

- valg af evt. nye til 2017 

  

Marts  Økonomisk status: 

- regnskab 2015 inkl. 

overførsler til 2015/16 

- rammer basisbudget 2017 

Status på fagudvalgets 

mål og indsatsområder 

2015 

 

Status på fagudvalgets 

mål og indsatsområder 

2016 

 

Udvalgets 

budgetprocedure 2017 

Status Havn og 

Maritime klynger 

April   Fagudvalg drøfter evt. 

nye temaer og 

indsatsområder for 2017 

 

Maj  Anlægsbudget: 

Drøftelse af prioriteret budget 

2016 + afledt effekt på 2017 

- Overførsel fra 2015 til 2016 

- Korrigeret anlægsbudget 

2016 

- Forventede overførsler til 

2017 

- Ændrings- og 

udvidelsesforslag 

Fagudvalg drøfter evt. 

nye temaer og 

indsatsområder for 2017 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Juni Budgetseminar 

- Kommuneaftale 

- Status temaer 

- Anlægsseminar 

Status: 

- Kommuneaftale + evt. 

udarbejdelse af 

besparelsesforslag 

- Status temaer 

- Prioriteret anlægsbudget til 

Byrådets seminar i juni 
- Fastlæggelse af 

budgetseminar i august + 

borgermøde 

Status temaer/indsatser  

 
Status Turisme og natur 

Juli     

Primo 

august 

 Ekstraordinært møde i 

Økonomiudvalg:  

- udarbejdelse af sparekatalog 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

  

August Budgetseminar 

 

Budgetnotat Godkendelse af 

temaer/indsatser 2017  

 

 

September 1. behandling 

Borgermøde 

Politiske 

budgetforhandlinger 

1. behandling 

2. behandling 
Service og Økonomi - 

Oplæg 
Status 

uddannelsesklynger 

Oktober 2. behandling  Service og Økonomi – 

Oplæg 

 

 

November  Service og Økonomi 

godkendes 
Service og Økonomi 

godkendes 

 

 

December  Service og Økonomi 

offentliggøres 
Plan for udmøntning af 

budget 2017 og 

politiske mål/indsatser 

Status Fynsk samarbejde 

eller Branding og 

kommunikation 

 

 



Bilag 3: Det tekniske budget 
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Det tekniske budget beskrives i budgetnotatet, der udarbejdes i august. Det tekniske 

budget udgør grundlaget for Direktionens forslag til 1. behandling, som er 

udgangspunktet for de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen den 11. 

oktober 2016. 

 

På baggrund af basisbudgettet (overslagsårene i vedtaget budget 2016) udarbejdes et 

teknisk budget. Den administrative proces beskrives mere uddybet i en administrativ 

budgetvejledning målrettet administrationen. 

 

 
 

 

Rammerne justeres efterfølgende løbende bl.a. som følge af nye bevillingsomplace-

ringer i 2016, som har afledt effekt for overslagsårene.  

 

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. 

 

 
 

 

Indtægtsbudgettet udarbejdes på baggrund af KL’s tilskudsmodel. Ved budgetlægning 

af overslagsårene 2018-20 afstemmes den budgetterede udvikling af overførsels-

udgifterne med KL’s forventninger til udviklingen på de budgetgaranterede områder, 

samt øvrige overførselsudgifter. 

 

Administrationen udarbejder primo august et budgetnotat, som giver en sammenfatning 

af ovenstående. Notat forelægges Økonomiudvalget den 23. august 2016, og 

gennemgås på Byrådets budgetseminar den 30. august 2016.

2. rammeudmelding foretages medio august og omfatter følgende: 

- Pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af effektiviseringskravet på 

0,35 pct. 

- Afledt effekt af 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)  

1. rammeudmelding foretages medio marts og omfatter følgende: 

- basisbudgettet 

- overførsel af evt. mindreforbrug fra 2015. 

- tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen i 2015, og som 

påvirker budget 2017-20. 
 



Bilag 4: 

Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 

Acadre 15 - 31374 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 

Dato Aktivitet  

21. juni Økonomiudvalget beslutter evt. 

sparekatalog og proces herfor 

Økonomiudvalg 

22. juni Administration udarbejder 

besparelsesforslag 

 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- økonomisk status(behov for justering af 

sparekatalog) 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

10. august Dagsorden udsendes til MKT inkl. 

besparelsesforslag 

 

15. august MKT drøfter oplæg til besparelsesforslag. 

Forslag sendes i høring 

MKT 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser 

om forslag til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til 

budgetmappen ekskl. besparelsesforslag 

Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 

1. beh. 

Direktion 

26. august Besparelsesforslag MKT: Høringsfrist slutter   

26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. 

besparelsesforslag 

Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

31. august Dagsorden udsendes til MKT inkl. 

besparelsesforslag 

 

september Borgermøde  Byråd 

5. september MKT oversender besparelsesforslag til de 

politiske budgetforhandlinger 

MKT 

8. september Dagsorden udsendes til Økonomiudvalg  

9. september Frist for fremsendelse af besparelsesforslag  

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

17. – 18. sept. Opstart på politiske forhandlinger  

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 
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Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 

Acadre 15 - 31374 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

Dato Aktivitet  

21. juni Økonomiudvalget beslutter evt. 

sparekatalog og proces herfor 

Økonomiudvalg 

22. juni Administration udarbejder 

besparelsesforslag 

 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- økonomisk status(behov for justering af 

sparekatalog) 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

12. august Dagsorden udsendes til EBK inkl. 

besparelsesforslag 

EBK 

18. august EBK drøfter oplæg til besparelsesforslag. 

Forslag sendes i høring 

EBK 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser 

om forslag til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til 

budgetmappen ekskl. besparelsesforslag 

Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 

1. beh. 

Direktion 

26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. 

besparelsesforslag 

Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

31. august Besparelsesforslag EBK: Høringsfrist slutter  EBK 

2. september Dagsorden udsendes til EBK inkl. 

besparelsesforslag 

EBK 

september Borgermøde  Byråd 

8. september EBK oversender besparelsesforslag til de 

politiske budgetforhandlinger 

EBK 

8. september Dagsorden udsendes til Økonomiudvalg  

9. september Frist for fremsendelse af besparelsesforslag  

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

17. – 18. sept. Opstart på politiske forhandlinger  

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 

 

  



Bilag 4: 

Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 

Acadre 15 - 31374 

Udvalget for Børn og Unge 

Dato Aktivitet  

21. juni Økonomiudvalget beslutter evt. 

sparekatalog og proces herfor 

Økonomiudvalg 

22. juni Administration udarbejder 

besparelsesforslag 

 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- økonomisk status(behov for justering af 

sparekatalog) 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

12. august Dagsorden udsendes til UBU inkl. 

besparelsesforslag 

UBU 

17. august UBU drøfter oplæg til besparelsesforslag. 

Forslag sendes i høring 

UBU 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser 

om forslag til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til 

budgetmappen ekskl. besparelsesforslag 

Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 

1. beh. 

Direktion 

26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. 

besparelsesforslag 

Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

30. august Besparelsesforslag UBU: Høringsfrist slutter  UBU 

2. september Dagsorden udsendes til UBU inkl. 

besparelsesforslag 

UBU 

september Borgermøde  Byråd 

7. september UBU oversender besparelsesforslag til de 

politiske budgetforhandlinger 

UBU 

8. september Dagsorden udsendes til Økonomiudvalg  

9. september Frist for fremsendelse af besparelsesforslag  

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

17. – 18. sept. Opstart på politiske forhandlinger  

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 

 

  



Bilag 4: 

Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 

Acadre 15 - 31374 

Social- og Sundhedsudvalg 

Dato Aktivitet  

21. juni Økonomiudvalget beslutter evt. 

sparekatalog og proces herfor 

Økonomiudvalg 

22. juni Administration udarbejder 

besparelsesforslag 

 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- økonomisk status(behov for justering af 

sparekatalog) 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

12. august Dagsorden udsendes til SSU inkl. 

besparelsesforslag 

SSU 

17. august SSU drøfter oplæg til besparelsesforslag. 

Forslag sendes i høring 

SSU 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser 

om forslag til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til 

budgetmappen ekskl. besparelsesforslag 

Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 

1. beh. 

Direktion 

26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. 

besparelsesforslag 

Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

30. august Besparelsesforslag SSU: Høringsfrist slutter  SSU 

2. september Dagsorden udsendes til SSU inkl. 

besparelsesforslag 

SSU 

september Borgermøde  Byråd 

7. september SSU oversender besparelsesforslag til de 

politiske budgetforhandlinger 

SSU 

8. september Dagsorden udsendes til Økonomiudvalg  

9. september Frist for fremsendelse af besparelsesforslag  

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

17. – 18. sept. Opstart på politiske forhandlinger  

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 

 

  



Bilag 4: 

Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 

Acadre 15 - 31374 

Økonomiudvalg 

Dato Aktivitet  

21. juni Økonomiudvalget beslutter evt. 

sparekatalog og proces herfor 

Økonomiudvalg 

22. juni Administration udarbejder 

besparelsesforslag 

 

9. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  

- økonomisk status(behov for justering af 

sparekatalog) 

- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

18. august Dagsorden udsendes til ØK inkl. 

besparelsesforslag 

ØK 

23. august ØK drøfter oplæg til besparelsesforslag. 

Forslag sendes i høring 

ØK 

18. august Status budget 2017. Indledende drøftelser 

om forslag til budget 2017 i balance. 

Direktion 

18. august Fagudvalg fremsender materiale til 

budgetmappen ekskl. besparelsesforslag 

Fagudvalg 

23. august Budget 2017 – status 

Budgetnotat drøftes. 

Fastlæggelse af proces for politiske 

budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 

1. beh. 

Direktion 

26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. 

besparelsesforslag 

Økonomi og Udbud 

30. august Budgetseminar: 

 

Byråd, Direktion og 

MEDHovedudvalg 

5. september Besparelsesforslag ØK: Høringsfrist slutter  ØK 

september Borgermøde  Byråd 

8. september Dagsorden udsendes til Økonomiudvalg inkl. 

besparelsesforslag 

 

9. september Frist for fremsendelse af besparelsesforslag Fagudvalg 

13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 

Budgetforslag fra Direktion i balance 

ØK oversender besparelsesforslag til de 

politiske budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

17. – 18. sept. Opstart på politiske forhandlinger  

20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

24.-25. sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 

26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 
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