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Forord 
 
Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 har været godt med en økonomi i balan-
ce. I forhold til målsætningerne for driftsoverskud og den gennemsnitlige kassebehold-
ning kunne vi med det samme sætte flueben ved 2014, - altså isoleret betragtet.  
 
For at fastholde den økonomiske politik mere varigt har det dog været nødvendigt 
at afsætte en besparelsespulje i 2015-2017. Gennemførelsen af besparelser eller 
effektiviseringer vil imidlertid først ske, når der foreligger en afklaring af, hvilket 
økonomisk råderum de kommende aftaler mellem KL og regeringen reelt indehol-
der. 
 
Det gode udgangspunkt, med styr på driftsudgifterne, skal bruges til at gennemfø-
re langsigtede investeringer i fremtiden. Investeringer, der på længere sigt kan 
skabe grobund for yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser. 
 
Budgetforliget indeholder en række tiltag, ud over planerne for udvikling af bymid-
ten og havnen, som jeg ikke vil komme rundt om i detaljer her, men blot nævne i 
overskrifter. Der er tale om: 
 

• udvikling af Tankefuld med bedre vejadgang, 
• en fremtidssikret skole med sikrede skoleveje og cykelstier, 
• bedre pasningsmuligheder ved udbygning på dagtilbudsområdet, 
• hånd om de unge ved etablering af den nye ”ungekontakt”, 
• investering i forebyggelse på sundhedsområdet, 
• adgang til dagcentre for plejekrævende og demente, 
• en række tiltag til glæde for kulturen og fritidslivet og 
• investering i udmøntning af klima- og energipolitikken 

 
Og så skal den positive beskæftigelsesvirkning, som anlægsinvesteringerne vil have i 
2014 og især i 2015, også fremhæves. 
 
Hvad beskatning angår, har det igen været en central forudsætning, at indtægter 
fra indkomstskat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og 
grundskyldspromille, - ganske i overensstemmelse med den tidligere forligsaftale 
fra 2011. 
 
Jeg konstaterer, at dette budget er det fjerde og sidste budget for dette byråds ved-
kommende. Det vi afleverer her til slut er resultatet af en stram økonomisk politik, 
gennemført af et meget bredt flertal i byrådet.  
 
Uanset, hvordan det kommende byråd bliver sammensat, synes jeg, at vi kan overdra-
ge dette budget med god samvittighed.  
 
 
 
Curt Sørensen 
Borgmester 
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Nedenfor er vist sammensætningen af de stående udvalg der blev konstitueret ved byrådets 
møde den 10. december 2013. 
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Lone Juul Stærmose(næstfmd.) Finn Olsen (næstfmd.)
Ulla Larsen Jens Munk
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Kommunen og Lokalsamfundet 

Planer

Planstrategi og kommuneplan  
Kommuneplanlægningen bidrager til at fastlægge de samfundsmæssige interesser i arealanvendel-
sen og derved sætte rammerne for borgernes og virksomhedernes handlingsmuligheder. Kommu-
neplanen skal sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber 
samt sikre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen. Endelig skal offentligheden inddrages i videst 
muligt omfang i planlægningsarbejdet. 
Byrådet anser derfor kommuneplanen for vigtig, fordi den har en rolle som den bærende og over-
sigtlige plan, hvor borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan orientere sig om kommu-
nens mål, udviklingsplaner og reglerne for arealanvendelsen i Kommunens byer og lokalområder.  

Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Revisionen indledes med udar-
bejdelsen af en planstrategi, som alle kommunalbestyrelser skal offentliggøre i den første halvdel 
af den kommunale valgperiode. Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi 
for udviklingen samt oplysninger om planlægningen siden seneste revision af kommuneplanen. På 
den baggrund skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der er grund til at arbejde en helt ny kom-
muneplan, eller om dele kan genbruges. 

Formålet med planstrategien er at give kommunalpolitikerne større mulighed for at tilrettelægge 
en planlægning, der både skuer fremad og tager afsæt i aktuelle problemer og muligheder i kom-
munen, at give bedre mulighed for at prioritere hovedlinjer og hovedhandlinger for kommunens 
kommende udvikling i samspil med budgetplanlægningen, at øge det tværgående arbejde i kom-
munen samt styrke borgerinddragelsen i kommuneplanlægningen. 

Kommuneplan 2013-2025 
Som grundlag for kommunens fremtidige udvikling og varetagelse af beskyttelses- og benyttel-
seshensyn er kommuneplanen i denne periode udvidet til at være fuldt dækkende, dvs. at alle 
lovpligtige emner nu er medtaget i fuldt omfang, idet emnerne landskab, jordbrug, turisme og 
kulturarv er grundigt opdaterede. 

Samtidig er der i forlængelse af Kommuneplan 2009 og vækststrategien arbejdet med byudvik-
lingsprojekterne Havn, Bymidte og Tankefuld. Udviklingsplan for en maritim byhavn er sendt i 
høring efteråret '13. En ny busterminal i tæt forbindelse med jernbanen er planlagt og taget i 
brug. Den Grønne Tråd, der gennemskærer og opgraderer bymidten med forbindelse fra Krøyers 
Have til havnen påbegyndes omkring årsskiftet 2014. For Tankefuld er der udarbejdet VVM, som 
forudsætning for det samlede vejanlæg, og den første etape er lokalplanlagt og delvis bygge-
modnet, og 68 boliger er opført.  

Kommuneplanen foreligger som en digital plan, så det er muligt via Kommunens hjemmeside at 
sætte sig ind i både overordnede linjer i planen og detaljerede fremtidige bestemmelser, der gæl-
der for ens egen ejendom og for naboområderne, hvor man bor eller driver virksomhed. 

Miljøvurderinger 
Lov om Miljøvurdering forpligtiger Byrådet til at foretage miljøvurdering af alle planer og program-
mer, herunder kommune- og lokalplaner, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på mil-
jøet. Formålet med miljøvurderinger er i lighed med lokal Agenda 21 at sikre en bæredygtig udvik-
ling. 

VVM står for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM-reglerne er at vurdere de 
miljømæssige konsekvenser af anlæg og projekter, som må antages at kunne påvirke miljøet væ-
sentligt, - inden bygherren får tilladelse til at igangsætte projektet. Processen med VVM gennemfø-
res som et kommuneplantillæg for anlæg på land. Dette giver, sammen med kravet om en særlig 
VVM-redegørelse, en god mulighed for både offentligheden, politikere og bygherre at påvirke pro-
jektet, inden det tillades. De danske VVM-regler er baseret på et EU-direktiv, og der gælder derfor 
tilsvarende regler i andre EU-lande.  

Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, hvornår bygherren skal anmelde et projekt til kommunen 
med henblik på at få afgjort, om projektet er VVM-pligtigt, og der skal gennemføres en VVM-
vurdering. Eksempler på anlæg, der altid skal miljøvurderes, er vindmølleparker, anlæg til affalds-
deponering, større detailhandelscentre, større fritidsanlæg og større veje. For mindre anlæg såsom 
produktionsvirksomheder, rensningsanlæg og infrastrukturanlæg skal kommunalbestyrelsen på 
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baggrund af en screening skønne, om et projekt kan antages at påvirke miljøet væsentlig. Hvis ja, 
skal der gennemføres en VVM.  

Udover VVM’er har kommunen også pligt til at miljøvurdere planer og programmer undertiden kal-
des for SMV, der står for Strategisk MiljøVurdering. Reglerne fremgår af ”Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer” og følger reglerne i et EU-direktiv. Miljøvurdering af planer og programmer 
foregår på niveauet før projektniveauet, før VVM, og dermed også på et tidligere tidspunkt i be-
slutningsprocessen. Miljøvurderingen erstatter ikke planlovens krav om miljøvurdering af projekter, 
der kan påvirke miljøet væsentligt – VVM. 

Alle planer og programmer, hvori der fastsættes rammer for fremtidige anlægstilladelser, skal 
screenes for strategisk miljøvurdering. Det gælder f.eks. kommune- og lokalplaner. På den bag-
grund vurderes det, hvorvidt der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.  
Svendborg Kommune har siden kommunalreformen i 2007 været VVM-myndighed. 

Eksempelvis er der udarbejdet en VVM-redegørelse for den overordnede vejstruktur i byudviklings-
området Tankefuld, herunder omfattende udredninger omkring beskyttelse af de i området truede 
dyrearter og beskrivelse af afværgeforanstaltninger.  

Lokalplaner  
Lokalplaner er grundstenen i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens 
politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Hvor kommuneplanen giver det samlede over-
blik over udviklingen i Kommunen og udbygningen med boliger og arbejdspladser, trafik mv. samt 
beskyttelse af natur- og miljø i hele kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendel-
sen af et mindre område.  

En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer inden for planens område. Den kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyg-
gelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område. En lokalplan 
giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. 

Større bygge og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Begrebet ”stør-
re bygge og anlægsarbejder” er en relativ størrelse. Hvad der er småt i København kan være stort 
i en mindre by. Der er lokalplanpligt, hvis der skal ske væsentlige ændringer i det eksisterende 
miljø. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge og anlægsarbejder. 

Der udarbejdet lokalplaner bredt i hele kommunen for boligområder (Ollerup, Myrehøjvej, Brænde-
skov, Grasten, Stenstrup, Troense, Rantzausminde), for erhvervsområder (Ryttervej, Gudme, Stel-
la Maris), for detailhandel (Tvedvej, Bregningevej, Pasopvej), for offentlige formål (Hospice, Sten-
strup) og for fritid (Troense Havn). 

I 2013 har Svendborg Byråd vedtaget følgende lokalplaner: 

Nr. Titel Vedtaget 2013 

549 Hotel Stella Maris, Rantzausminde Januar 

551 Boliger, Vædderen/Krebsen Maj 

508 Detailhandel, Vindebycenteret Maj 

566 Boliger, Troense Juni 

562 Boliger, Tved Kirkevej September 

572 Retsbygning, Nordre Bydel  September 

577 Boliger, ”Hesselager Plejehjem” November 

566 Detailhandel, Mølmarksvej December 
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Derudover arbejdes der med følgende prioriterede lokalplaner: 
 

Nr. Titel 
Forventet  
Vedtagelse 2014 

583 Blandet bolig- og erhverv – tre ejendomme i Møllergade (nord) April 

567 Boliger, Ørbækvej Marts 

565 Bolig, Fiskopvej Marts 

582 Børnehave, Gudme Maj 

568 Boliger, Gudbjerg  

580 Vindmøller, Tåsinge  

531 Full-service tankstation med pendler- og lastbilfaciliteter   

559 Erhvervsområde Vindmøllevingeproduktion  

560 Boligområde Assensvej, Stenstrup  

578 Aktivitetscenter, Drejø   
 
 
 

Udviklingstræk 
 
Generelle udviklingstendenser 
De afgørende forudsætninger for planlægningen af de bærende kommunale indsatsområder er 
med samfundets forandring og udvikling i et stadig stigende tempo blevet dynamiske. Erhvervsud-
vikling, branchesammensætning og krav til rammebetingelser er ikke længere stabile faktorer lige-
som flyttemønstre og husstandsantal heller ikke er stabilt. Virksomheder kommer og går, trafikken 
øges, nye boligområder skyder op og andre nedslides. Indkøbsmønstre forandres, traditionelle jobs 
forsvinder, uddannelseskravene øges osv.  
 
Tendensen til globalisering, øget samhandel og udflytning af produktionsvirksomhed til østlandene 
og fjernøsten har sat sine spor i beskæftigelsessituationen. Samfundet er på vej ind i en udvikling, 
hvor produktion af varer får mindre betydning til fordel for produktion af viden og information. 
Samtidig vil behovet for oplevelser være stigende, og kravene til en attraktiv lokalisering for boli-
ger og arbejdspladser i forhold til natur, bymiljø og transport vil blive større. Befolkningens sam-
mensætning vil i en lang periode ændre sig med en stigende andel økonomisk velstillede seniorer 
og ældre, som vil stille krav til bl.a. boligen og et varieret udbud af kulturelle faciliteter. 
 
Udfordringer og potentialer i Svendborg 
Svendborg har et potentiale for befolkningsudvikling, bosætning og uddannelse. Samlet står kom-
munen stærkt inden for forretningsservice, undervisning, turisme, idræt, maritime erhverv, jern og 
metal. Positionen er til gengæld svagere, når det gælder indkomst, erhvervsudvikling, beskæftigel-
se og erhvervsbyggeri.  
 
Erhvervsudvikling 
Udviklingen i beskæftigelsen og virksomheder i Svendborg Kommune har naturligt været påvirket 
af den generelle samfundsudvikling. Således har andelen af beskæftigede i Svendborg Kommune 
inden for ”fremstilling” været jævnt faldende i de sidste 10 år. I en undersøgelse fra CBS fra 2007 
er Svendborg dog udpeget til at have en af Danmarks største koncentrationer af den såkaldte 
”kreative klasse” set i forhold til antallet af indbyggere. Der ligger således et betydeligt kreativt 
potentiale, som kan udnyttes i sammenhæng med erhvervsudviklingen i fremtiden.  
 
Kommunens erhvervsstrategi sætter fokus på kreative erhverv og virksomheder og skal sammen med 
den fysiske planlægning understøtte og udvikle dette kreative potentiale. Et af kendetegnene ved den 
kreative klasse er forholdsvis mange iværksættere. Svendborg Kommune vil i højere grad støtte iværk-
sætteri. Dette gøres blandt andet ved, at Svendborg Kommune på tværs af sektorområder giver bistand 
og hjælper med at fjerne bureaukratiske forhindringer. Der arbejdes endvidere, gennem Udvikling Fyn 
med projektet "Fremtidsfabrikken" og gennem samarbejde med bl.a. SIMAC omkring udviklingsmulighe-
der i de maritime potentialer. De kreative potentialerne skal understøttes og Svendborg Kommune skal 
markere sig som centrum for kreative og iværksætteri. 
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Der er et stort potentiale potentiale i øget erhvervsmæssig aktivitet ved at udvide og udvikle helårstu-
rismen. Her tænkes især på markedsføring og oplevelsesøkonomi. 
 
Erhvervs- og bosætningspolitikken er tæt forbundne i den samlede udvikling af kommunen, så den 
sammenhængende erhvervspolitik videreudvikles i samarbejde med erhvervslivets parter. Herunder hø-
rer et intensivt arbejde med at styrke dialogen mellem det offentlige, virksomhederne og uddannelsesin-
stitutionerne.  
 
Bymidte og havn som vækstskabere 
At fastholde og styrke byens position kræver en koordineret planlægningsindsats. Byens rum er en 
social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Øget regi-
onal konkurrence mellem byerne øger kravene til bykvalitet, boligkvalitet, erhvervsbetingelser 
samt handels- og kulturtilbud. Oplevelsesmæssige kvaliteter i form af historiske omgivelser, god 
arkitektur, et levende handelsmiljø og attraktive byrum er efterspurgt. Et attraktivt og spændende 
bymiljø, der giver oplevelse, er afgørende i forhold til byens attraktion som et inspirerende bosæt-
nings- og erhvervsmiljø, herunder det at tiltrække turister og for muligheden for at tiltrække den 
kvalificerede arbejdskraft. 
 
Svendborg by er ’drivkraften’ i kommunen og på Sydfyn med store herlighedsværdier at byde på: 
Et unikt sammenhængende købstadsmiljø ved sundet, tæt på skov og naturområder samt et ople-
velsesrigt gadenet præget af velbevarede bygninger og kulturmiljøer, herunder en enestående ma-
ritim kulturarv knyttet til havnemiljøet. Også byens tæthed, de mange mennesker, stadig omdan-
nelse og fornyelse samt et levende og alsidigt handelsmiljø med mange specialbutikker og et aktivt 
kulturliv er i sig selv en attraktion og et stort potentiale for byens udvikling. 

For at sætte yderligere skub i udviklingen er bymidte og havn i 2011 tildelt en stor rolle i Svend-
borgs nye vækststrategi: Svendborgvækst - flere og smartere: 
"Bymidten og havneområdet er helt centrale omdrejningspunkter for at skabe øget vækst i Svend-
borg. Bymidten og havnen skal være den kreative tiltrækningskraft overfor borgere, studerende og 
erhvervsliv". 

På baggrund af en analyse af byens kvaliteter og svagheder har Byrådet fastlagt tre hovedtemaer 
for byens udvikling: 
 

• Byens herlighedsværdier udnyttes ved skabe en stærk forbindelse mellem by og vand og 
ved at styrke byens topografi og historiske identitet. 

• Byen styrkes rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke deres individuelle ka-
rakter og sammenhæng i et byrumshieraki. 

• Byen styrkes som en gå- og cykelby ved et fodgænger- og cykelnetværk, der også forbin-
der byens vigtigste destinationer. 

 
Derudover er der fastlagt en strategi for overgangszonen mellem bymidte og havn. Planen giver et 
bud på en fremtidig omdannelse af overgangszonen fra ’ingenmandsland’ til et attraktivt bykvarter 
med veldefinerede forbindelser og aktivitetsspots. 
 
Udfordringer for havnen 
Den grundlæggende udfordring består i, at transport- og fremstillingssektoren indenfor en årrække 
er fuldstændig forandret. Samtidig foregår godstransporten nu næsten udelukkende på lastbiler. I 
takt med at de traditionelle havneafhængige industriarbejdspladser er flyttet eller lukket, er nye 
virksomheder flyttet ind. Dette skaber nye udfordringer, da nogle er kommet i en miljømæssig 
konflikt med de tilbageværende havnevirksomheder. 
 
Havnens maritime historie og den særdeles velbevarede kulturarv gør havnen attraktiv for udvik-
ling af erhverv, kultur og bosætning. Ved siden af den maritime kulturarv udgør havnen også en 
afgørende rekreativ ressource for hele byen samt for byens gæster. Her ligger et stort potentiale 
for at skabe vækst og nye arbejdspladser. 
 
Samspillet mellem byerne 
Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka halvdelen af 
Kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i Kommunens lokalbyer og 
landdistrikter. Set med lokalsamfundsbriller er der således tale om mange forskellige lokalområ-
der - fra den tætteste bydel i Svendborg til det mest tyndtbefolkede område med stort set ingen 
bysamfund. For at være en attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv er det vigtigt, at 
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kommunen kan tilbyde det, som efterspørges, hvad enten det er kultur, natur, handel, service, 
byggegrunde mv. Den enkelte by eller det enkelte område kan ikke tilbyde det hele, og derfor skal 
kommunens byer udvikles i tæt samspil med hinanden, så den samlede bystyrke og attraktivitet 
understøttes. 
 
Omdrejningspunktet for Svendborg Kommunes byudvikling er en grundlæggende tanke om, at en 
hel og sammenhængende kommune skal udvikles gennem alliancer mellem land og by. De tilbud 
indenfor specielt handel, kultur og uddannelse, der findes i Svendborg, skal fortsat udvikles der og 
være med til at styrke lokalbyer og landsbyer som levende samfund, hvor det er attraktivt at bo. 

Befolkningsudvikling og bosætning  
Svendborg har en række ’forstæder’, der fungerer som bosætningsområder. Tankefuld vest for 
Svendborg vil i løbet af en årrække udvikle sig til en sådan kommende bydel. Der skal også frem-
over være mulighed for tilpasset vækst i kommunens mindre byer. De rummer bokvaliteter, som 
efterspørges af en del borgere enten permanent eller i faser af deres liv.  
 

Der har i perioden 2003-2009 været en positiv befolkningsudvikling i Svendborg Kommune, så be-
folkningstallet er steget fra 58.145 til 59.183, - ca. 2 %. Af Svendborg Kommunes befolknings-
prognose for 2009-2021 fremgår det, at der forventes en stigning på 3,9 % i befolkningstallet. Mu-
lighederne for bosætning i Svendborg by og Kommunens lokalområder er forskellige, og denne for-
skel skal udnyttes. Svendborg by skal videreudvikle sine bo- og bykvaliteter, og der skal foretages 
en stor satsning med at udvikle den nye bydel Tankefuld.  

Kommunens landdistrikter og landsbyer har store potentialer som boligområder. De overskuelige 
lokalsamfund med mulighed for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber 
tiltrækker mange lokale og nye tilflyttere.  

Bosætningen i byen og i landområderne kan øges ved en mangesidet indsats ved til stadighed at 
kunne tilbyde attraktive boligområder og bymiljøer, der opfylder borgernes behov for gode bokvali-
teter og nærhed til offentlig og privat service, ligesom de eksisterende boligområder gøres stadig 
mere attraktive ved en planlægningsindsats og kvalitativ vækst i kultur- og fritidstilbud og nye ini-
tiativer for at forbedre bymiljøerne.  

 

 

Det tilstræbes at mange af kommunens nye tilflyttere er unge familier, der kan bidrage til vækst i 
de erhvervsaktive aldersgrupper og bidrage til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv og den 
lokale kultur. I Tankefuld planlægges bl.a. nye boligtilbud til de unge familier, der har gennemført 
uddannelse i Odense og måske fået deres første job på Fyn.  
 
En anden stor målgruppe er de aktive seniorer, der ønsker at skifte til en attraktiv bolig i det syd-
fynske område. Der er i forvejen en stor bevægelse fra København og Hovedstadsområdet, som 
kan forstærkes med de rette tilbud 

  

 

I planperioden 2013-2025 igangsættes arbejdet med en egentlig bosætnings- og boligpolitik, der 
skal systematisere den kommunale indsats på området og skabe nye alliancer med private aktører 
og almene boligselskaber omkring markedsføring og opførelse af boliger, salg af byggegrunde 
samt udvikling af bosætningsinitiativer i det sydfynske område. 
 
Svendborg i den regionale trafik  
Det sydfynske områdes vigtigste opkobling på det nationale vejnet ligger i Rute 9 og med hensyn 
til jernbane i Svendborgbanen. Efter færdiggørelsen af Svendborgmotorvejen er det oplagt at ar-
bejde for forbedringer på Svendborgbanen og vende blikket mod sydøst mod de muligheder den 
kommende Femernforbindelse giver. Derfor vil der blive arbejdet for en opfølgning på rapporten 
"Fyn og Femern - fra omvej til smutvej", herunder for fremme af forbedret vejforbindelse over Tå-
singe /Langeland, styrkelse af Svendborgbanen og en ny syddansk godshavn i Spodsbjerg osv. 
Grundideen er at Sydfyn og Langeland via investeringer i den transportkorridor, der løber omkring 
Rute 9, dels kan bidrage til Femernforbindelsens trafikgrundlag, dels selv kan få gevinster i form af 
regionaløkonomisk vækst. 
 
Svendborgmotorvejen har givet et betydeligt løft i forhold til fremkommelighed og kapacitet, der  
giver Svendborg gode muligheder for udvikling indenfor bosætning, turisme og handel. Der ligger 
en særlig udfordring i at satse på arbejdspladser, der udnytter byens og egnens særlige kvaliteter.  
 

Side 16



 

 

Kommunen og Lokalsamfundet 
 

 

Samtidig giver motorvejen mulighed for at lokalisere transporttunge erhverv, velbeliggende i for-
hold til adgangen til det overordnede, nationale vejnet. 
 
En væsentlig udfordring i forbindelse med erhvervslokalisering er trafikken; der skal transporteres 
varer og gods til og fra virksomhederne og ansatte og kunder kommer pendlende. Der er efter-
spørgsel på erhvervsarealer ved den nye motorvej, hvor synligheden er stor. Nye større erhvervs-
arealer placeres i nærheden motorvejen og, hvor der er god mulighed for kollektiv trafik.  
 
Udgangspunktet er overordnet set, at der arbejdes med erhvervsområder langs den overordnede 
infrastruktur, dvs. indfaldsvejene og motorvejene, Erhvervsområder, der udlægges umiddelbart op 
ad motorveje og det øvrige overordnede vejnet, skal forbeholdes virksomheder med særlige trans 
portbehov. Særlige transportbehov defineres i denne sammenhæng som megen trafik i form af 
tunge lastbiler med gods og varer. 
 
Detailhandlen holder delvis stand 
Detailhandlen i Svendborg har tabt terræn til Odense men knap så meget som andre fynske byer 
og kommuner. I fremtiden forventes Svendborg at tabe yderligere terræn til Odense bl.a. som føl-
ge af udbygningen af detailhandelen i Odense, med mindre der gøres noget aktivt for at forhindre 
dette. I forhold til Odense er Svendborgs muligheder for at udvide oplandet og dermed potentialet 
for udvikling mere begrænsede. Svendborgs udviklingsmuligheder er derudover begrænset af by-
ens nærhed til Fyns hovedby Odense.  
 
Dækningsgraderne for Svendborg viser imidlertid, at byens detailhandel fortsat står relativt stærkt 
og inden for udvalgsvarehandlen har et større opland. Sammenholdt med byens og detailhandelens 
størrelse forventes Svendborg i detailhandelsanalysen at kunne opretholde en detailhandel med 
stort set samme variation i butiksudbuddet samt bredde og dybde i varesortimentet som i dag. 
Men der ligger en særlig udfordring i at styrke detailhandlen, så Svendborg er det naturlige valg 
for indkøb for alle borgere på Sydfyn.  
 
Udvikling af detailhandelen er imidlertid en kompliceret opgave. I såvel de mindre som større byer 
er samspillet mellem butikker, servicefunktioner, bymiljø og oplevelser vigtigt for at kunne opret-
holde et butiksudbud i byen og klare sig i konkurrencen med øvrige byer af samme størrelse. Nog-
le ting kan Svendborg Kommune styre og aktivt være med til at udvikle, mens andre i højere grad 
er styret af markedskræfterne, forbrugertrends, men også i høj grad butikejernes engagement. 
 
Svendborg er allerede gang i en række initiativer, som mere eller mindre direkte har indflydelse på 
detailhandelen i Svendborg bymidte, især bl.a. en udviklingsstrategi for byrum, der skal sammen-
binde bymidte og havn, parkeringsstrategi og udviklingsprojektet for omdannelse af Svendborg 
havn. 

 
 
Byudvikling 
 

Tværgående værdier 
Byrådet har besluttet at tre tværgående temaer, det kreative, det sunde og det maritime skal ind-
tænkes i den fremtidige planlægning i Svendborg Kommune. De tre temaer er nøje udvalgt med 
udgangspunkt i Svendborgs styrker. 

Det kreative, det sunde og det maritime er valgt til hver for sig og tilsammen at sikre Svendborg 
vækst i årene fremover. Temaerne er karakteriseret ved, at de indeholder en realistisk mulighed 
for at give Svendborg vækst og kan anvendes som inspiration til nye indsatser. Derudover er de i 
harmoni med og kan anvendes til at profilere Svendborgs særlige identitet. Hver især eller i kom-
bination giver temaerne Svendborg et solidt fundament som kan inspirere og sætte kursen for en 
prioritering af de kommende års projekter og investeringer. 
 
Cittaslow 
Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cit-
taslow-bevægelse. Centralt i Cittaslow-filosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstem-
melse med grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet. Med afsæt i lokale særpræg, 
tradition og historie søges nye kreative løsninger og at skærpe opmærksomheden omkring de me-
re bløde værdier af vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet, eftertænksomhed, 
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nærvær og fordybelse. Hovedindsatsområderne er: miljøpolitik, infrastrukturpolitik, kvalitet i by-
rummet, lokale særpræg. produkter, gæstfrihed samt borgernes bevidsthed og forståelse. 
 
Byrum, der forbinder byen 
Svendborg har stolte traditioner som søfartsby. Byen og havnen hører intimt sammen og betinger 
hinandens udvikling. Det er tid til at modernisere og udnytte det store potentiale for Svendborgs 
udvikling, der ligger i at styrke forbindelsen mellem Svendborg by og havn. Byen vender ’ryg’ mod 
vandet og sammenhængen mellem Svendborg bymidte og havnearealerne er i dag langt fra opti-
mal. Trafikale og landskabsmæssige barrierer afskærer byen fra havnen, og dermed udnyttes hav-
nens rekreative potentialer ikke optimalt. Nu hvor havnens bynære arealer mellem Jessens Mole 
og Toldbodvej er under omdannelse fra erhvervshavn til mere byorienteret anvendelse, er det op-
lagt at arbejde for en ny sammenhæng mellemden historiske bymidte og havnens fremadrettede, 
rekreative potentialer. 
bymidte og havn gennem 
Svendborg Kommune og Realdania indgået et partnerskab om at skabe et innovativt byrumspro-
jekt, der fysisk, mentalt og symbolsk skal forene byen, så Svendborg igen bliver ’en by ved van-
det’. Det er målet at overvinde de barrierer, der i dag er mellem by og havn og få skabt et mere 
tilgængeligt og inviterende kultur- og handelsmiljø til gavn for alle borgere, virksomheder og gæ-
ster. 
 
Med byrumsprojektet vil byen overvinde de barrierer, der er mellem by og havn. En ny dirkete for-
bindelse ned over byskrænten fra Møllergade mod havnen vil ’åbne’ byen mod vandet, by og havn 
bindes bedre sammen, og havnens rekreative potentialer kan således med fordel udnyttes.  
Strategien er både som et middel og et mål til en udvikling, der kan styrke bymidten som attrakti-
on. Byen bindes sammen og ud over forskønnelse handler det om at skabe nye funktioner og nye 
måder at bruge byen på. Der skabes et forløb af nye fodgængerforbindelser, som giver mulighed 
for nye aktivitetsformer, ekstraordinære oplevelser, så folk får lyst til at bruge byen, opholde sig 
der, lege og mødes. 
 
Byrumsforløbet vil betyde helt nye oplevelser og virke som ’driver’ for udviklingen, herunder at en 
udvikling af overganszonen mellem Møllergade og Toldbodvej, hvor der med enkle virkemidler kan 
skabes aktive friarealer og passager. Men en realisering fordrer tæt dialog med en bred vifte af 
borgere, erhvervsliv og potentielle projektudviklere i området samt, at der findes kilder til medfi-
nansering.  
 
Cittaslow-tankegangen har bl.a. byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet er en 
indlysende måde at udmønte Cittaslow i et konkret projekt, der også naturligt vil slutte op om en 
serie byomdannelses- og byudviklingsprojekter, som Byrådet har arbejdet for de senere år: Sats-
ningen på bymidten som byens dynamiske handels- og kulturcenter, den nye Tankefuldbydel med 
fokus på bæredygtig byudvikling og en havneudvikling, som forener en enestående kulturarv med 
erhvervsmæssig og kulturel udvikling. 
 
Parkering i Svendborg bymidte 
Det er afgørende for både detailhandlen og servicevirksomhederne, at der er et velfungerende og 
tilstrækkeligt udbygget system af parkeringspladser i bymidten. Byrådet har besluttet gradvist at 
udvikle parkeringsfaciliteterne i Svendborg bymidte for derved reducere den omfattende P-søge 
trafik og samtidig give mulighed for at indrette pladserne til forskellige former for byliv. 
 
Planen indeholder en trafikring rundt om bymidten, hvorfra det skal være nemt at overskue parke-
ringsmuligheder og finde frem til ledige pladser. Byrådet har besluttet, at etablering af  parke-
ringshuse skal ske i tilknytning til trafikringen og at en 1. etape skal etableres i Skolegade i takt 
med behov og økonomisk grundlag.  
 
Udvikling af Svendborg havn 
Svendborg havn er i Kulturarvsstyrelsens undersøgelse af kulturarven i 70 danske havne fremhæ-
vet som særlig velbevaret og blandt de mellemstore danske erhvervshavne den i sin helhed bedste 
bevarede. Her genfindes alle provinshavnens delelementer, og her er mange bevaringsværdige en-
keltbygninger, der huser forskellige virksomheder, handel, station og værtshuse. Havnen har altid 
været et mødested – et sted for udveksling og et sted med liv. Som højt prioriteret omdannelses-
område udgør området et stort potentiale for byens udvikling.  
 
Der er et stort potentiale i at inddrage kulturarven som et aktiv i kommunernes planlægning og 
udvikling. I ’Strategi for Danmarks blå hjerte – fem porte til maritime oplevelser’, oplistes en ræk-
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ke idéer til konkrete projekter, der søger at forene den materielle og immaterielle kulturarv. Visio-
nen er at se den maritime kulturarv som et middel til sydfynsk udvikling - i respekt for bevarings-
hensynet. 
 
Overvejelser om udvikling af havneområdet har via skitser, planer og arealopkøb hidtil ført til gen-
nemførelse af konkrete anlægsprojekter:  

• En ny vejstruktur som har frigivet tidligere banearealer til udvikling.  
• Etablering af en ny, tidssvarende og kompakt trafikterminal på Toldbodvej, omdannelse af 

Toldbodvej og et nyanlagt fodgængerstrøg mellem Toldbodvej og Jessens Mole. 
I sammenhæng med projektet har DSB opført et cykelparkeringshus i to etager med plads 
til ca. 350 cykler.   

I 2014-15 anlægges en ny forbindelse fra bymidten til Toldbodvej (byrumsprojektet Den Grønne 
Tråd) med videre forbindelse via det nye stræde til Jessens Mole. 

Første skridt i at realisere vækststrategien i forhold til bymidte og havn er at nå frem til en fælles 
retning for byråd, borgere og erhvervsliv. Byrådet har i november offentliggjort en udviklingsplan 
for Svendborg Havn, som skal angive retningen og samtidig være med til at give klare rammer for 
offentlige og private investeringer. Målet er en udviklingsplan, der er økonomisk bæredygtig, giver 
investeringssikkerhed og fastlægger retningen for havnens udvikling. 

Ved siden af forslaget til en funktionel og fysisk struktur indeholder Udviklingsplanen også strate-
gier for en række temaer, som knytter sig til havnens udvikling. Disse strategier er ikke fuldt ud-
viklede, men indgår i det videre arbejde. 

 
Der vil blive tale om en planlægning, der skal forholde sig til Havnens nye virkelighed, nye ønsker 
til arealanvendelse, samspillet mellem erhverv og andre byfunktioner. Den maritime kulturarv er et 
særligt styrkeområde for Svendborg Havn, der har noget helt enestående at byde på med hensyn 
til liv og oplevelser. En stor del af kulturarven er levende og danner en attraktiv baggrund for ud-
vikling af ny kultur - her er noget at spejle sig i. Formidlingen af kulturarven i Svendborg havn vil 
blive styrket og havneområdet udnyttet til kultur- og oplevelsestilbud for såvel lokale som turister. 
 
Byudvikling i Tankefuld 
Tankefuld-området vil i et langsigtet perspektiv blive omdannet til en landskabsby bygget på Cit-
taslow-principper, hvor man skal kunne bo, arbejde og leve med nærhed til naturen, landskabet, 
sig selv og hinanden. Der er politisk enighed om, at det er vigtigt at stille krav om høj kvalitet – i 
både planer og udførelse, bebyggelse, og landskab, kunst, arkitektur, bæredygtighed og trafik.  
 
I 2013 er de første beboere flyttet ind i Tankefuld-områdets nordlige del ved Hellegårdsvej. Fyns 
Almennyttige Boligselskab har bygget 67 lejligheder i bæredygtigt lavenergi byggeri med grønne 
tage og håndtering af overfladevand. Kommunen samarbejder med private ejendomsmæglere og 
byggefolk om at udvikle og markedsføre grundsalget i den aktuelle svære markedssituation. Der er 
i 2015-16 afsat anlægsmidler til at gennemføre forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej fra Ryt-
tervej til Tankefuld Plads.  

Tankefulds bæredygtighedsprofil er konkretiseret for de første bebyggelsesetaper. Der er fastlagt 
mål om en CO2-neutral bydel ved krav om lavenergibyggeri og varmeforsyning baseret på vedva-
rende energikilder(jordvarme og varmepumper), krav om grønne beplantede tage og lokal opsam-
ling af overfladevand i åbne render og bassiner og forkælelse af cyklen frem for bilen. 
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Økonomiudvalgets ansvarsområde 

 

Serviceydelser (Administration) 

Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens 
indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. 

Ansvar for løn- og personaleforhold. 

 

Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 

Indkomstoverførsler omfatter udgifter til personlige tillæg, førtidspensioner, boligstøtte samt seniorjob. 

 

Serviceudgifter (Administration) 

 

Serviceydelser Administration varetager områderne 
administrationsudgifter konto 6 under Økonomi-
udvalget. 
Udgifter til det politiske system. 
Udgifter til pensioner, forsikringer, risikostyring samt 
diverse rådighedskonti.  

 

 

Indkomstoverførsler (Økonomisk 
sikring, pensioner, boligstøtte mv) 

 

Økonomisk Sikring varetager områderne 
førtidspension, personlige tillæg, boligstøtte samt 
seniorjob. 

 

Efter overgangen til Udbetaling Danmark foretager 
kommunen ikke længere udtalinger til følgende 
områder: 

• brændselshjælp 
• førtidspension,  
• boligydelse  
• boligsikring  

Kommunen bliver hver måned opkrævet den 
kommunale udgift af Udbetaling Danmark. 
 

Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret 
service med udgangspunkt i den enkelte borgers 
situation og ønske. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

Økonomiudvalget
Vedtaget 

budget 2013

 Budget      

2014

2014-priser           

 Budget      

2015

2014-priser           

 Budget      

2016

2014-priser           

 Budget      2017

2014-priser           

Drift

Serviceydelser (Administration) 123,0 100,7 100,4 94,9 92,1

Indkomstoverførsler (Økonomisk 
sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 334,4 364,2 362,7 362,3 362,2

Drift i alt 457,4 464,9 463,1 457,2 454,3

Anlæg:

Administration 2,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 2,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Økonomiudvalget i alt 459,4 472,4 463,1 457,2 454,3
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Økonomiudvalget  
 
 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 
og det vedtagne budget 2014-17 

 

Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Serviceudgifter  
Budgettet omfatter en række forskelligartede delområder, der omfatter administrationsudgifter til: 

• Direktionssekretariatet, HR-afdelingen samt Økonomi og Indkøb, 
• Udgifter til det politiske system, vederlag, valg mv., 
• Udgifter til pensioner, pensionsforsikringer, risikostyring, forsikringspræmier 
• Udgifter til erstatninger i forbindelse med forsikringsdækkede skader, herunder arbejdsskader. 

Endvidere er der under udvalget en række rådighedskonti, der dækker mange forskellige udgiftstyper i 
kommunens regi. 
 
Indkomstoverførsler 
Budgettet for Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. er fastlagt på baggrund af den senest kendte 
udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. 
Efter overgangen til Udbetaling Danmark skal kommunen ikke længere  foretage udbetalinger på 
pensioner, boligstøtte samt brændselstilskud. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Prisfremskrivning 6,3 6,3 6,3 6,3
Overførsler fra 2011 4,3
Ompl. Iflg. med Udbetaling Danmark -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Besparelse på multifunktionsmaskiner, 0,8
Fynsprojekt fra udviklingspuljen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Besparelse PDC på soc. Området (nyt lønsystem) 0,2 0,2 0,2 0,2
Besparelse på puder, madrasser og bleer 0,1 0,1 0,1 0,1
Besparelse på brændstof - Havnen 0,2 0,2 0,2 0,2
Besparelse på buskørsel (lukket kørsel) 0,3 0,3 0,3 0,3
Besparelse udskiftning af Lotus Notes 1,1 1,1 1,1 1,1
Ompl. af budget på Ø. Havnevej til Centrumpladsen 0,3 0,3 0,3 0,3
Fordeling af adm. besparelse 3,0 3,0 3,0 2,0
Adm. besparelse ØKU -0,5 -0,5 -0,5 -0,4
Elektronisk arkiv, afledt drift ovf. fra anlæg 0,1 0,1 0,1 0,1
Besparelse på serverdrift 0,4 0,4 0,4 0,4
Nulstilling pulje, serviceramme, serviceudgifter -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
Nulstilling pulje, serviceramme, indkomstovf. 9,0 9,0 9,0 9,0
Udviklingspulje, færgeaftale ovf. Til UKP -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
L&C program, ændring af forvaltningslov, aktindsigt 0,3 0,3 0,3 0,3
Kulinarisk Sydfyn, fra udviklingspuljen til UKP -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Ompl. af løn vedr. opgaver på ejendomsskat fra UKP 0,4 0,4 0,4 0,4
Overførsel fra 2014 -20,0 0,0 0,0 0,0
Besparelsespulje -13,3 -18,0 -20,0
Indkøbesparelse, service ventilationsanlæg 0,2 0,2 0,2 0,2
Telefoni - IT -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Tilretning førtidspension, indkomstoverførsler 0,7 0,7 2,1 2,2
Tilretning boligstøtte, indkomstoverførsler 0,1 -0,2 -0,5 -0,8
Tilretning seniorjob, indkomstoverførsler 15,5 15,5 15,5 15,5
Budgetændringer drift i alt 9,9 12,0 8,4 6,1
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Kommunen bliver opkrævet den kommunale udgift på områderne. 
 
Anlæg 
Afsat risikopulje under Økønomiudvalget, reserveret manglende salgsindtægt på jordforsyning. 

 

Beskrivelse af politikområde: Serviceudgifter Administration 

Rammebetingelser 

Sundhedsudgifter til begravelseshjælp samt befording til personerner på pension er omfattet af 
sundhedsloven. 
 
 

Økonomisk oversigt 

Serviceudgifter

Administration

Vedtaget 

budget 2013

 Budget      

2014     

2014-priser     

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016          

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Faste ejendomme 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Andre sundhedsudgifter 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7

Politisk organisation 5,4 9,8 -8,5 -14,1 -16,9

Administrativ organisation 68,1 63,5 61,6 61,6 61,6
Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Lønpuljer, tjenestemandspension m.v. 42,5 20,8 40,7 40,8 40,8

Drift i alt 123,0 100,7 100,4 94,9 92,1

Anlæg:

Kvalitetsfondsmidler 2,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 2,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Serviceudgifter

Administration i alt 125,0 108,2 100,4 94,9 92,1

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift  
Kommentar til den økonomiske oversigt 
 
Driftsbudgettet for Serviceudgifter er på 100,7 mio. kr. i 2014. Beløbet indeholder prisfremskrivning på 
6,3 mio. kr., overførsler fra 2012 på 4,3 mio. kr., som primært vedrører råderumspuljen. 
samt  
 

• Besparelsespulje på -13,3 mio. kr i 2014 stigende til -20,0 mio. kr. i 2017,  indlagt under 
Økonomiudvalget. 

• Nulstilling af risikopulje på serviceudgifter til undgåelse at sanktionsloven, modsvaret under 
indkomstoverførsler. 

• Indlagt overførselspulje i 2014 på -20,0 mio. kr.  
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• Nedskrivning af portokontoen med 1,4 mio. kr. i 2014 samt 2,6 mio. kr. fra 2015, pga. lov om 
offentlig digital post. 

 
 
 
Anlæg 

• Afsat risikopulje på 7,5 mio. kr. i 2014, reserveret manglende salgsindtægt på jordforsyning. 
 

 

Tabeller og nøgletal  

Administration Budget Budget Budget Budget Budget
2013 2014 2015 2016 2017

Sygefravær 4,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Fravær ved Barsel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Andet fravær 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Uansøgt afsked:
- Sygdom 100 100 100 100 100
- Nedsat tid 60 60 60 60 60
- Opsigelse vikarer
- Andet 100 100 100 100 100

Kursusdage arr. af L&P 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Antal sager vedr. 
ansættelser 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500

Årsopgørelser vedr. løn 10.200 10.000 10.000 10.000 10.000

Risikostyring 
Arbejdsskader (1.000 
kr.):
- Præmier

- Erstatninger og fonde 1.638 1.648 1.648 1.648 1.648
- Antal arbejdsskader:
- Ulykker 230 220 210 200 200
- Vold og trusler 220 230 240 250 260

Risikostyring Øvrige 
skader (1.000 kr.)
- Præmier 4.252 4.280 4.280 4.280 4.280

- Erstatninger og fonde 2.257 2.270 2.270 2.270 2.270
- Antal tingskader 250 250 255 255 260

Kan ikke opgøres
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Beskrivelse af politikområde:  Økonomisk Sikring, pensioner, 
boligstøtte mv.  

Rammebetingelser 

Seniorjob er omfattet af lov om seniorjob.a 
Loven indebærer, at kommunen har pligt til at ansætte forsikrede ledige, når dagpengeperioden 
udløber.indebærer, at kommuneredige medlemmer af en arbejdsløshedskasse få ansættelse i et seniorjob, 
r de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpe kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse få i et 

Økonomisk oversigt 

Økonomisk Sikring

pensioner, boligstøtte mv.

Vedtaget 

budget 2013

 Budget      

2014 

2014-priser         

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016          

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Personlige tillæg mv. 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0

Førtidspension med 50% ref. 27,9 28,8 27,1 26,1 25,3

Førtidspension med 35% ref. 54,6 53,9 54,0 54,2 54,4

Førtidspension med 35% ref. nye 185,5 198,4 198,9 199,7 200,4

Boligydelse til pensionister 30,5 30,2 30,1 29,9 29,9

Boligsikring 25,3 25,3 25,0 24,8 24,6

Seniorjobs til personer over 55 år 1,0 16,4 16,4 16,4 16,4

Tjenestemandspension
forsyningsvirksomheder 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Drift i alt 335,9 364,2 362,7 362,3 362,2

Økonomisk Sikring i alt 335,9 364,2 362,7 362,3 362,2
 

 

Økonomisk redegørelse 

Kommentar til den Økonomiske oversigt. 

Drift 
 

• På førtidspensionsområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2013 samt 
prognoser fra Kommune Data. 
Afgang på pensioner med 50% refusion er ikke faldet så meget, som tidligere forventet, blandt 
andet  pga. ændring af pensionsalderen. 
Pga. lov om ændring af førtidspension forventes tilkendelser af førtidspension ikke at stige så 
meget, som tidligere forventet.  
Der er budgetteret med ca. det samme antal tilgang som afgang. 
 

• På boligstøtteområdet er udgifterne justeret på baggrund at udviklingen i 2013 samt opgørelser 
fra KommuneData. 
Der har været en stigning i udgifterne til boligsikring siden finanskrisen. Budgettet blev tilrettet i 
budget 2012, men tilgangen har været stigende frem til marts 2013, hvor området overgik til 
Udbetaling Danmark.  
Der er løbende blevet færre modtagere af boligsikring og boligydelse siden overgangen, der er 
derfor budgetteret med et fald i antallet af modtagere. 

 
• På området seniorjob er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2013 samt oplysninger 

fra dagpengeområdet vedr. dagpenge til forsikrede ledige.  
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Der har i 2013 været en stor stigning i ansøgere til seniorjobs. Flere har mistet/mister retten til 
dagpenge og er berettiget til et seniorjob. 
Kommunen er forpligtiget til at ansætte personer i seniorjob eller betale kompensation for 
manglende ansættelse. 

 

Tabeller og nøgletal  

 
Løbende priser 

 
Aktivitetsforudsætninger   

årsværk 

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

Førtidspension med 50% refusion 516 458 494 406 

Førtidspension med 35% refusion 2378 2354 2380 2377 

 
Modtagere af boligsikring 

2748 2867 2890 2925 

 
Modtagerer af boligydelse 4227 4166 4090 4050 

 
Seniorjob 0 5 5 37 

Modtagere af kompensationsbeløb for mgl. 
seniorjob 0 2 2 49 

Antallet  af personer er opgjort i årsværk 
 
 

ECO Nøgletal udvikling  
Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

 
Personlige tillæg mv i alt kr. pr pensionist 

577 563 

 
Førtidspensioner i alt kr. 17-64 årige 7486 7585 

 
Boligsikring i alt kr. 17-64 årige 

634 677 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-64 
årige) – Januar 2013 8,8 8,0 8,6 7,0 

Andel husstande, der har modtaget boligsikring  
(i pct. af antal 17-64 årige) – December 2012 

8,5 5,7 5,6 6,2 

Kilde: ECO nøgletal  
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø og Tekniks organisatoriske struktur:  

Drift og Anlæg varetager opgaver inden for hovedområderne: 

• Trafik: Administration af vejlov, vejdata, trafiksikkerhed,  

• Park og Vej: Vedligehold af grønne områder, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, vejvedligehold samt 
gennemførelse af diverse bygge- og anlægsopgaver inden for vejområdet, 

• Byggeri: Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse samt 
gennemførelse af diverse bygge- og anlægsopgaver inden for kommunalt byggeri, 

• Bygningsdrift: Drift af offentlige toiletter og bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme  

Natur og Klima varetager myndighedsopgaver inden for hovedområderne: 
Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, energi og klimaområdet. 

Koordinering og Service omfatter den understøttende funktion for Miljø og Teknik, samt beredskabsområdet for 
Svendborg Kommune. Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen 
samt forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler på brandskolen forskellige kurser for kommunalt ansatte, 
Falck og de maritime skoler. 
 

Drift og Anlæg 

 

Indsatsområderne i 2014 omfatter: 

Der vil også i 2014 være et fortsat fokus på opfølgning 
af de udarbejdede ydelsesbeskrivelser i forhold til 
udbudte opgaver ved drift af grønne områder, vej 
m.m. Dette skal være grundlag for en sikker 
omkostningsstyring og for sikring af kvaliteten i 
opgaveløsningen. 

Året 2013 har vist en sikker og præcis styring af 
diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som 
økonomisk. Dette fokus fastholdes og udvikles i 2014. 

I 2014 vil der fortsat være fokus på videreudvikling af 
styringsværktøjer som GPS-registreringer. Dette for at 
optimere opgaveløsningen til gavn for kommunen og 
samarbejdet med entreprenøren. 

Svendborg Kommune har i 2014 fået bevilliget midler 
fra Vejdirektoratet, til gennemførelse af 
trafiksikkerhedsforanstaltninger. Trafiksikkerhed vil 
derfor igen i år være et indsatsområde. 

 

Natur og Klima 

 

Det er målet at sikre og forbedre natur- og 
miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil 
med borgere og virksomheder. 

Indsatsområderne i 2014 omfatter: 

• Implementering af Statens vandplaner og 
Statens Natura-2000-planer.  

• Gennemførelse af vådområdeprojekter ved Hørup 
Å og Lundby. 

• Igangsætning af handlinger i forbindelse med 
Svendborg Kommunes Plan for Natur og 
Friluftsliv. 

• Udførelse af Svendborg Kommunes Klima- og 
Energipolitik  

• Igangsætning af en revision af 
vandløbsregulativerne. 

• Restaurering af Sørup Sø 
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Koordinering og Service 

 

Indsatsområderne i 2014 omfatter: 

Koordinering og Service arbejder for, at Miljø og 
Teknik fremstår som en udviklings- og 
samarbejdsorienteret virksomhed, som arbejder på 
tværs af de politiske områder, og som er synlig og 
resultatskabende i kommunen og dens omgivelser. I 
samarbejde med de øvrige fagområder skal der 
skabes størst mulig administrativ robusthed for hele 
Miljø og Teknik for derigennem af skabe sikker drift 
for området. 

Beredskabsområdet vil i 2014 have fokus på 
gennemførelse af:  

• Brandsyn  

• Lejlighedstilladelser  

• Uddannelse samt 

• At holde responstiderne ved udrykninger, 
henholdsvis i Svendborg By på 10 minutter, 
landområde på 15 minutter og yderområde på 25 
minutter. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Miljø og Teknik

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Drift og Anlæg 49,4 52,2 51,3 51,3 50,4

Natur og Klima 3,3 4,2 4,1 4,1 4,1

Koordinering og Service 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3

Drift i alt 91,8 90,1 88,5 88,5 87,7

Anlæg:

Drift og Anlæg 34,8 45,0 43,8 37,7 37,7

Natur og Klima 1,1 2,4 2,0 0,8 0,8

Anlæg i alt 35,9 47,4 45,8 38,5 38,5

Udvalget for Miljø og Teknik i alt 127,7 137,5 134,3 127,0 126,2
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017

Rammebesparelse 0,0 0,0 0,0 -1,1
Besparelse kopimaskine, IT og telefoni m.m. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Overførsler fra 2012 2,2 0,0 0,0 0,0
Administrativ besparelse -0,4 -0,4 -0,4 -0,3
Nulstilling Entreprenørafdelingen -0,4 0,1 0,1 0,1
Energibesparende foranstaltning - nulstilling af 2017 0,0 0,0 0,0 0,5
Pris- og lønfremskrivning 0,3 0,3 0,3 0,3
Parkering - balanceordning 1,0 1,0 1,0 0,0
Klima- og Energipolitik 0,8 0,8 0,8 0,8
Ny vej Tankefuld - afledt drift 0,0 0,0 0,0 0,1
Trafikterminal - afledt drift fra anlæg 0,4 0,4 0,4 0,4
Bortfald afgift til udeservering og tøjstativer m.m. 0,2 0,2 0,2 0,2

Budgetændringer drift i alt 4,0 2,3 2,3 0,9

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017

Energibesparende foranstaltninger - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 -5,1
Innovativt Energispareprojekt - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 14,0
Naturprojekter m.m. - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 -1,1
Pris- og lønfremskrivning 0,9 0,9 0,8 0,8
Behandling af Sørup Sø 0,5 0,1 0,0 0,0
Trafikterminal - afledt drift flyttet til drift -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Renovering af offentlige toiletter 1,2 0,0 0,0 0,0
Revision af vandløbsregulativer 0,8 0,8 0,8 0,8

Budgetændringer anlæg i alt 3,0 1,4 1,2 9,0  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 
og det vedtagne budget 2014-17 

 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Driftsbudgettet for 2014 udgør ca. 90,1 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 4,0 mio. kr. i forhold 
til budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget 2013. 
 
Stigningen skyldes bl.a. den almindelige pris- og lønfremskrivning, nogle mindre tilpasninger, samt 
betydelige overførsler fra 2012. Herudover har der været nogle administrative samt øvrige besparelser. 
 
I forbindelse med budgetforliget blev der afsat beløb til parkering – balanceordningen, Klima- og 
Energipolitikken, afledt drift til ny vej i Tankefuld samt til trafikterminalen. Herudover blev afgiften til 
udeservering og tøjstativer m.m. afskaffet. 
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Anlæg 
Anlægsbudgettet for 2014 udgør ca. 47,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget 2013. 

Stigningen skyldes bl.a. den almindelige pris- og lønfremskrivning. 

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat budget til restaurering af Sørup Sø, renovering af offentlige 
toiletter samt revision af vandløbsregulativer. 

 

Drift og Anlæg 

Rammebetingelser 
Drift og Anlæg er organisatorisk opdelt i 4 Teams: Team – Byggeri, Team – Bygningsdrift, Team – Park og 
Vej og Team – Trafik. 
 
Området er underlagt nogle bindende kontraktforhold gennem Funktionsudbud og Partneringaftalen på 
vejområdet. På drift og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes Veje og Grønne områder er indgået 
kontrakt med HedeDanmark.  
 
De væsentligste rammer, love, standarder m.m. som Team Byggeri og Team Bygningsdrift opererer 
indenfor er Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på 
byggeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner og 
Svendborg Kommunes styringsvedtægter. 

 
Team Park og Vej og Team Trafik opererer inden for Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Lokalplaner, Lov 
om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Vandløbsloven, Spildevandsloven, Bekendtgørelse 
om anvendelse af vejafmærkning, Lov om privat fælleveje, Lov om offentlige veje, Færdselsloven, 
Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Svendborg Kommunes 
Vinterregulativ og Parkerings bekendtgørelse for Svendborg Kommune. 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Opmåling og klassificering af vejområdet og grønne områder  
 
Ved at lave detaljeret opmåling og klassificering inden for vejområdet og de grønne områder sikres det, at 
driftsbudgettet bliver udnyttet bedst muligt. Borgerne skal opleve, at Svendborg Kommune udøver en 
professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. 
 
Mål: Målet for 2014 er at få mere for mindre. I løbet af 2014 skal der gennemføres en analyse af 
vejområdet med henblik på, at der kan gennemføres en effektivisering på området via procesoptimering 
samt detaljeret opmåling og klassificering. 
 
Vejen til målet: Desuden forsat fokus på et øget brug af GPS-opmålinger i felten og et øget tværfagligt 
samarbejde med de involverede entreprenører.  
 
 
Tema: Innovative Energispareprojekt 
 
Energiområdet har et særligt fokus. Det blev i 2012 politisk besluttet, at der skal gennemføres 
energioptimering i form af et Innovativt Energispareprojekt som energioptimering af den bestående 
bygningsmasse. I 2013 blev grundlaget for projektet lagt i form af et energioptimeringskatalog. 
 
Den innovative tænketank har vist stor interesse for at arbejde med CO2 neutrale projekter, heriblandt 
Sundhøj på Tåsinge. I Sundhøj på Tåsinge er Svendborg Kommunes kommunale bygningsmasse på ca. 
25.000 m2, svarende til ca. 10 % af Svendborg Kommunes samlede bygningsmasse. 
 
Mål: Det er målet, at Sundhøj på Tåsinge med tiden bliver CO2 neutralt. 
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Veje til målet: Målet skal nås gennem vedvarende energiløsninger. De enkelte investeringer i området 
betragtes samlet set som et udgangspunkt for at skabe et CO2 neutralt område. 
 
 
Økonomisk oversigt for politikområdet 
 

Drift og Anlæg

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Jordforsyning - fast ejendom -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Faste Ejendomme 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2

Grønne områder og Skove 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

Standardopgaver for andre områder 4,6 4,2 4,2 4,2 4,2

Veje - fælles formål 3,0 4,2 3,0 3,0 3,0

Parkering -2,1 -1,1 -1,1 -1,1 -2,2

Vejbelysning 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7

Vejvedligeholdelse + kystbeskyttelse 21,9 22,4 22,4 22,4 22,5

Vintertjeneste 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Energispareprojekt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Udeservering og udstillingsarealer -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Drift i alt 49,4 52,2 51,3 51,3 50,4

Anlæg:

Vedligeholdelse af ejendomme 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Offentlige toiletter 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Trafiksikkerhed og cykelfremme - ny 
skolestruktur 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

Små trafiksikkerhedsprojketer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Innovationsprojekter - statslige puljer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Funktionsudbud og partnering 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9

Elmaster 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Ny Terminalbygning 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Energibesparende foranstaltninger 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Innovativt energispareprojekt 5,2 20,4 20,4 14,3 14,3

Anlæg i alt 34,8 45,0 43,8 37,7 37,7

Drift og Anlæg i alt 84,2 97,2 95,1 89,0 88,1
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
I 2014 er området for parkering blevet tilført ca. 1,019 mio. kr. for at udligne den forskel, der 
er mellem indtægts- og udgiftsbudgettet, ved at området for parkering overgår til 
balanceordningen. I 2015 er beløbet ca. 1,027 mio. kr., og i 2016 er beløbet ca. 1,035 mio. kr.  
 
Vejvedligeholdelsesområdet er blevet tilført 0,4 mio. kr. i 2014 og frem i forbindelse med den 
afledte drift til Trafikterminalen. 
 
Ved bortskaffelse af afgifterne til udeservering, tøjstativer og klapskilte er området blevet tilført 
ca. 0,19 mio. kr. 
 
 
Anlæg 
Der er i budget 2014 tilført ca. 1,15 mio. kr. til renovering af kommunens offentlige toiletter. 
 
Puljen til uforudsete udgifter under Funktionsudbud og Partnering er i 2014 og frem blevet 
reduceret med 0,4 mio. kr. til finansiering af den afledte drift til Trafikterminalen.  
 

Tabeller og nøgletal  

 

Opgørelse over kommunens samlede bygningsmasse og CO2 udledning  

 

Svendborg 
2011 

Svendborg 
2012 

 

 
Samlede kommunale bygningsmasse (m2) 

 
265.000 

 
265.000  

 
Udledning af CO2 (tons/år) 

 
7.809 

 
7.323 

 

 
Udledt CO2 (tons/år/m2) 0,0295 

 
0,0276  

  

Side 33



Budget 2014  Service og Økonomi 

Udvalget for Miljø og Teknik 
 
 

Natur og Klima 

Rammebetingelser 
Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, 
råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, 
planloven, miljømålsloven med flere. 
 
En del af Langeland og Ærø Kommuners opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg Kommune 
gennem det forpligtende samarbejde. 
 
Der er på området fastsat en række servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Endvidere 
er størsteparten af området omfattet af et certificeret kvalitetsstyringssystem. 

Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu 
er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens 
vandhandleplaner og Natura-2000-handleplaner være styrende. 
 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Naturoplevelser 
Mål: I 2014 og årene fremover vil Svendborg Kommune gøre en særlig indsats for at højne kvaliteten af 
naturoplevelserne i kommunen. Vi vil også værne om og udvikle naturværdierne og sikre en forbedret 
adgang til naturen. 
 
Vejen til målet: vil ske ved implementering af statens Natura – 2000 planer og igangsættelse af 
handlinger i forbindelse med Svendborg Kommunes Plan for Natur og Friluftsliv. 
 
 
Tema: Forbedring af vandmiljøet 
Mål: I 2014 og årene fremover vil byrådet gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring 
Svendborg Kommune.  
 
Vejen til målet: skal ske ved gennemførelse af vådområdeprojekter, implementering af statens 
vandplaner og restaureringen af Sørup Sø. 
 
 
Tema: Reduktion af CO2 udledningen 
Mål: På klima- og energiområdet vil der være fokus på at leve op til de statslige mål for reduktion af CO2-
udledningen og omstilling af samfundet til mere vedvarende energi.  
 
Vejen til målet:  

• Ansættelse af klima- og energikoordinator,  
• Samarbejde med Go2Green, Energilandsby 5762, Energitjenesten, andre kommuner med flere, 
• Igangsættelse af konkrete handlinger og aktiviteter, beskrevet i Svendborg Kommunes Klima og 

energipolitik, 
• Fælles fynsk strategiske energiplan. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Natur og Klima

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Naturbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nature 2000 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vandløbsvæsen - fælles formål 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Vandløbsvedligeholdelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Miljøbeskyttelse m.v. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Klima og Energi 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4

Drift i alt 3,3 4,2 4,1 4,1 4,1

Anlæg:

Naturindsats - øvrige arealer 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Naturindsats - Natura 2000 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

Vandløbsregulativer 0,2 1,0 1,0 0,8 0,8

Sørup Sø 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0

Anlæg i alt 1,1 2,4 2,0 0,8 0,8

Natur og Klima i alt 4,4 6,6 6,1 4,9 4,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
I budget 2013 og frem blev Klima- og energiområdet tilført et beløb på 0,6 mio. kr. til udvikling af grønne 
arbejdspladser. I forbindelse med budgetforliget for 2014 er klima- og energiområdet blevet tilført ca. 0,8 
mio. kr. Midlerne skal anvendes til at ansætte en fuldtids klima- og energikoordinator samt igangsættelse 
af aktiviteter på området. Rammen skal sikre, at kommunens klimamålsætninger kan opnås, og at der 
samtidig sker en energirenovering af private boliger og virksomheder. 
 
Anlæg 
Der er til revision af vandløbsregulativer afsat 0,8 mio. kr. i 2014 og frem. 
 
I forbindelse med restaureringen af Sørup Sø er der afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,075 mio. kr. i 2015. 
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Tabeller og nøgletal  

 
Svendborg Kommune har valgt at blive klimakommune ligesom størsteparten af de øvrige kommuner i 
Danmark. Det er sket ved at underskrive en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om årligt 
at reducere vores CO2-udledning med minimum 2 % og minimum 5 år frem i tiden. Aftalen er indgået i 
september 2013.  
 
 

 2011 2012 
  

Gennemsnitlig indbyggertal i året 
(Antal) 58.632 58.424    

Samlet netto-CO2-emission i 
Svendborg Kommune (Tons/År) 429.997 415.855   

CO2 udledning per person (Tons/år) 7,3 7,1   

Udviklingen i CO2 udledning (2011 er 
udgangspunkt) 

100 97,1   
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Koordinering og Service 

Rammebetingelser 
Beredskabsområdet er underlagt Beredskabskommissionen, som er politisk ansvarlig. Området vedrører al 
beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning.  

 

Hvad vil vi i 2014:  

Sikker drift vil i 2014 have højeste prioritering, samt udbredelse af digitalisering, så den understøtter den 
sikre drift. 
 
I 2014 vil Team Koordinering således fokusere på at udbrede brugen af digital post, via Doc2Mail. Dette 
sker i forbindelse med, at alle borgere skal have en digital postkasse i 2014, og alt kommunal post skal 
sendes til denne digitale postkasse. Ved udbredelsen af digital post vil der være en øget hjælp til 
selvhjælp til udbredelsen af Doc2Mail, så den sikre drift fastholdes. 
 
Team Koordinering vil desuden have fokus på at have den åbne dagsorden, inkl. bilag, tilgængelig for 
borgerne før Udvalget for Miljø og Tekniks møde og samtidig have beslutningsprotokol, inkl. bilag, 
tilgængelig for borgerne senest 5 dage efter udvalgsmødet, via nettet. 
 
Beredskabsområdet vil i 2014: 
 

• gennemføre ca. 350 brandsyn og 
• gennemføre uddannelse af frivillige for ca. 3.800 elevtimer og uddanne ca. 575 personer i 

brandtjeneste for de maritime skoler. 

Herudover vil der på beredskabsområdet være fokus på forebyggelse. Den forebyggende indsats skal ske 
via temadag, samarbejdsmøder, opgaveopfølgning og specielle events, f.eks. med hjertestartere. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Koordinering og Service

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Skadedyrsbekæmpelse -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Redningsberedskab 11,1 11,5 11,1 11,1 11,1

Adm. bygning Svendborgvej 135 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Administration fælles 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0

Kantine/pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Løn samt øvrig kt. 6 m.m. 25,5 20,2 20,0 20,0 20,1

Koordinering og Service i alt 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Der blev i 2013 udført en organisationsændring i Miljø og Teknik, i forbindelse med etableringen af 
Erhverskontakten. Nettovirkningen af denne organisationsændring har medført en reduktion, fra det 
vedtagne budget i 2013 til budget 2014, på ca. 3,9 mio. kr.  
 
Yderligere ændringer fra det vedtagne budget 2013 til budget 2014 kan nævnes: 

• Overførsel fra 2012 på 0,453 mio. kr. 
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• Diverse rammebesparelser på 0,736 mio. kr. 

 
Tabeller og nøgletal  

 

Nøgletal for beredskabsområdet 

Antal   2009 2010 2011 2012 

Brandsyn 329 325 350 358 

Elevtimer for frivillige 3.756 4.506 3.244 4.058 

Uddannelse af brandtjeneste for de 
maritime skoler (Personer) 746 461 431 575 

Tal stammer fra Svendborg Kommunes beredskab 
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Generelt 

 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Be-
skæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. 
 

Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i Beskæftigelsesplanen. 

Politikområde Jobcenter 

 

Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesind-
sats i Svendborg Kommune.  

 

Politikområde Beskæftigelsesindsats 

 

Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives 
med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannel-
se.  

 

 

 

Politikområde Sociale ydelser 

 

Vedrører udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er 
forsikret mod ledighed. 

 

 

 

Politikområde Sygedagpenge 

 

Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere. 

 

Politikområde Forsikrede ledige 

 

Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløs-
hedsdagpenge samt løntilskud mv. til forsikrede ledi-
ge. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver udgift, - angiver indtægt 

 

Budgetændringer 

 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Serviceudgifter:
Overførsel fra regnskabsår 2012 0,3
Administrativ besparelse -0,5 -0,5 -0,5 -0,3
Korrektion af fremskrivning vedr. løntilskudsjob 0,3 0,3 0,3 0,3
Lov- og cirkulæreprogram 0,1 0,3 0,3 0,3
Hjemtagelse af beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1,5 1,5 1,5 1,5
Overførselsindskomster:
Prisfremskrivning til 2014 niveau 6,8 6,7 6,7 6,7
Nyt skøn for overførselsindkomster -26,5 -29,5 -29,5 -29,5
Hjemtagelse af beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Budgetændringer drift i alt -19,5 -22,7 -22,7 -22,5  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 
(566,4 mio. kr.) og budget 2014-17. 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter 
Budgettet indeholder driften af Jobcenter Svendborg samt området forsikrede ledige ansat i kommunale 
løntilskudsjob. Budget 2014 indeholder overførsel på 0,3 mio. kr. fra regnskabsår 2012. 
 
 

Arbejdsmarkedsudvalget

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Serviceudgifter 46,9 45,9 45,7 45,7 45,9

Jobcenter 45,3 44,3 44,1 44,1 44,3

Øvrige serviceudgifter 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Overførselsindkomster 522,4 501,0 498,0 498,0 498,0

Beskæftigelsesindsats 35,4 34,6 34,6 34,6 34,6

Sociale ydelser 213,1 228,2 225,2 225,2 225,2

Sygedagpenge 98,5 81,0 81,0 81,0 81,0

Forsikrede ledige 175,4 157,2 157,2 157,2 157,2

Drift i alt 569,3 546,9 543,7 543,7 543,9

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 569,3 546,9 543,7 543,7 543,9
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Overførselsindkomster 
Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området 
samt forventningerne til udviklingen i budgetårene.  
 
Ved budgettering af budgetåret 2014 tages udgangspunkt i kommuneaftalens forudsætninger for udviklin-
gen på respektive ordninger og ydelser vurderet i sammenhæng med lokale forhold og indsatser. 
 
For overslagsårene 2015 - 2017 tages udgangspunkt i KL’s skøn i tilskudsmodellen for udviklingen på 
landsplan, således at kommunens reale vækstrater for nettoudgifter til overførselsindkomster i målgrup-
pen afspejler landstendensen.     
 
 

Beskrivelse af politikområde: Jobcenter 

Rammebetingelser 
Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.  

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant-
hjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpen-
gemodtagere samt flygtninge og indvandrere. 

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder 
formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, 
løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Jobcenter Svendborg har i 2013 
arbejdet med en ny organisering, der træder i kraft 1. januar 2014. Grundtanken bag den nye organise-
ring er, at jobcentret ønsker at organisere sig mere tværfagligt for i højere grad at kunne opfylde de nye 
krav, blandt andet foranlediget af kontanthjælpsreformen og etablering af Ungekontakten. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Jobcenter

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Jobcenter 45,3 44,3 44,1 44,1 44,3

Øvrige serviceudgifter 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Jobcenter i alt 46,9 45,9 45,7 45,7 45,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Budgettet til Jobcenterets administration udgør 44,3 mio. kr. i 2014. I budget 2014 indgår en overførsel af 
uforbrugte midler på 0,3 mio. kr. (2013 prisniveau) fra 2012. Endvidere indgår fra 2014 1,5 mio. kr. over-
ført fra overførselsindkomstområdet i forbindelse med hjemtagelse af beskæftigelsesindsatsen for forsik-
rede ledige. Det højere budget i 2013 skyldes en overførsel af uforbrugte midler fra 2011 på 2,6 mio. kr. 
 
Øvrige serviceudgifter omfatter nettolønudgiften til forsikrede ledige ansat i kommunale kvotejob. 
 

Beskrivelse af politikområde: Beskæftigelsesindsats 

Rammebetingelser 
Beskæftigelsesindsats omfatter de aktive tilbud, som anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannel-
se, både unge uden uddannelse, forsikrede ledige, sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere.  

Jobcentrets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcentret give 
en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. I forhold til 
den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer 
den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. 

Borgere som ikke umiddelbart forlader jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse, har mulighed for at 
få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) § 22:  

Jobcenteret kan give tilbud om følgende:  

1) Mentorstøtte 

2) vejledning og opkvalificering,   

2) virksomhedspraktik eller nytteindsats, og  

3) ansættelse med løntilskud. 

Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, 
at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan 
gives hver for sig eller i kombination.  

For mentorstøtte gælder jf. LAB  31 b: 

Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, 
ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte. Hvis en aktivitetspa-
rat borger ikke har mulighed for at deltage i et andet tilbud gælder, at pågældende skal tilbydes mentor-
støtte. 

For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB § 32, stk. 3:  

Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på 
opkvalificering til arbejdsmarkedet.  

Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samar-
bejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. 
Løntilskudspladser og virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med jobcenterets jobkonsulenter. 
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Borgere, hvor der er en klar jobplan med et beskæftigelsesrettet sigte, og hvor der klart kan defineres et 
opkvalificerings-/uddannelsesbehov, kan henvises til enkeltpladser. For nogle målgrupper, kan der i perio-
der, være indgået aftale med eksterne aktører om tilrettelæggelse af særlige holdforløb for en bestemt 
type. Der kan efter behov henvises til disse. 

Jobcenteret tilpasser løbende tilbudsviften, så borgerne kan henvises til de tilbud, der er behov for.  

Borgere, der ikke direkte henvises til enkeltpladser i virksomheder, virksomhedscenter (som er partner-
skabsaftaler med virksomheder om opkvalificering af en større eller mindre gruppe af ledige), enkeltplad-
ser i uddannelses-/opkvalificerende forløb eller særlige tilrettelagte holdforløb, henvises til Jobcenter 
Danmarksvej til følgende tilbud: 
 

1. Virksomheds Intro, der er et kursus, der gør borgeren klar til efterfølgende at deltage i virksom-
hedspraktik eller virksomhedscenter. 

2.  Jobsøgning og opkvalificering på værksted, der sideløbende med jobsøgning og uddannelsesplan-
lægning, arbejder med mødestabilitet og gør klar til virksomhedspraktik. 

3. Mentor-tilbud, som er et forløb for borgere med komplekse barrierer i forhold til de øvrige beskæf-
tigelsesrettede tilbud. Det er borgere, der i højere grad har brug for samtaler, coaching og motiva-
tion. Borgere, der kan have brug for en tovholder for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller 
tættere på et af de andre beskæftigelsesrettede tilbud.  

4. Forløb for fleksjobvisiterede, der skal hjælpe borgere i fleksjob eller afklare skånehensyn. 

5. Nytteaktivering, for unge uddannelsesparate, der venter på opstart på uddannelse og overgang til 
SU. De deltager bl.a. i naturplejeopgaver i kommunen og motiveres til selvforsørgelse frem til ud-
dannelsesstart 

 
For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde 
Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. 

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, er beskrevet i beskæftigelsesplanen og en 
beskæftigelsesstrategi, som  udarbejdes i Jobcentret og efterfølgende godkendes politisk. 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Udbredelse af virksomhedsrettet aktivering 
 
Mål: Målet er, at andelen af påbegyndte virksomhedsrettede tilbud udgør 2.600, og at andelen af borgere 
i virksomhedsrettet aktivering udgør 40 procent. 
 
Veje til målet: Tilbud om virksomhedsrettet aktivering gives, i det omfang det er muligt, i private virk-
somheder, og ellers i offentlige virksomheder. Hvor det er muligt prioriteres virksomhedsrettet aktivering 
efter LAB-lovens kapitel 12 (løntilskud) før tilbud efter kapitel 11 (virksomhedspraktik). Jobcenter Svend-
borg vil desuden arbejde på at iværksætte forløb, hvor virksomhedsrettet aktivering etableres i kombina-
tion med vejledende og opkvalificerende tilbud. 
 
Tema: Udbredelse af virksomhedsrettet aktivering 
 
Mål: Jobcenter Svendborg har som mål, at arbejdssteder med personer i virksomhedsrettede tilbud skal 
øges til 20 pct.  
 
Veje til målet: Det er en forudsætning for at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har en tæt kon-
takt og dialog med erhvervslivet og kender det lokale arbejdsmarked – herunder virksomhedernes behov 
for arbejdskraft. Jobcentrene skal sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder med 
beskæftigelsesindsatsen. 
Derfor er det centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes job-åbninger og job-muligheder, så de kan 
målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Jobcenteret skal levere en professionel ser-
vice til virksomhederne, så de oplever at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at 
samarbejde med jobcenteret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde 

Beskæftigelsesindsats

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Integrationsprogram og 
introduktionsforløb 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 23,3 22,7 22,7 22,7 22,7

Tilbudscenter Danmarksvej 9,7 9,0 9,0 9,0 9,0

Beskæftigelsesordninger 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2

Beskæftigelsesindsats i alt 35,4 34,6 34,6 34,6 34,6
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Det lidt lavere budget til beskæftigelsesindsats i 2014 er primært et udtryk for færre udgifter til aktivering 
af forsikrede ledige, hvilket skyldes lempeligere krav om aktive tilbud til denne målgruppe samt brug af 
korterevarende tilbud som følge af den afkortede dagpengeperiode. 
Under beskæftigelsesordninger er der afsat flere penge til mentorudgifter som følge af nye krav om brug 
af mentor til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Tabeller og nøgletal  

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Antal personer under Integrationsloven 

 
106 

 
108 

  
90 

 
90 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

 

Udvalgte satser 
2012 2013 2014 

 

 
Grundtilskud pr. person under Integrationsloven 

 
2.481 

 
2.521 

 
2.566 

 
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 

 
46.142 

 
46.880 

 
47.724 

 
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 

 
46.142 

 
46.880 

 
47.724 

 
Resultattilskud for bestået danskuddannelse 

 
34.507 

 
35.059 

 
35.690 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

Driftsudgifter til den kommmunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 

 
693 

 
764 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2012 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 

 
764 

 
916 

 
735 

 
901 

Note: Løbende priser 
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Beskrivelse af politikområde Sociale ydelser 

Rammebetingelser 
Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som 
midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper: 
 

• Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. uddannelseshjælp, kontant-
hjælp, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse 

• Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse. 

• Borgere som er i jobtræning 

• Borgere i fleksjob eller skånejob 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Sociale ydelser

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Kontanthjælp til udlændinge 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

Kontant- og uddannelseshjælp 75,8 82,3 82,3 82,3 82,3
Aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere 41,7 53,7 53,7 53,7 53,7
Udd.ordning for ledige, der har mistet 
retten til dagpenge 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Revalidering 19,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Løntilskud til fleksjob m.v. 72,0 63,3 63,3 63,3 63,3

Ressourceforløb 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7

Sociale ydelser i alt 213,1 228,2 225,2 225,2 225,2
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget, og budgettet er derfor tilpasset de faktiske forhold samt 
forventningerne til 2014. Således er der i 2014 samlet set budgetteret med ca. 180 flere kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere end i budget 2013.  
Uddannelsesordningen for ledige, der har mistet retten til dagpenge er forlænget til også at gælde i 2014, 
og der er således budgetteret med 42 helårspersoner på ydelsen. 
På revalideringsområdet er budgettet reduceret til en forventning om 150 personer. 
Fleksjobreformen giver mulighed for fleksjob på helt ned til to timer pr. uge. Dermed er der mulighed for 
at finde fleksjob til flere ledighedsydelsesmodtagere. Antallet af disse er derfor budgetteret lavere, mens 
der samtidig forventes flere i fleksjob. 
Udgifter til ressourceforløb er en ny ydelse, der blev indført i forbindelse med førtidspensions- og fleksjob-
reformen. 

 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Kontant- og uddannelseshjælp med lav refusion 

 
1.290 

 
1.424 

 
1.293 

 
1.430 

 
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere med høj refusion  

 
182 

 
157 

 
225 

 
270 
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Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt 

 
1.472 

 
1.581 

 
1.518 

 
1.700 

 
Uddannelsesordning for ledige, der har mistet 
retten til dagpenge 

 
 
 

  
 

 
 

42 
 
Modtagere af revalidering 

 
196 

 
175 

 
200 

 
150 

 
Antal fleksjob/fleksløntilskud 

 
714 

 
654 

 
630 

 
670 

 
Antal personer på ledighedsydelse 

 
188 

 
189 

 
218 

 
140 

Ressourceforløb 
    

65 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

 
 

Udvalgte satser  
2012 2013 2014 

 

 
Kontanthjælp forsørger pr. måned 

 
13.732 

 
13.952 

 
14.203 

 
Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned 

 
10.335 

 
10.500 

 
10.689 

 
Revalideringsydelse fyldt 25 år pr. måned 

 
17.073 

 
17.346 

 
17.658 

 
Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge 

 
3.585 

 
3.642 

 
3.708 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

 
Nettodriftsudgift kontanthjælp pr. 17-64 årig 

 
1.911 

 
2.340 

Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-64 årig 

 
937 

 
1.178 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 

 
487 

 
454 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.904 

 
1.946 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – regnskab 2012 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift kontanthjælp pr. 17-64 årig 

 
2.340 

 
2.344 

 
2.160 

 
2.451 

Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-64 årig 

 
1.178 

 
1.148 

 
1.036 

 
1.130 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 

 
454 

 
317 

 
303 

 
276 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.946 

 
2.128 

 
2.067 

 
1.648 

 
Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb. 

 
70 

 
81 

 
74 

 
54 
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Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge 

Rammebetingelser 
Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. 
Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere.  

Jobcentret har arbejdet målrettet med ændret organisering til teams med fagkoordinatorer samt en tidlig 
og aktiv indsats, hvilket har medført et fald i antallet af sygedagpengesager. Sagerne gennemgås i en 
fastlagt struktur i uge 8, 13 og 26. Der arbejdes med at sikre faglighed i forhold til lovgivningen og i sam-
talen med borgere/samarbejdspartnere.  
 
Regeringen har udarbejdet et sygedagpengeudspil, der vil betyde ændringer i håndteringen af sygedag-
penge fremover. Udspillet lægger op til, at der skal være en minimal indsats for de der hurtigt kommer 
tilbage på arbejdsmarkedet, mens de borgere, der har behov for en helhedsorienteret tværfaglig indsats 
får iværksat dette i form af et ressourceforløb tidligt i sygdomsforløbet. 

Udspillet er endnu ikke omsat til lovforslag, men forventes at få betydning for indsatsen i 2014.  

 
Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Sygedagpenge

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Sygedagpenge 98,5 81,0 81,0 81,0 81,0

Sygedagpenge i alt 98,5 81,0 81,0 81,0 81,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Antallet af sygedagpengesager er faldet betydeligt siden efteråret 2012. Budgettet er derfor reduceret for 
alle varighedstyper. Det faldende antal sager er et resultat af ændret organisering og struktur i indsatsen 
på området, herunder høj prioritering af tidlig indsats i sagerne, øget kontakt til arbejdsgiverne m.v. Alt 
sammen medfører hurtigere tilbagevenden til og fastholdelse af jobbet. 

 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Sygedagpengemodtagere 0-4 ugers varighed 

 
273 

 
244 

 
300 

 
250 

 
Sygedagpengemodtagere 5-8 ugers varighed 

 
115 

 
114 

 
120 

 
110 

 
Sygedagpengemodtagere 9-52 ugers varighed 

 
451 

 
478 

 
480 

 
400 

 
Sygedagpengemodtagere 52+ ugers varighed 

 
171 

 
165 

 
160 

 
135 

 
I alt 

 
1.010 

 
1.001 

 
1.060 

 
895 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 
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Udvalgte satser  
2012 2013 2014 

 

 
Højeste dagpengebeløb pr. uge 

 
3.940 

 
4.003 

 
4.075 

 
Højeste dagpengebeløb pr. time 

 
106,49 

 
108,19 

 
110,14 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

 
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 

 
2.601 

 
2.681 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2012 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 

 
2.681 

 
2.631 

 
2.727 

 
2.394 

 

Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige 

Rammebetingelser 
Arbejdsløshedsdagpenge 
Kommunen bidrager til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget omfatter udgifter til perso-
ner, som på udbetalingstidspunktet har ophold i kommunen. Bidraget udgør 50 eller 70% af udgifterne til 
dagpenge i henholdsvis aktive eller passive perioder.  
 
Aktivering 
Aktivering dækker over de aktive tilbud, som de forsikrede ledige har ret og pligt til at modtage mhp. 
hurtigst muligt at opnå beskæftigelse.  

Jobcenteret kan efter § 22 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) give tilbud om følgende:  

1) vejledning og opkvalificering,   

2) virksomhedspraktik, og  

3) ansættelse med løntilskud. 

Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, 
at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan 
gives hver for sig eller i kombination.  

Vejledning og opkvalificering dækker dels over korte vejlednings- og afklaringsforløb, dels over kortere 
eller længere uddannelsesforløb. Borgere, der er under 30 år eller over 60 år, og som har under 6 måne-
ders sammenlagt ledighed, samt borgere, der er mellem 30 og 60 år og har under 9 måneders sammen-
lagt ledighed, kan højst modtage tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger, hvis de har en 
erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan 
sidestilles med eller overstiger erhvervsuddannelse. 

Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 4 uger, mens tilbud om ansættelse med løntilskud kan 
gives i op til 12 måneder. Ansættelse med løntilskud ved private arbejdsgivere kan tidligst ske efter 6 
måneders ledighed. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud vil på grund af de gode beskæfti-
gelseseffekter være højt prioriterede tilbud. Tilbud om opkvalificering og uddannelse vil blive givet, når 
dette sikrer den hurtigste vej til beskæftigelse. For eksempel kan korte opkvalificerende tilbud være rele-
vante til ufaglærte, der ønsker at skifte til en branche med gode beskæftigelsesmuligheder.   

Unge ufaglærte under 25 år, som ikke umiddelbart kan påbegynde en ordinær uddannelse, vil modtage 
tilbud der sigter mod en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen for de unge mellem 25 og 30 år vil 
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primært rette sig mod beskæftigelse, men de vil også blive præsenteret for forskellige uddannelsesmulig-
heder, herunder voksenlærlingeordningen. 

 
Andre aktører 
Hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen kan i henhold til LAB § 4 for en aftalt periode lægges ud til an-
dre aktører. Andre aktører kan være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, 
a-kasser mv. 
 
Andre aktører anvendes når deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper og 
hvor der er behov for en særlig indsats, som jobcenteret ikke selv har den fornødne kapacitet til at vare-
tage. Andre aktører indgår som et vigtigt redskab i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og bidra-
ger til at sikre rettidigheden – at borgerne får de samtaler og tilbud, de har krav på til tiden. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Politikområde Forsikrede ledige

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 153,4 144,5 144,5 144,5 144,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 22,0 12,7 12,7 12,7 12,7

Forsikrede ledige i alt 175,4 157,2 157,2 157,2 157,2
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Svendborg Kommune modtager i 2014 et beskæftigelsestilskud på 157,8 mio. kr., som er beregnet på 
baggrund af en forventning om 1.230 forsikrede ledige. Tilskuddet skal finansiere kommunens bidrag til 
dagpenge til forsikrede ledige, som er budgetteret til 144,5 mio. kr. i 2013. Endvidere er udgifterne til 
løntilskud mv. til de forsikrede ledige budgetlagt til 12,7 mio. kr. netto. 0,6 mio. kr. er budgetlagt på kon-
to 6 til betaling for brug af anden aktør. 
Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under generelle tilskud på Økonomiudvalgets område. 
 
Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2014 og efterreguleres i 2015, når kommunernes faktiske 
udgifter samt ledigheden for 2014 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2014 
fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver 
landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2012. Hvis en 
kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2014) i forhold til året to år før tilskudsåret (2012) 
kan man således opleve at blive underkompenseret for sine udgifter og omvendt. Denne mekanisme er 
valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på 
området. 

 
Tabeller og nøgletal  

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
indbygger 

 
495 

 
373 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2012 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
indbygger 

 
373 

 
356 

 
320 

 
310 
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Generelt 
 

 
 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT 
og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget til Udvikling Fyn.  

Erhverv og Turisme 

 

Resultatkontrakter med Udvikling Fyn 

Borgerservice 

 

Øget digitalisering og medbetjening af borgere. 

 

IT og telefoni 

 

Monopolbrud 

Hjemmeside www.svendborg.dk 

Den digitale arbejdsplads  
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsudvalget

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Erherv og turisme 11,6 12,3 11,3 11,3 11,3

Borgerservice 32,5 30,5 30,3 30,3 30,3

IT og telefoni 50,3 49,1 47,6 47,6 47,7

Drift i alt 94,4 91,9 89,2 89,2 89,3

Anlæg:

Erhverv og turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgersvice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT og telefoni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erhvervsudvalget i alt 94,4 91,9 89,2 89,2 89,3

 

Side 51



Budget 2014  Service og Økonomi 

Erhvervsudvalget  
 
 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Overførsler 2012 2.401 0 0 0
Prisfremskrivning 333 319 318 319
Tilretning af budget, konti med sb År 2016 0 0 0 959
Besparelse vedr. udskiftning af Lotus Notes -1.125 -1.125 -1.125 -1.125
Administrative besparelser -459 -459 -459 -306
Besparelse vedr. serverdrift -382 -382 -382 -382
Ompl. Vedr. telefoni 996 996 996 996
Budget vedr. Acadre Indsigt samt PDF samler 39 39 39 39
Omfl. Af budgettal vedr. Udbetaling Danmark 489 489 489 489
Ændring som følge af L/C-program -122 -96 -83 -83
Udmøntning af adm. Besparelser 262 312 312 158
Tilpasning af lønbudgetter vedr. organisationstilpasning -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Budgetændringer drift i alt 929 -1.410 -1.398 -439

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017

Budgetændringer anlæg i alt 0 0 0 0  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Driftsbudgettet for 2014 udgør 91,9 mio. kr. hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget 2013. Faldet skyldes blandt andet at der i 2014 er 
udmøntet besparelser vedr. Lotus Notes, serverdrift samt  prisafprøvning vedr. lønsystem med i alt 2,4 
mio. kr. Hertil kommer udmøntning af rammebesparelser med 1,0 mio. kr. 
Der er desuden overført lønmidler i forbindelse med organisationstilpasning på 1,5 mio. kr. samt 
tilpasning af budgettet vedr. Udbetaling Danmark med netto 0,3 mio. kr. Samtidig er der tilført 0,5 mio. 
kr. mindre end i 2013 til Erhvervsudvalget fra Økonomiudvalgets råderumspulje vedr. KMD. 
Modsat er der overført 2,4 mio. kr. mere til 2014 i forhold til 2013, samtidig med at der er hentet 
besparelser på telefoni med 1,0 mio. kr. 
  
 
Anlæg 
Omhandler kun salg af erhvervsjord, hvortil der ikke er afsat midler i 2014. 
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Erhverv og turisme 

Rammebetingelser 

Pr. 1. Januar 2012 indgik Svendborg Kommune i det nye fynske erhvervs- og turistsamarbejde, under 
navnet Udvikling Fyn A/S. 
  
Udvikling Fyn A/S skal sikre en koordineret indsats på turist- og erhvervsaktiviteter i de deltagende 
kommuner.  
 
Erhvervskontor, turistkontor og Maritimt Center i Svendborg er i Udvikling Fyn regi samlet i én enhed med 
fysisk placering i Svendborg. 
 
Det tætte samarbejde med Væksthus Syddanmark vil fortsætte – dog nu gennem en fælles 
samarbejdsaftale via Udvikling Fyn A/S. Væksthus Syddanmark vil således løse de opgaver der ikke 
naturligt løses af Udvikling Fyn A/S. 
 
Den lokale afdeling af Udvikling Fyn A/S, forventer et fortsat samarbejde med kommunens 
direktørområder enten direkte eller i de allerede etablerede erhvervsfora. 
 

 
Hvad vil vi i 2014: 
 
Tema:  
Resultatkontrakter på områderne Erhverv og Turisme. 
 
Mål:  
Udarbejdelse af resultatkontrakter med Udvikling Fyn på områderne Erhverv og Turisme.  
 
Veje til målet:  
Fastlægges i samarbejde med Udvikling Fyns øvrige ejerkommuner. 
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Økonomisk oversigt 

 

Erhverv og turisme

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Sekretariat og forvaltninger 1,0 1,7 0,7 0,7 0,7

Forskerparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvikling af yder og landdristrikter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Væksthuse 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Udvikling Fyn 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6

Drift i alt 11,6 12,3 11,3 11,3 11,3

Anlæg:

Anlæg i alt

Erhverv og turisme i alt 11,6 12,3 11,3 11,3 11,3  
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for Erhverv og Turisme er i 2014 12,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end i 
2013. Dette skyldes hovedsageligt at budget 2014 indeholder overførsler fra 2012 på 1,0 mio. kr. Modsat  
er der for 2014 overført lønmidler i forbindelse med organisationstilpasning med 0,3 mio. kr.  
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Borgerservice 

Rammebetingelser 
 
Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. 
Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om 
kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i 
Svendborg Kommune. 
 
Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for 
kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i 
Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer på bibliotekerne i Gudme og Vester 
Skerninge. 
 
Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre 
kommuners borgere. 

 
 

Hovedopgave 
  
Sociale Ydelser: 
 

Delopgave 
 
Sygedagpenge, , kontanthjælp, ledighedsydelse og 
fleksydelse. 

Folkeregister: Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling 
og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring,  Vielser,  
Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. 

Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, 
forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af 
renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, 
dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, 
renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af 
ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling,  
del af vejlovsadministration herunder  
opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø 
ansøgning til scenepodier, hegn. 

 

Serviceniveau 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
Åbningstider  9-15 9-15 9-15 10-16.30 9-14  
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Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  
Det overordnede tema for Borgerservice i 2014 bliver øget digitalisering og medbetjening af borgere. 
Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke 
samarbejdet med Udbetaling Danmark.  
  
Mål:  
Borgerservice understøtter Svendborg Kommunes mål om øget brug af selvbetjeningsløsninger og digital 
post. 
 
Veje til målet:  

• Implementering af selvbetjeningsløsninger iht. Bølgeplan 
• Borgerservice udsteder Nem-ID 
• Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser 
• Borgerservice anvender digital post og doc2mail, hvor det er muligt  

 
 

 

Økonomisk oversigt 

 

Borgerservice

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Øvrige sociale formål 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sekretariat og forvaltninger 24,3 21,8 21,7 21,7 21,7

Udbetaling Danmark 8,0 8,5 8,4 8,4 8,4

Afgifter for hyrevognskørsel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Drift i alt 32,5 30,5 30,3 30,3 30,3

Anlæg:

Anlæg i alt

Borgerservice i alt 32,5 30,5 30,3 30,3 30,3  
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for Borgerservice er i 2014 30,5 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mindre end i 2013. 
Dette skyldes hovedsageligt overførte lønmidler i forbindelse med organisationstilpasning med 1,2 mio. 
kr., udmøntning af besparelser med 0,2 mio. kr. samt opdateret skøn vedr. Udbetaling Danmark med 
netto 0,3 mio. kr.  
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IT og telefoni 

Rammebetingelser 
 
Digitaliseringen er i høj grad kommet på dagsordenen, både i form af aktiviteter der har deres oprindelse i 
den fælleskommunale digitaliseringsstrategi eller den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt interne 
projekter. 
 
Rammeværket for indsatsen er dels Svendborg Kommunes digitaliseringsstrategi med tilhørende 
handleplaner dels IT-styringsmodellen, hvis opgaver varetages af Digitaliseringsudvalget.  
 
I tilgift til de mange udviklings- og effektiviseringsprojekter der indeholdes i digitaliseringen, skal en både 
sikker IT-drift og god support opretholdes inden for de eksisterende ressourcer. 
 
For at understøtte Svendborg Kommunes digitaliseringsinitiativer gennemgår Digitalisering og IT en 
udvikling fra en IT-afdeling, men primært fokus på afhjælpning af fejl og drift af den tekniske infrastruktur 
til en Digitaliserings- og IT-afdeling med primært fokus på aktivt at inspirere og understøtte 
organisationens digitalisering. 
 
Et eksempel på en udvikling der stiller krav om forandrede ydelser, er det stigende antal enheder i form af 
smartphones, tablets og privat udstyr, der skal understøttes. Der forventes i tilgift mobilitet i 
opgaveløsningen, hvor traditionelle skrivebordsbaserede arbejdssituationer bringes ud til borgeren.  
Et andet eksempel er, at det er en national målsætning, at alle elever i 2014 har personligt it-udstyr og at 
det kun er et fåtal der udleveres af skolen, hovedparten af eleverne medbringer derfor deres eget udstyr, 
hvilket vil påvirke primært skolerne men også de ydelser Digitalisering og IT skal levere. 

 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  Monopolbrud 
 
Mål:  
Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit frem til 2016 skulle erstatte de nuværende 
monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger indenfor Sags- og partsoverblik (SAPA), 
Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer. 
 
Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger samt et betydeligt potentiale i 
forbedrede arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Det er dog endnu for tidligt med valide 
etimater for provenuet.  
 
Veje til målet:  
Der er tale om et meget stort projekt, der kommer til at involvere interne ressourcer fra både 
digitalisering og bl. a. Borgerservice men også tæt samarbejde med Kombit og vores øvrige 
systemleverandører. 
 

 

Tema:  Hjemmeside www.svendborg.dk 
 
Mål:  
Politikere, brugere og medarbejdere ønsker en modernisering af kommunens hjemmeside, således at den 
tager hensyn til krav om tilgængelighed fra mobile endheder, dialogmuligheder, integration med sociale 
medier samt sameksistens med blandt andet borger.dk 
 
Veje til målet:  
Med afsæt i kanal- og webstrategien vil der blive gennemført et projekt der har til formål at realisere 
målene. 
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Tema:  Den digitale arbejdsplads 
 
Mål:  
Langt størstedelen af de nuværende administrative arbejdspladser er 4 år gamle. For at sikre en 
driftsstabil og økonomisk arbejdsplads for vores medarbejdere gennemføres en ny løsning, der samtidig 
tager hensyn til de ændrede krav til en tidssvarende arbejdsplads, herunder ønsker om mobilitet, tablets, 
hjemmearbejdspladser etc. 
 
Veje til målet:  
I et tæt samarbejde mellem it og brugerne skal de kommende års digitale arbejdspladser specificeres, 
udbydes og  implementeres. 

 

 

Økonomisk oversigt 

 

IT og telefoni

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

IT drift 17,6 17,3 16,3 16,3 16,4

Fastprisaftale med KMD 26,2 24,5 24,5 24,5 24,5

Telefoniprojekt 1,5 4,1 3,6 3,6 3,6

Outsourcingprojekt 5,0 3,2 3,2 3,2 3,2

Drift i alt 50,3 49,1 47,6 47,6 47,7

Anlæg:

Anlæg i alt

IT og telefoni i alt 50,3 49,1 47,6 47,6 47,7  
 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift 
Det samlede budget for IT og telefoni er i 2014 49,1 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end i 2013. 
Dette skyldes hovedsageligt at der er udmøntet besparelser vedr. Lotus Notes, serverdrift og 
prisafprøvning vedr. lønsystem med i alt 2,4 mio. kr. Hertil kommer udmøntning af rammebesparelser 
med 0,8 mio. kr. Samtidig er der tilført 0,5 mio. kr. mindre end i 2013 til Erhvervsudvalget fra 
Økonomiudvalgets råderumspulje vedr. KMD. 
 Modsat er der i 2014 tilført 1,4 mio. kr. mere end i 2013 vedr. overførsler, samtidig med at der er hentet 
besparelser på telefoni med 1,0 mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal 

Indgående henvendelser i første halvår af 2013 

 
Antal henvendelser på kommunens hjemmeside 

 
542.978 

 
Indgående opkald til kontaktcenteret (kommunens hovednummer) 

 
55.743 

 
Personlig betjening 

 
41.235 

 

Kanalstrategisk handler det om at flest mulig anvender de billigste kanaler, som er anvendelse af 
selvbetjeningsløsninger til transaktioner og hjemmeside til informationer. Den  næst billigste kanal er 
anvendelse af telefonen, som kan anvendes til at yde telefonisk support på anvendelse af 
selvbetjeningsløsninger og straksafklaring på informationshenvendelser. Målet er således at øge 
anvendelsen af selvbetjeningsløsninger, hjemmeside og telefoniske henvendelser og fald af personlig 
betjening. 

 

 

Tælleuger foråret 2013: 22.04.2013 - 12.05.2013 
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Generelt 
 

 
 

 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Udvalget for Kultur og Planlægning omfatter følgende opgaver: Erhvervskontakten, erhvervs- og 
lystbådehavne, kollektiv trafik, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne, Folkebiblioteker, Svendborg 
og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. 

 

Fælles indsatsområde for Bibliotek, Musikskole, Ungdomsskole og Kultur og Fritid 

 

Tema: Unge og Kultur 
Kunst og Kultur skaber afgørende forudsætninger for unges muligheder for at begribe verden. De unge er fremtidens 
kulturskabere og kulturbærere. 
Vi vil hermed understøtte Svendborg Kommunes Kulturløfte ved at tilbyde skoleelever besøg og aktiv medvirken på 
forskellige kultursteder. Vi guider dem til være med i værkstederne. Det være sig på Baggårdsteatret, Musikskolen, 
Harders, Biografen, de kommunale institutioner mfl.  

Bibliotek 

 

Hovedområder som Biblioteket i 2014 vil arbejde med: 

1. Åbne biblioteker i Skårup og på Thurø – 
begge med selvbetjening og åbent 07-22 
hver dag. 

2. Danmark læser er en stor læsekampagne 
igangsat af Marianne Jelved, hvor Svendborg 
ansøger om at blive en af de 12 
modelkommuner. Projektet løber i perioden 
marts 2014 til marts 2015. 

3. Den Fynske Tone – samarbejdsprojekt 
mellem de fynske biblioteker – især omkring 
inddragelse af ny brugergruppe: Next Users, 
indsats over for svage unge. 

4. Danskernes Digitale Bibliotek: Fælles national 
IT platform for de danske biblioteker.    

Musikskole 

 

Hovedområder som Musikskolen i 2014 vil arbejde 
med: 

1. Implementering af den nye folkeskolelov og 
ny bekendtgørelse om musikskoler. 

2. Øget samarbejde mellem Ungdomsskolen og 
Musikskolen. 

3. Udmøntning af pulje til ”rabatordninger eller 
friundervisning”. 

 

Ungdomsskole 

 

Hovedområder som Ungdomsskolen i 2014 vil 
arbejde med: 

1. Implementering af den nye folkeskolelov 
2. Øget samarbejde mellem Ungdomsskolen og 

Musikskolen 
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Byg, plan og Erhverv - 
Erhvervskontakten 

 

Fortsat fokus på bevægelsen ”Myndighedskultur til 
Servicekultur” 

 

 

 

Kultur og fritid 

 

Hovedområder som Kultur og Fritid i 2014 vil arbejde 
med: 

1. Kulturstrategien 

2. Foreningsudvikling 

Trafik 

 

Svendborg Byråd besluttede i august 2012, at 
Svendborg Havn skal udvikles til en Maritim Byhavn, 
hvor der er plads til nye anvendelser på havnen. 
Svendborg Havns vigtigste rolle som fagorganisation i 
denne udvikling, er at facilitere processen i forhold til 
det maritime, således at der sikres mangfoldig 
maritim aktivitet både i forhold til anvendelse og 
muligheder samt i tilknytning til vandarealerne som 
oplevelseskulisse. 

Sekretariat 

 

Revurdering og omstrukturering af sekretariat 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 

 

 

 

Udvalget for Kultur og 
Planlægning

Vedtaget 
budget 2013 
2013-priser

 Budget      
2014          

2014-priser

 Budget      
2015          

2014-priser

 Budget      
2016           

2014-priser

 Budget       
2017            

2014-priser

Drift

Institutioner 38,4 38,6 38,0 38,0 38,0

- Bibliotek 26,0 25,9 25,5 25,5 25,5

- Musikskole 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6

- Ungdomsskole 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9

Kultur og fritid 60,1 57,3 55,2 55,2 55,2

Byg, plan og Erhverv 8,8 9,6 9,0 9,0 9,0

Sektetariat 5,5 7,2 6,9 6,9 7,2

Trafik 33,3 32,4 30,9 30,9 30,9

- Busdrift 27,7 25,7 24,8 24,8 24,8

- Færgedrift 7,5 7,4 6,9 6,9 6,9

- Lufthavn 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

- Havne -2,6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Drift i alt 146,1 145,0 140,0 140,0 140,3

Anlæg:

Kultur og fritid 4,8 9,9 4,9 4,9 4,9

Byg, plan og Erhverv 18,2 -4,0 10,6 9,4 -10,0

- Jordforsyning 2,5 -12,2 -9,5 -4,9 -15,3

- Byfornyelse 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

- Øvrige 14,6 7,1 19,0 13,2 4,2

Trafik 10,4 13,7 9,5 3,4 3,4

Anlæg i alt 33,4 19,7 25,0 17,7 -1,6

Udvalget for Kultur og 
Planlægning i alt 179,5 164,7 165,0 157,7 138,7
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Overførsler 2012 4.358 0 0 0
Prisfremskrivning 339 317 317 317
Tilretning af budget, konti med sb. År 2016 0 0 0 -3.262
Diverse tilretninger vedr. lønninger 1.056 1.056 1.056 1.056
Fynsprojektet 127 127 127 127
Telefoni -136 -136 -136 -136
Administrativ besp. UKP -200 -200 -200 -134
Besparelse på brændstof -154 -154 -154 -154
Udviklingspulje, færgedrift 2.011 2.011 2.011 2.011
Kulinarisk Sydfyn 261 261 261 261
Befordring - medfinansiering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Befordringsanalyse - effektiviseringspotentiale -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Baggårdsteatret 1.457 2.915 2.915 2.915
Besparelser på ventilationsanlæg -8 -8 -8 -8
Skårup Kultur og Idrætscenter, til ØKU -338 -377 -377 -377
Udmøntning af adm. Besparelser -370 -420 -420 -229
Projektudvikling Harders 100 0 0 0
SG-huset, tilbagef. Af afdrag/renter til drift 91 91 91 91
Budgetændringer drift i alt 5.594 2.483 2.483 -522

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017
Prisfremskrivning 130 10 -103 235
Rettelser til tidligere indberetninger vedr. telefoni -9 -9 -9 -9
Salgsindtægter, Tankefuld -11.678 0 0 0
Tilretning af budget vedr. sikring af havnens værdier 0 0 0 -5.952
Tankefuld, rådgivning 0 0 0 7.401
Tankefuld, salg etape 1 -3.567 15.795 12.228 -6.056
Tankefuld, etape 2 0 -8.152 0 152
Projektudvikling Tankefuld 1.022 1.022 1.022 1.022
Veje Tankefuld 800 13.200 8.400 0
Byrumsprojekt 3.000 0 0 0
Lystbådehavne 6.300 0 0 0
Tilpasning landsstævneplads mv. 0 2.500 1.500 1.000
Renovering haller 5.000 0 0 0
Budgetændringer anlæg i alt 998 24.366 23.038 -2.207

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Driftsbudgettet for 2014 udgør 145,0 mio. kr., hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget 2013. Faldet skyldes blandt andet at der er udmøntet 
besparelser med 1,3 mio. kr. i 2014. Der er jf. budgetforliget indlagt besparelser vedr. befordring på i alt 
3,0 mio. kr. Modsat er der i budget 2014 indeholdt større overførsler end i 2013 med 0,5 mio. kr., der er 
desuden tilført lønmidler i forbindelse med organisationsændringer på 1,0 mio. kr. ligesom udviklingspulje 
vedr. færgeaftalen er tilført med 2,0 mio. kr. 
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Budgetændringer - Drift 2014
Udmøntede besparelser i 2014 -1,3
Befordring, medfinan. samt effektiviseringspotentiale -3,0
Udviklingspulje vedr. færgeaftale 2,0
Større overførsler i 2014 0,5
Overførte lønmidler ifm. organisationsændringer 1,0
Øvrige -0,3
Ændringer -1,1  
 
 
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet for 2014 udgør 19,7 mio. kr., hvilket er et fald på 13,7 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget 2013. Faldet skyldes at der i budget 2013 var budgettet 
med anlægsudgifter på 2,5 mio. kr. ved Tankefuld etape 1, mens der i budget 2014 er budgettet med 
anlægsindtægter på 12,2 mio. kr. Hertil kommer at budget 2013 indeholdt anlægsudgifter til omdannelse 
af Torvet og tilgrænsende byrum på 11,4 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i 2014. Slutteligt var der i budget 
2013 budgettet med anlægsugifter til sikring af havnens værdier på 7,0 mio. kr. Disse er i budget 2014 
4,0 mio. kr. Jf. budgetforliget er der desuden tilført midler vedr. renovering af hallerne med 5,0 mio. kr., 
renovering af Svendborg Lystbådehavn med 6,3 mio. kr. samt projektering af Johannes Jørgensens Vej 
med 0,8 mio. kr.   

 

Budgetændringer - Anlæg 2014
Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum (2013) -8,4
Sikring af havnens værdier (2013) -3,0
Tankefuld -14,7
Renovering af haller 5,0
Renovering Svendborg Lystbådehavn 6,3
Johannes Jørgensens Vej 0,8
Øvrige 0,3
Ændringer -13,7  
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Bibliotek, Musikskole, Ungdomsskole og Kultur og fritid  

I 2014 vil Biblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen samt Kultur og fritid samarbejde på tværs omkring 
temaet Unge og Kultur. Nedenstående er derfor en fælles beskrivelse for de 4 politikområder. Der 
henvises i øvrigt til virksomhedsplanerne for den enkelte institution. 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Unge og Kultur 
Kunst og kultur skaber nogle afgørende forudsætninger for børn og unges evner og muligheder for at 
begribe verden. Derfor er det afgørende, at børn og under er en aktiv og synlig del af det fælles kulturliv. 
Børn og unge er væsentlige bidragydere, fordi de er fremtidens kulturskabere og kulturbærere.  
 
Mål:  
At understøtte Svendborg Kommunes ”Kulturløfte” ved som et forsøg at samarbejde konkret med en 
bestemt målgruppe, eksempelvis 8. klasserne i et år. 
 
Veje til målet:  
Under forudsætning af en eller flere skolers tilsagn samt tilsagn fra øvrige aktører – vil vi skabe et 
koordineret samarbejde mellem kultur og fritid, Biblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen og nogle af 8. 
klasserne i kommunen, som skal give de unge nye muligheder for at deltage i, afprøve og opleve 
forskellige kulturelle tilbud. Vi vil invitere de unge med i et projekt, hvor vi med et katalog af tilbud – i 
samarbejde med skoler og kulturinstitutioner med flere – vil bane vejen og kvalificere de unges adgang til 
og indsigt i kulturlivet. 
 
Der kan være følgende eksempler: 
 

• Baggårdteatret – hvordan arbejder et professionelt teater? 
• Borgerforeningen – hvordan planlægges og forberedes koncerter? 
• Musikskolen – prøv nogle instrumenter og spil med 
• Kunsthåndværkere – kom med i de arbejdende værksteder hos kunsthåndværkerne 
• Ungdomsskolen – hvad sker der – deltag i introdage med forskellige forløb 
• Børn og Unge Teatret – prøv at spille med 
• Harders – hvad sker der? Kom og vær med 
• Biografen – bag lærredet 
• Biblioteket – som kulturelt mødested for unge 
• Introduktion til forskellige idrætsgrene  
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Bibliotek 

Rammebetingelser 
Lov om biblioteksvirksomhed: 

• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 
bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende 
materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

• Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. 
• Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold 

i øvrigt. 
• Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. 

 
 
 
 
Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Bibliotek udgør 25,9 mio. kr. i 2014, hvilket stort set er uændret i forhold til 2013. 
 
 

Tabeller og nøgletal 

 
   

Regnskab 
2009 

Regnskab 
2010 

Regnskab    
2011 

Regnskab 
2012 

 
Besøgstal 

 
441.104 

 
435.771 

 
399.756 

 
411.316 

 
Udlån af bøger 

 
653.401 

 
623.747 

 
640.681 

 
654.754 

 
Udlån af musik 

 
126.937 

 
113.516 

 
106.449 

 
93.615 

 
Udlån af lydbøger og andre mat. 

 
30.409 

 
33.990 

 
35.211 

 
35.979 

 
Udlån af spil og multimedier 

 
29.882 

 
26.780 

 
25.590 

 
28.382 

 
Udlån af film 

 
89.033 

 
96.214 

 
103.150 

 
110.400 

 
Downlån af musik og noder 

 
93.142 

 
145.051 

 
137.822 

 
133.575 

 
Downlån af e-bøger 

 
491 

 
648 

 
1.419 

 
7.432 

 
Downlån af net-lydbøger 

 
824 

 
2.090 

 
3.207 

 
5.056 

 
Downlån af spil og medier 

 
- 

 
77 

 
248 

 
147 

 
Downlån via Filmstriben 

 
438 

 
2.479 

 
4.777 

 
10.001 
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Musikskole 

Rammebetingelser 
Musikskolen hører under musikloven. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen give 
undervisningstilbud til alle børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt, 
og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. 
Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. 
 
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Musikskolen udgør 5,8 mio. kr. i 2014, hvilket stort set er uændret i forhold til 2013. 

 

 

Tabeller og nøgletal 

Timer*/elever 
2010/2011 2011/2012 

 
Instrumentalundervisning, timer  

 
10.124 

 
9.924 

 
Instrumentalundervisning, elever 

 
508 

 
506 

 
Forskole/indskoling, timer 

 
929 

 
599 

 
Forskole/indskoling, elever 

 
252 

 
234 

 
Sammenspil, timer 

 
1.330 

 
1.136 

 
Sammenspil, elever 

 
231 

 
166 

 
Øvrige fællesfag, timer 

 
128 

 
128 

 
Øvrige fællesfag, elever 

 
29 

 
28 

*Timer = undervisningslektioner pr. år 
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Ungdomsskole 

Rammebetingelser 
Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. Juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 
2004. 
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse 
af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres 
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende ”skal-del” med et alsidigt 
undervisningstilbud, og en ”kan-del”, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde 
knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samledes 
ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. 
 
Det frie lærer-/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver 
mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer. 

 

 
Økonomisk redegørelse 

Drift 
Driftsbudgettet for Ungdomsskolen udgør 6,9 mio. kr. i 2014, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end i 2013. 
Dette skyldes at budgettet for 2014 indeholder en negativ overførsel fra 2012 på 0,1 mio. kr., hvor der i 
2013 var tale om en negativ overførsel på 0,4 mio. kr.  

 

 

Tabeller og nøgletal 

Årstal 
   

Elever i 
målgruppen 

Brugere Brugere i % 

 
07/08 

 
5.944 

 
1.145 

 
19,26 

 
08/09 

 
5.836 

 
1.236 

 
21,18 

 
09/10 

 
5.245 

 
1.274 

 
24,29 

 
10/11 

 
4.927 

 
1.414 

 
28,69 

 
11/12 

 
4.827 

 
1.409 

 
29,19 

 
12/13 

 
4.820 

 
1.208 

 
25,00 
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Kultur og fritid 

Rammebetingelser 
Folkeoplysningsloven 
 
 
Økonomisk oversigt 
 

Kultur og fritid

Vedtaget 
budget 2013 
2013-priser

 Budget      
2014          

2014-priser

 Budget      
2015          

2014-priser

 Budget      
2016           

2014-priser

 Budget       
2017            

2014-priser

Drift

Kultur og fritid 60,1 57,3 55,2 55,2 55,2

Drift i alt 60,1 57,3 55,2 55,2 55,2

Anlæg:

Rådighedsramme 2,4 7,5 2,5 2,5 2,5

Naturama 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Pulje til lokale initiativer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Anlæg i alt 4,8 9,9 4,9 4,9 4,9

Kultur og fritid i alt 64,9 67,2 60,1 60,1 60,1  
 
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Kultur og fritid udgør 57,3 mio. kr. i 2014, hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end i 2013. 
Dette skyldes blandt andet at der i 2014 er overført lønmidler til sekretariatet med 1,3 mio. kr., der er 
udmøntet besparelser med 1,1 mio. kr.  Der er desuden overført 0,4 mio. kr. færre fra 2012 til 2014, end 
der blev overført fra 2011 til 2013.  
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet for Kultur og fritidsområdet på 9,9 mio. kr. består af budget til rådighedsramme på 2,5 
mio. kr., budget til renovering af haller på 5,0 mio. kr. jf. budgetforliget, budget til vedligeholdelse af 
Naturama på 0,4 mio. kr. samt pulje til lokale initiativer på 2,0 mio. kr.  
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Byg, plan og Erhverv - Erhvervskontakten 

Rammebetingelser 
Byg, plan og Erhverv samler byggesagsbehandling, industrimiljøsagsbehandling, lokalplan, kommuneplan, 
planstrategi, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning samt GIS i én enhed, hvor det primære fokus er at 
kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til borgere og virksomheder. 

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Derudover har afdelingen til opgave at 
opbygge et godt lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. 

 
 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  
Det overordnede tema for Byg, Plan og Erhverv herunder Erhvervskontakten vil i 2014 være et fortsat 
fokus på bevægelsen ”Myndighedskultur til Servicekultur”. Derudover skal der fortsat arbejdes på en 
kortere sagsbehandlingstid samt oplevelsen af kommunen som en reel samarbejdspartner. 
 
Mål:  
Målet er i 2014 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives 
efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til 
der meddeles byggetilladelse. 
 
Målet er inden udgangen af 2014 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otto uger for en tilladelse, 
der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven 
eller lignende).  Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst, til der 
meddeles byggetilladelse. 
 
Der skal laves arbejdsgangs analyser med henblik på øget digitalisering således at bølgeplanen kan 
efterleves. 
 
Der skal ske en gennemgribende opdatering af BBR registret således at vi efterlever ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikters kvalitetskrav. 
 
Veje til målet:  
Vi vil skabe nemme og smidige relationer til erhvervslivet. Vi vil være udfarende, se muligheder og 
komme forhindringer i møde, så der hele tiden spejdes efter løsninger. 
 
Internt vil vi udvikle en samarbejdskultur, der får opgaverne til at glide nemmere og give bedre resultater 
med positiv respons fra erhvervslivet og borgere. 
 
Der skal arbejdes videre med forhåndsdialog med de professionelle ansøgere samt udarbejdes 
bygherrevejledninger som gerne skulle give gode gennemarbejdede ansøgningsmaterialer, for dermed at 
øge muligheden for en kort sagsbehandlingstid. 
 
Der skal etableres en evalueringskultur som skal danne baggrund for udvikling og læring i afdelingen til 
gavn for borgere og virksomheder.   
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Økonomisk oversigt 
 

Byg, plan og Erhverv

Vedtaget 
budget 2013 
2013-priser

 Budget      
2014          

2014-priser

 Budget      
2015          

2014-priser

 Budget      
2016           

2014-priser

 Budget       
2017            

2014-priser

Drift

Byg, plan og Erhverv 8,8 9,6 9,0 9,0 9,0

Drift i alt 8,8 9,6 9,0 9,0 9,0

Anlæg:

Tankefuld, etape 1 2,5 -12,2 -9,4 -13,0 -23,5

Tankefuld, etape 2 0,0 0,0 8,2 8,2

Jordforsyning, landdistrikt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Byfornyelsen 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Tilpasning af Landsstævnepl. 0,0 0,0 2,5 1,5 1,0

Johannes Jørgensensvej 0,0 0,8 13,2 8,4 0,0

Havneudvikling 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Svendborg Havn, analayse 
m.v 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1

Omdannelse af torvet og tilgr. 11,4 3,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 18,2 -4,0 10,6 9,4 -10,0

Byg, plan og Erhverv i alt 27,0 5,6 19,6 18,4 -1,0
 

 
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Byg, plan og Erhverv udgør 9,6 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013. 
Stigningen skyldes blandt andet at budgettet i 2014 indeholder overførsler på 0,6 mio. kr., mens der i 
2013 kun er tale om overførsler på 0,1 mio. kr. Der er i 2014 desuden tilført midler i forbindelse med 
organisationstilpasning på netto 0,3 mio. kr.   
 
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet på -4,0 mio. kr. består af indtægtsbudget vedr. Tankefuld, etape 1 på netto -12,2 mio. 
kr., byfornyelse på 1,1 mio. kr., projektering vedr. Johannes Jørgensens Vej jf. budgetforliget på 0,8 mio. 
kr., havneudvikling og analyser mv. på 3,3 mio. kr. samt uomgængelige udgifter vedr. omdannelse af 
Torvet og tilgrænsende byrum jf. budgetforliget med 3,0 mio. kr.   
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Sekretariat 

Rammebetingelser 
Sekretariatet har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. 
 
 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  
Revurdering og omstrukturering af sekretariatet  
 
Mål:  
Sekretariatet revurderes og omstruktureres i forbindelse med nyt direktørområde pr. 1.1.2014.  
 
Veje til målet:  
 
 
 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for sekretariatet udgør i 2014 7,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold 
til 2013. Dette skyldes blandt andet at budgettet for 2014 er korrigeret for diverse ændringer vedr. 
organisationstilpasning på 2,0 mio. kr. Modsat indeholder budget 2014 en overførsel på 0,3 mio. kr. mod 
0,6 mio. kr. i 2013. 
 
 
 

Trafik 

Rammebetingelser 
Kontrakt med trafikselskabet Fynbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. 
 
 
Hvad vil vi i 2014:  

Arbejde på at skabe en Maritim Byhavn med mangfoldig maritime aktiviteter samt udvikle det 
Sydfynske øhav, som et sammenhængende ”ressort” med en stærk tiltrækningskraft for såvel 
vandbaseret turisme samt bosætning. 
 

Tema:  
Svendborg Byråd besluttede i august 2012, at Svendborg Havn skulle udvikles til en Maritim Byhavn, hvor 
der er plads til nye anvendelser på havnen. Svendborg Havns vigtigste roller som fagorganisation i denne 
udvikling er at facilitere processen i forhold til det maritime, således at der sikres mangfoldig maritim 
aktivitet både i forhold til anvendelse og muligheder samt i tilknytning til vandarealerne som 
oplevelseskulisse. 
 
Som en del af Udvikling Fyns destinationsprojekt ”Et øhav i verdensklasse” er det besluttet, at Svendborg 
– og Fåborg Havn etablerer et sekretariat, hvis opgave er at samle de sydfynske havne, partner og 
interessenter samt udvikle koncepter med det overordnede formål, at 
 

• skabe flere kommercielle og salgsbare aktivitetsmuligheder i øhavet. 
•  øge lystsejlerne døgnforbrug. 

Således er det også essentielt at skabe de rette rammebetingelser. 
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Mål:  
 

• At udarbejde et sydfynsk koncept for krydstogtturisme samt afsøge muligheder for eksterne 
tilskud til finansiering af projektet. 

• At udarbejde og igangsætte koncepter i forhold til ”Et øhav i verdensklasse”.  
• At opføre de overvejende fondsfinansierede nye velkomst- og servicebygninger på Skarø og Drejø. 
• At fortsætte renovering af havnekonstruktioner jf. projektet for sikring af havnens værdier i såvel 

Svendborg Havn samt de kommunale ø- og lystbådehavne. 
• At arbejde på at skabe wifi forbindelser i samtlige lyst- og øhavne. 
• At finde løsninger for etablering af svingbro i ”mudderhullet” for sammenbinding af 

havnepromenader og øhavsstien. 

 
Veje til målet:  
Åbenhed, samarbejde og forandringsparathed samt løbende tilpasning af organisationen. 
 

 
 
Økonomisk oversigt 
 

Trafik

Vedtaget 
budget 2013 
2013-priser

 Budget      
2014          

2014-priser

 Budget      
2015          

2014-priser

 Budget      
2016           

2014-priser

 Budget       
2017            

2014-priser

Drift

Busdrift 27,7 25,7 24,8 24,8 24,8

Færgedrift 7,5 7,4 6,9 6,9 6,9

Lufthavn 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Havne -2,6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Drift i alt 33,3 32,4 30,9 30,9 30,9

Anlæg:

Forlig vedr. Arriva 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Rådighedsramme 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3

Sikring  havnens værdier 7,0 10,3 6,1 0,0 0,0

Anlæg i alt 10,3 13,7 9,5 3,4 3,4

Trafik i alt 43,6 46,1 40,4 34,3 34,3
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for Trafik udgør 32,4 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 0,9 mio. kr. Faldet skyldes 
hovedsageligt at der er området for busdrift er indlagt besparelser til medfinansiering samt 
effektiviseringspotentiale med 3,0 mio. kr. Modsat er udviklingspulje vedr. færgeaftale tilført med 2,0 mio. 
kr. under havne.  
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet på 13,7 mio. kr. består af budget vedrørende forlig med Arriva på 1,1 mio. kr. Hertil 
kommer budget til sikring af havnens værdier med 4,0 mio. kr. rådighedsramme på 2,3 
 mio. kr. samt renovering af Svendborg Lystbådehavn jf. budgetforliget med 6,3 mio. kr.  
 
 
 

Tabeller og nøgletal 

 

Skibsanløb/godsomsætning 
2011 2012 

 
Skibsanløb* 

 
43 

 
29 

   

 
Udlosset gods, fra udland (ton) 

 
30.188 

 
21.450 

 
Udlosset gods, fra indland (ton) 

 
21.692 

 
12.211 

   

 
Indladet gods, til udland (ton) 

 
15.448 

 
- 

 
Indladet gods, til indland (ton) 

 
5.936 

 
1.764 

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods. 

 

 

Overnatninger/gæstesejlere 

Lokation 
 

Sted 
 

2012 
 

2013 
 

ændring 
 
% 

 
Gæstehavn 

 
havn 

 
8.093 

 
8.161 

 
68 

 
0,84 

 
Rantzausm. 

 
havn 

 
279 

 
375 

 
96 

 
34,41 

 
Runde 

 
havn 

 
1.136 

 
1.375 

 
239 

 
21,04 

 
Lundeborg 

 
Havn 

 
2.278 

 
2.295 

 
17 

 
0,75 

 
Skarø 

 
ø 

 
1.237 

 
1.506 

 
269 

 
21,75 

 
Drejø 

 
ø 

 
1.600 

 
1.782 

 
182 

 
11,38 

 
Hjortø 

 
ø 

 
152 

 
180 

 
28 

 
18,42 

 
I alt 

  
14.775 

 
15.674 

 
899 

 
6,08 
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Generelt 
 

 

Udvalgets ansvarsområde 

Skoleområdet: 
Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Lov om Folkeskolen med 
tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter 
området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven 
med tilskud fra kommunen. Dertil kommer to specialskoler samt specialfritidsordning, der organisatorisk 
hører under afdelingen for Børn og Unge med særlige behov. 

PPR: 
Området omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for 
specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med 
tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. 
 
Dagtilbudsområdet: 
Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder, 5 kommunale 
dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 5 kommunale områder omfatter 30 
børnehuse og det selvejende område omfatter 4 børnehuse. 
Der er 9 private dagtilbud. 

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige 
antal dagtilbudspladser, der bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. 
 
Børn og Unge med særlige behov: 
Under Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende 
drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige 
behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, 
specialskole- og specialfritidsordning, der finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for 
styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved 
kommunal rammeaftale.    
 
Familieområdet 
Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn 
og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 41 og 42. 
 
Specialundervisning for voksne 
Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget, som dækker den 3-årige 
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 16-25årige, nærmere omtalt STU og 
Voksenspecialundervisning - VSU. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.6.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. 
UU - Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år, og 
indtil de fylder 25 år. 
 
Oversigt over gældende politikker: 
 

• Handicappolitik 

• Rusmiddelpolitik 

• Sammenhængende Børn og Unge Politik 

• Integrationspolitik 

• Mad- og måltidspolitik 

• Bevægelsespolitik 
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Skoleområdet 

 

• Implementering af ny folkeskolereform fra 1. 
august 2014 

- Få klare mål for folkeskolen 

- Den åbne skole 

- Styrket forældreindflydelse og øget 
elevinddragelse 

- Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og 
ledere 

• IT og digitale medier i folkeskolen 

• Nyt justeret formål for skole og dagtilbud 

• Videreudvikling af det tværfaglige arbejde i 
PPR 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 

• UU vejledningen udgør en central placering i 
ungeindsatsen med etablering af 
”Ungekontakten”, der gennem et koordineret 
og tværgående samarbejde skal sikre, at 
flere unge gennemføre ungdomsuddannelse 
og kommer i beskæftigelse.   

• Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger, 
omvalg og evt. frafald registreres i IT-
systemet UV-data. Oversigterne 
sammenholdes med regeringens mål om 
95 % målopfyldelse i år 2015. 

 

 

Dagtilbudsområdet 

 

• Udbrede forskningsprojektet Barnet i 
Centrum til at omfatte alle de 
børnehuse/dagplejegrupper, der arbejder 
med børns udvikling i alderen 0-2 år. 
 

• Videreføre fokus på TAG, Trivsel og 
ArbejdslivsGlæde, som er et treårigt projekt, 
hvor der er givet en pulje på i alt 1,5 mio. kr. 
fra Forebyggelsesfonden. Projektet er 
opstartet i 2012. 
 

• Sætte mål for opfølgning på 
Læringsmiljøvurderingernes anbefalinger der 
indgår i Kvalitetsrapporten. 
 

• Gennemføre administrativt tilsyn for anden 
generation af pædagogiske læreplaner. 

 

Børn og unge med særlige behov 

 

• Som led i en forstærket ungeindsats 
etableres ”Ungekontakten”, der skal sikre at 
flere unge gennemfører ungdomsuddannelse 
gennem et tættere og integreret samarbejde 
mellem de sociale, sundhedsrelaterede, 
uddannelses – og beskæftigelsesrelaterede 
indsatser i forhold til unges behov. Som led i 
indsatsen udarbejdes en ungestrategi. 

• Tilpasning til øget inklusion i skoler og 
dagtilbud, herunder analyse og tilpasning af 
takststruktur og tildelingsmodel på 
specialområdet. 

• Omorganisering af Byhaven ved etablering 
af Byhaveskolen og Kolibrien som ny 
helhedsskole og sammenlægning af døgn- 
og aflastningstilbud.  
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Økonomisk oversigt  
 
 
 
 
(mio. kr.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg for Børn og Unge

Vedtaget 

budget 2013 
2013-priser

 Budget      

2014          
2014-priser

 Budget      

2015          
2014-priser

 Budget      

2016           
2014-priser

 Budget       

2017            
2014-priser

Drift

Skoleområdet (skoler og PPR) 556,0 553,8 547,1 545,6 543,9

Dagtilbud 236,9 234,4 229,3 228,2 228,2

Børn og Unge med særlige behov 174,4 178,2 176,3 176,3 176,3

Ungdommens Uddannelsesvejledning 11,3 11,0 10,6 10,6 10,6

Administrative afdelinger 33,0 33,4 32,9 32,9 33,1

Serviceudgifter i alt 1.011,6 1.010,8 996,3 993,7 992,1

Indkomstoverførsler 2,4 5,3 5,3 5,3 5,3

Drift i alt 1.014,0 1.016,1 1.001,6 999,0 997,4

Anlæg:

Skoleområdet (skoler og PPR) 12,4 22,8 25,7 4,3 4,3

Dagtilbud 18,6 -3,2 56,9 13,5 5,2

Børn og Unge med særlige behov

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Administrative afdelinger

Anlæg i alt 31,0 19,6 82,6 17,8 9,5

Udvalget for Børn og unge  i alt 1.045,0 1.035,7 1.084,2 1.016,8 1.006,9  
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Overførsler fra 2012 10,3 0,0 0,0 0,0
Prisfremskrivning 1,4 1,4 1,4 1,4
Administrative besparelser -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Overført til ØKU - ikke anvendt husleje -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Teknisk budget, fuld udrulning idrætsskoler 0,0 0,0 0,7 0,7
Teknisk budget, befordring skoleområdet 2,0 2,0 2,0 2,0
Demografitilpasning skoleområdet -2,5 -4,4 -5,2 -6,9
Demografitilpasning dagtilbudsområdet -0,6 -1,3 -2,4 -2,4
Bloktilskud, løft af folkeskole ifm. folkeskolereform 2,0 4,0 4,0 4,0
Blokstilskud, ekstraordinært tilskud ifm. folkeskolereform 0,8 0,8 0,0 0,0
Udfasning 60 års regel ifm. nye arbejdstidsregler lærere 1,0 0,0 0,0 0,0
Befordring i yderområder (skoler og dagtilbud) 0,2 0,2 0,2 0,2
Dagtilbudsområdet: afledt drift af bygninger ifm udbygning 0,1 0,2 0,6 1,0
Dagtilbudsområdet: udbygn. med vs pladser ift. udbygning 0,0 0,0 0,1 0,2
Lov- og cirkulæremidler det nye tilsyn og børnehusene 0,7 0,7 0,7 0,7
Afledt drift af Ungeenheden 0,9 0,7 0,7 0,7
Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 4,6 4,6 4,6 4,6
Indkøbsbesparelse ventilationsanlæg -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Telefon - IT -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Budgetændringer drift i alt 19,6 7,7 6,2 5,0

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017
Prisfremskrivning 0,9 0,6 0,2 0,2
Kvalitetsfondsmidler 3,7
Tilpasning af de fysiske rammer, dagtilbud -26,6 25,6 1,0
4-Kløveren 3,0 2,5
Gudme børnehave 0,9 14,7 0,0
Humlebien 4,2 21,1 7,3
Overført fra 2013 (forventet medfinansiering - rest 2013) -10,0 -16,1
Thurø skole, PCB 4,0
Budgetændringer anlæg i alt -27,7 55,9 8,5 0,2  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2014 udgør 1.016,1 mio. kr. inkl. 
prisfremskrivningen på 1,4 mio. kr.  
  
Serviceudgifter 
Budgettet til serviceudgifter er på 1.010,8 mio. kr. og er inkl. overførsler fra 2012 på 10,3 mio. kr. samt 
øvrige ændringer på 3,3 mio. kr. jf. ovennævnte skema. 
  
Indkomstoverførsler 
Budgettet til indkomstoverførsler er på 5,3 mio. kr.  
Budgettet er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til 2013. Stigningen udgør en tillægsbevilling givet til 
tilpasning af budgettet til den centrale refusionsordning med 4,6 mio. kr. og tilpasning af budgettet til 
kontante ydelser med -1,8 mio. kr.   
 
Anlæg 
Anlægsbudgettet for 2014 udgør 19,6 mio. kr. inkl. prisfremskrivning på 0,9 mio. kr.  

Den samlede anlægsramme i årerne 2014 – 2017 er udvidet med netto 36 mio. kr. ex. fremskrivning, 
primært til udbygning på dagtilbudsområdet med Humlebien, som er afsat med 32,5 mio. kr. fra 2014 – 
2016 samt Gudme Børnehave som er afsat med 15,5 mio. kr. i perioden 2014 – 2016. 

Renoveringen af Thurø skole er afsat med 10 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 21,3 mio. kr. i 2015 
inkl. en udvidelse i 2015 på 4 mio. kr. til PCB. 

Herudover er der samlet afsat 5,6 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse m.v. af bygningerne. 
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(Folke)skoleområdet 

Rammebetingelser 
Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af 
opgaven. Ressourceforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til 
opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i 
konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg 
Juniorklub. 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er fra medio 2012 organisatorisk blevet placeret som en del af 
skoleområdet.  
 
Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem kontrol 
af, om kommunen overholder minimumstimetallet og gennem behandling af kvalitetsrapporten. Denne 
udarbejder Skoleafdelingen, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den på kommunens hjemmeside. 
Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der 
evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. Kvalitetsrapporten for 
2012/13 behandles af Byrådet ultimo 2013. 
 
Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret så 
den afspejler den ændrede skolestruktur. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. 
 
Områdets struktur 
Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler 
rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på 
Vestre Skole. På 6 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder centerafdelingen 
på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er helhedsskole i 0.-3. 
klasse med 30 ugentlige lektioner, og der er idrætsskole for 0.-4. klasse fra skoleåret 2013/14, som 
udrulles 1. august 2014 til også at omfatte 5. klasse. 
 
Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub ”Svendborg Juniorklub”, og derudover er en 
række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang tilknyttet området. På Thurø Skole er der til 
klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. klasse.   
 
Der er 2 privatskoler og 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold 
til det antal elever, der går i privatskoler og frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på 
efterskoler.  
 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Ny folkeskolereform 
Som følge af politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti d. 7. juni 2013 træder en ny 
folkeskolereform i kraft fra og med skoleåret 2014/15. Ifølge reformen skal alle elever i 0.-9. klasse have 
forøget timetallet i form af både mere fagopdelt undervisning og i form af understøttende undervisning, 
således at det ugentlige timetal kommer op på 30 timer i 0.-3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer 
i 7.-9. klasse. Der skal inden for dette tidspunkt tilbydes lektiehjælp, der dog indtil videre ikke er 
obligatorisk for eleverne at deltage i. 
 
Mål:  
Reformen handler om et fagligt løft af folkeskolen og der er formuleret tre mål: 
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis. 
 
Veje til målet:  
Der er i løbet af efteråret 2013 igangsat en proces for udmøntning af folkeskolereformen i Svendborg 
Kommune.  
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Tema: IT og digitale medier i folkeskolen 
Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle børn frem mod 2014 hver skal have en computer til 
rådighed i undervisningen. Det forudsættes at børnene som udgangspunkt medbringer egen bærbar 
enhed. Skolerne stiller udstyr til rådighed for de få børn, der ikke selv har en bærbar enhed. 
Sideløbende hermed skal alle digitale undervisningsmidler gøres tilgængelige online. 

Der forventes er stærkt stigende pres på den digitale infrastruktur, som derfor skal udbygges frem mod 
2014. 

Udviklingsarbejdet omkring digitalisering af undervisningen, som blev igangsat i 2011 videreføres med 
henblik på at øge lærere, pædagoger og børn og unges it-kompetencer. 

Mål: 
Fortsat udvikling af netværksstrukturer for resursepersoner, som skal understøtte digitaliseringen.  
De tekniske løsninger skal være implementeret inden juni 2014. 
De digitale undervisningsmidler omlægges til online tjenester i perioden frem til august 2014. 
For at understøtte digitaliseringen er al indskrivning fra og med skoleåret 2013/14 sket elektronisk. 
Samtidig skal anvendelsen af forældreintranettet i Børneintra i dagtilbuddene øges. 
 
Veje til målet:  
Der er nedsat en projektgruppe og udarbejdet projektbeskrivelse for ”Skole-it frem mod august 2014”. 
 

Økonomisk oversigt for folkeskoleområdet 

Folkeskoleområdet

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Folkeskoler 346,7 347,0 344,4 342,8 341,0

Fællesudgifter 2,3 1,9 1,5 1,5 1,5

Syge- og hjemmeunderv. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Skolefritidsordninger 17,8 16,3 15,6 15,5 15,3

Befordring af elever 7,2 9,0 9,0 9,0 9,0

Komm.spec./ml.komm. 33,3 32,4 32,3 32,3 32,3

Bidrag vedr. privatskoler 54,9 53,7 55,0 55,0 55,2

Bidrag vedr. efterskoler 12,2 14,2 11,7 12,0 12,1

Idrætsfaciliteter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Juniorklubber, folkeopl. 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8

Fritidsaktiviteter udenf. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Komm.tilskud til .. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Klubber (Svb.Juniorklub) 4,3 4,5 3,5 3,5 3,5

Drift i alt 487,1 487,4 481,8 480,3 478,6

Anlæg:

Rådighedsramme - vedligehold 2,4 2,4 4,3 4,3 4,3

Thurø skole 10,0 20,4 21,3

Kvalitetsfondmidler 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 12,4 22,8 25,7 4,3 4,3

Udvalget for Børn og Unge i alt 499,5 510,1 507,4 484,6 482,9
 

+ angiver udgift - angiver indtægt  
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Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Driftsbudgettet for 2014 udgør 480,3 mio. kr. (i 2013-prisniveau). Budgettet indeholder positive 
overførsler på 3,7 mio.kr. fra regnskab 2012. 
 
Budgettet er reduceret med 4,4 mio.kr. vedr. beslutning om besparelser i budget 2013 med virkning i 
budget 2014 og overslagsår Derudover vedrører besparelsen reduktioner på 0,5 mio.kr. vedr. 
svømmeundervisning, på 1,5 mio.kr. vedr. nedsat timetal i helhedskole (modregnet ekstra SFO-tildeling), 
på 0,1 mio.kr. vedr. forøget forældrebetaling i kommunal juniorklub samt 2,3 mio.kr. vedr. forøget 
forældrebetaling i SFO.  
 
Der er tilført 2 mio.kr. i 2014 til løft af folkeskolen (bloktilskud) i forbindelse med ny folkeskolereform. 
Desuden er tilført 970.000 kr. vedr. udfasning af 60 års regel for lærerne samt 840.000 kr. i 
omstillingspulje / ekstraordinært blottilskud ifm. folkeskolereform.  
 
Ved budgetforliget blev der besluttet tilføres af ekstra midler til folkeskolerne som følge af ny 
folkeskolereform, finansieret dels ved forhøjelse af SFO-takst, nedsættelse af juniorklubbernes 
åbningstid, reduktion af fællestiden samt via mellemkommunale betalinger. 
 
Anlæg 
Samlet anlægsramme på skoleområdet i 2014 udgør 22,8 mio. kr., og består af 2,4 mio. kr. til vedlige-
holdelse af bygningerne, samt 20,4 mio. kr. til fortsat renovering af Thurø skole, hvor den samlede 
anlægsbevilling udgør 54 mio. kr. i perioden 2012 til 2015 inkl. en udvidelse på 4 mio. kr. i 2015 til PCB 
udbedring. 

 

Tabeller og nøgletal  

Elevtal pr. 5. september  

Folkeskole-elevtallene er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for privatskoler og frie grundskoler kun 
inkluderer Svendborg-elever. 

 
Folkeskoler  

2011 2012 2013 Privatskoler og frie 
grundskoler  

2011 2012 2013 

 
Issø-skolen 

 
434 

 
415 

  
   433 

 
Egebjerg Friskole 

 
46 

 
56 

 
33 

 
Nymarkskolen (1) 

 
746 

 
693 

 
684 

 
Haahrs Skole 

 
467 

 
478 

 
481 

 
Rantzausminde Skole 

 
509 

 
528 

 
532   

 
Ida Holsts Skole 

 
241 

 
240 

 
240 

 
Skårup Skole 

 
467 

 
469 

 
421 

 
Ollerup Friskole 

 
155 

 
170 

 
165 

 
Stokkebækskolen 

 
509 

 
516 

 
509 

 
Oure Friskole 

 
72 

 
85 

 
101 

 
Thurø Skole 

 
307 

 
292 

 
303 

 
Vester Skerninge Friskole 

 
195 

 
196 

 
196 

 
Tved Skole  (1) 

 
278 

 
321 

 
344 

 
Øster Åby Friskole 

 
204 

 
210 

 
211 

 
Tåsingeskolen 
ex.centerafd. 

 
753 

 
746 

 
731 

 
Svendborg Friskole 

 
0 

 
0 

 
19 

 
Vestermarkskolen 

 
371 

 
351 

 
342 

    

 
Vestre Skole 

 
332 

 
328 

 
325 

    

 
Ørkildskolen 

 
722 

 
725 

 
694 

    

 
I alt (2) 

 
5428 

 
5384 

 
5318 

  
1380 

 
1435 

 
1446 
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Tåsinge centerafd. 
(2) 

  
75 

 
75 

    

 
1) I første skoleår af ændret skolestruktur, dvs. 2011/12 gik 6. klasserne fra Tved Skole på Nymarkskolen, men fra 
2012/13 forblev de på Tved Skole. 

2) Elevtallet på folkeskolerne er incl. special- og modtageklasser, men excl. centerklasser. Fra medio 2012 indgår 
centerklasserne i skoleområdet og elevtallet for centerklaserne på Tåsingeskolen er derfor anført pr. 5.9.2012 (som en 
særskilt linie nederst). 

 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Budget 
2012 

(planlæg-
ningstal for 
2011/12) 

Faktisk 
2011/12 
(pr. 5. 

sept. 2011) 

Budget 
2013 

(planlæg-
ningstal OG 
faktisk tal 

for 
2012/13 

Budget 2014 
(planlæg-
ningstal OG 
faktisk tal for 
2013/14) 

 
Antal folkeskole-elever 

 
5494 

 
5428 

  
5165* 

 
5108 

 
Antal elever i privatskoler og frie grundskoler 

 
1395 

 
1449 

 
1495 

 
1496 

 
Antal elever i efterskoler 

 
458 

 
425 

 
369 

 
Ca. 423 

 
I alt folkeskole, privat/friskole og 
efterskole 

 
7347 

 
7302 

 

 
7029* 

 
 

 
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 

   
1724 

 
1732 

 
Antal indskrevne i SFO i privatskoler /frie gr. 

   
527 

 
517 

 
I alt SFO i folkeskoler og privatskoler og 
frie grundskoler 

   
2251 

 
2249 

 

Der er i 2012 udarbejdet ny demografimodel på skoleområdet gældende fra og med budget 2013, der 
omfatter både folkeskoleelever (almenområdet), elever i privatskoler og frie grundskoler samt i 
efterskoler. Desuden er SFO-området indeholdt i modellen. Derimod er special- og 
modtageklasseeleverne på folkeskolerne holdt ude svarende til ca. 232 elever excl. centerafdelingen. 

Ifølge den ny demografimodel svarer elev-/indskrivningstal for budget 2013 og budget 2014 henholdsvis 
til skoleåret 2012/13 og skoleåret 2013/14 og er de faktiske elev-/indskrivningstal pr. 5. september. I 
budget 2012 var planlægningstallet (elevtallet i budgettet) forskelligt fra det faktiske elevtal for 5. 
september, idet der dengang blev andet en anden demografimodel. 

 
Løbende priser 
Udvalgte satser : 
Forældrebetaling (kr. pr. 
måned i 11 måneder pr. år) 

2012  
jan-juli 

2012  
aug-dec 

2013 
jan-juli 

2013 
aug-dec 

2014 
jan-juli 

2014 
aug-dec 

 
SFO heldagsplads* 

 
1715 

 
1000 

 
1015 

 
1250 

 
1255 

 
1355 

 
SFO kun morgen* 

 
445 

 
450 

 
457 

 
539 

 
541 

 
584 

 
Svendborg Juniorklub 
eftermiddag  

 
560 

 
560 

 
569 

 
569 

 
669 

 
569 

*) SFO-taksterne blev i 2012 ændret midt i året (pr. 1. aug.) p.g.a. indførelse af helhedsskole og deraf kortere SFO-
tid. I 2013 er de tilsvarende ændret pr. 1. august, idet helhedsskolen blev reduceret med 2 timer og samtidig blev der 
besluttet en forhøjet forældrebetalingsandel.  

Også i 2014 sker der en ændring af taksterne pr. 1. august 2013. For SFO’s vedkommende stiger taksten 1. august 
2014 som følge af Byrådets andenbehandling af budget 2014, hvor der er besluttet en stigning i forældrebetalingen i 
forbindelse med finansiering af folkeskolereformen. 
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For Svendborg Juniorklub sker der en stigning 1. januar 2014 grundet besparelser besluttet i Udvalget for Børn og 
Unge d. 14. marts 2013. Pr. 1. august 2014 falder forældrebetalingen derimod p.g.a. reduceret åbningstid i 
forbindelse med implementering af folkeskolereformen. 

 

ECO Nøgletal – udvikling Svb. Kommune, 
Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 

Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42.609 

 
42.626 

 
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 

 
208 

 
129 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
8.340 

 
8.487 

 
3.22.10 Bidrag til private skoler 

 
6.399 

 
6.787 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: pr. 14-18 årig) 

 
3.668 

 
3.556 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

ECO Nøgletal. Regnskab 2012. Udvalget 
områder. Kroner pr. 6-16 årig. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
42.626 

 
41.495 

 
44.865 

 
43.217 

 
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 

 
129 

 
851 

 
535 

 
726 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
8.487 

 
7.455 

 
6.471 

 
7.945 

 
3.22.10 Bidrag til private skoler 

 
6.787 

 
4.861 

 
4.723 

 
4.949 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: pr. 14-18 årig) 

 
3.556 

 
3.471 

 
3.209 

 
2.614 

Kilde: ECO nøgletal (2012-priser) 
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Rammeinstitutioner - Tåsingeskolens Centerafdeling 

Under skoleområdet ligger Tåsingeskolens centerafdeling med ansvar for at udvikle og drive tilbud til 
børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. 
Tilbuddene er omfattet af taxameter princip med taksfinansiering og følger Styringsaftalen. 
 
 

Hvad vil vi i 2014:  

Harmonisering af området som gerne skulle give mulighed for et skoletilbud, der kan tilgodese elevernes 
samlede problemstillinger inden for ADHD, tale/sprog og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 
 

 

Økonomisk oversigt for området 

Skoleområdet, Tåsingeskolens 

Centerafdeling

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Tale-sproglige vanskeligheder -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

udviklingsforstyrrelser -4,4 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

Drift i alt -4,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7
 

 
 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift 
Da området er underlagt Styringsaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens tilbud og økonomi ud fra 
takstmæssige principper. 
Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud 
på mere en 5 % hæves taksten året efter. 

 
 
 

Tabeller og nøgletal  

                

 
 
Skoleområdet –  
Tåsingeskolens Centerafdeling 

 
Budget 2013 

 
Budget 2014 

 Normering.  
Helårs børn/unge 

Takst kr. 
pr. dag 

Normering.  
Helårs børn/unge 

Takst kr. 
pr. dag 

 
Tale-sproglige vanskeligheder 

 
12 

 
661 

 
11 

 
659 

 
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 
60 

 
1118 

 
64 

 
1.093 
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Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
Rammebetingelser 
Den væsentligste lovgivning 
Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens §3 og 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger 
om specialundervisning. Endvidere danner Kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken 
med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. 
 
PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for 
specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte 
budgetområder. 
 

• PPRs løn og drift 
• Betaling for elever – Vidtgående specialundervisning 
• Betaling for elever – Kolibrien (SFO) 

 
 
Strukturudvikling 
PPR betjener 12.161 børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og 1034 børn i alderen 0-17 i Ærø 
kommune. 
 
PPR/Svendborg betjener: 11 folkeskoler, 8 fri- og privatskoler, 1 specialskole/fritidstilbud, 2 
centerklasseafdelinger, 1 kommunal dagbehandlingstilbud, samt 4 dagtilbuds- og opholdssteder. 
 
PPR/Svendborg betjener i Svendborg: 6 kommunale dagtilbudsområder, som består af 32 huse, 2 
dagplejeområder, 4 selvejende dagtilbud, samt 9 private dagtilbud. 
 
På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskoler, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud 
samt dagplejer 
 
PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: 
 

• Psykologområdet 
• Ergo-/fysioterapeuter 
• Tale – hørepædagogområdet. 
• Konsulent – lærerområdet. 
• Skolesocialrådgiverområdet. 
• Ledelse 
• Administration 

 

 

Hvad vil vi i 2014:  

 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’s arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i en KVALITETSSTANDARD, 
som beskriver/synliggør PPR som en tværfaglig serviceorganisation.  PPR betjener børn, forældre og 
samarbejdspartnere i kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler. 
 
Med baggrund i kvalitetsstandarden/samarbejdsaftalen og en forventningsafstemning, udformes hvert år 
en udmøntningsdel, således at arbejdet kan tilpasses det enkelte områdes behov. Den dialogbaserede 
udmøntningsdel evalueres og videreudvikles fremadrettet.  
 
 

• PPR har i foråret 2013 udformet materialet ”PPR´s inklusionsforståelse på Skoleområdet”. Dette 
indgår i det tværfaglige samarbejde med skolerne for fremadrettet at understøtte de 
inkluderende læringsmiljøer. 
 

• PPR udarbejder en række indsatser, ”Tiltag på tværs”, som er et supplement til PPR´s ´ øvrige 
arbejde. 
Disse indsatser/forløb henvender sig til børn og forældre. Enten for ét barn/forældre eller for 
grupper af børn/forældre. Tidsrammen for disse forløb er ca. 5 – 12 uger. 
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Igangsætning af disse forløb sker i samarbejde med dagtilbud/skoler.  
De konkrete ”Tiltag på tværs” lægges i august 2013 på PPR´s hjemmeside og opdateres 
fortløbende. 
 

• PPR udarbejder en række ”Minikurser” for personale i dagtilbud og skoler. 
Disse er praksisnære kurser, som understøtter inklusionsarbejdet i dagtilbud og på skoler. 
Minikurserne er tematiserede og ét kursus kan tilrettes på nogle områder, således at det tilpasses 
det enkelte dagtilbud/skole. 

 
 

Økonomisk oversigt for PPR 

Skoleområdet, PPR

Vedtaget 

budget 2013 
2013-priser

 Budget      

2014          
2014-

priser

 Budget      

2015          
2014-

priser

 Budget      

2016           
2014-priser

 Budget       

2017            
2014-priser

Drift

Pæd/psyk. Rådgivnig 12,0 13,8 12,1 12,1 12,1

SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Befordring specialskole / centerklasse 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5

Spec. Undervisning i regionale tilbud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Spec. Undervisning i kommunale tilbud 43,3 39,4 40,0 40,0 40,0

Spec. Pædagogiske bistand førskolealderen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Særlig dagtilbud 11,3 9,2 9,2 9,2 9,2

Drift i alt 73,6 70,1 69,0 69,0 69,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

 
Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
 
Budget 2014 er 1,1 mio. kr. større end overslagsårene dette skyldes overførsler fra 2012 grundet mer-
/mindreforbrug. 
 

 
. 
 
 
 

 
Mio. kr 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFT 2014 2015/2016/2017

Uforbrugt lønmidler i 2012 0,4 0,0

Særlig PPR takst i 2012 1,2 0,0

Merforbrug v.køb af pladser i 2012 -0,5 0,0

I alt 1,1 0,0
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Dagtilbudsområdet 

Rammebetingelser 
Dagtilbudsloven danner rammen for, at kommunen leverer det nødvendige antal pladser. I 
Dagtilbudsloven beskrives specifikke krav til, hvad børn skal have mulighed for hvad angår trivsel, 
udvikling og læring i dagtilbud. 
 
Der er i loven præciseret krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der skal beskrive 
dagtilbuddets mål for børn i læring indenfor følgende temaer: 
Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og 
naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt det enkelte dagtilbuds arbejde med børn i 
udsatte positioner. 
Med afsæt i lovgivningen er der i kommunen udarbejdet Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014, 
som på dagtilbudsområdet er udmøntet i Mission og fælles referenceramme samt faglighedsblomsten. 
 
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, de selvejende og de private 
dagtilbud. 
 
Struktur 
Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder, 5 kommunale 
dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 5 kommunale områder omfatter 30 
børnehuse og det selvejende område omfatter 4 børnehuse. 
 
Der er 9 private dagtilbud. 

  
Hvad vil vi i 2014:  

Mål:  
• Udbrede forskningsprojektet Barnet i Centrum til at omfatte alle de børnehuse/dagplejegrupper, 

der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. 
• Videreføre fokus på TAG, Trivsel og ArbejdslivsGlæde, som er et tre-årigt projekt, hvor der er 

givet en pulje på i alt 1,5 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Projektet er opstartet i 2012. 
• Sætte mål for opfølgning på Læringsmiljøvurderingernes anbefalinger der indgår i 

Kvalitetsrapporten. 
• Gennemføre administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske læreplaner. 

Veje til målet: 
 

• Via den interne projektorganisation igangsættes partnerskabsoplæringer af de 0-2 års grupper, 
der ikke er direkte deltagende i laboratorierne. Forskerne fra Århus Universitet inviteres til at 
holde oplæg for deltagerne, som start på partnerskaberne. 

• TAG fortsætter og tilrettes efter den erfaring og viden, der høstes i evalueringer i forløbet. 
• Når Kvalitetsrapporten foreligger sættes opfølgning på anbefalingerne til godkendelse i Udvalget 

for Børn og Unge, og til drøftelse i forældrebestyrelserne og i dagtilbudsleder-gruppen. 
• Procesplanen for gennemførelsen af Læringsmiljøvurderingen er klar, og startskuddet går på 

møde for dagtilbudsledelserne ultimo august. 
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Økonomisk oversigt for dagtilbudsområdet 

 

Dagtilbudsområdet

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Fælles formål 29,4 33,2 30,8 29,6 29,6

Dagpleje 55,9 45,7 45,6 45,6 45,6

Institutioner 117,3 122,6 119,9 120,0 120,0
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6

Tilskud til privatinstitutioner 31,2 30,3 30,3 30,3 30,3

Drift i alt 236,9 234,4 229,3 228,2 228,2

Anlæg:Fællespulje til 
indsatsområder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Sikkerhedsmæssige tiltag 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1Tilpasning af de fysiske 
rammer 15,4 -25,1 3,2 1,0

Vedligeholdelsesramme 0,7 0,8 2,7 2,7 2,7

Skovlinden 0,0 5,1 4,3 0,0

Kirkeby Børnehus 0,0 5,6 6,0 0,0

Udvidelse af Humlebien 0,0 4,2 21,1 7,3

4-Kløveren 0,0 3,0 2,5 0,0

Gudme børnehave 0,0 0,9 14,7 0,0

Anlæg i alt 18,6 -3,2 56,9 13,5 5,2
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budgettet for 2014 udgør 234,4 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler på 2,6 mio. kr. fra 
regnskab 2012. 
 
Afledt af budgetforliget for 2014 er der afsat driftsmidler til udgifter vedr. udvidelse af Gudme Børnehave 
og 4-Kløveren samt en ny institution Humlebien på  netto 0,3 mio. kr. i 2015 stigende til 1,9 mio. kr. ved 
fuld udbygning. I projekterne udbygges med 30 nye vuggestuepladser som erstatter nuværende 
dagplejepladser. I forbindelse med udbygningen afvikles to pavilloner beliggende ved Hesselager 
Børnehus og Gudme dagtilbud, hvorved der bortfalder udgifter på 0,7 mio. kr. Tilpasningen af de fysiske 
rammer på dagtilbudsområdet er en del af i alt 5 anlægsprojekter i etape 1, hvor der allerede er bevilget 
udbygning af Skovlinden og Kirkeby Børnehus i 2013. 
 
Der er desuden afsat 0,2 mio. kr. til befordring af skoler og dagtilbud beliggende i yderdistrikterne 
 
Budgettet er reduceret med netto 0,7 mio. kr. (brutto 0,9 mio. kr.) vedr. beslutning om besparelser i 
budget 2013 med virkning i budget 2014 og overslagsår. Besparelsen vedrører brutto 0,1 mio. kr. på 
gæsteplejehuset, 0,6 mio. kr. vedr. reduktion af en dagtilbudsleder i forbindelse med sammenlægning af 
dagtilbudsområder samt 0,2 mio. kr. vedr. rammebesparelse.  
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Anlæg  
Dagtilbudsområdets samlede anlægsramme i 2014 udgør -3,2 mio. kr., idet der er indarbejdet en 
forventet overførsel fra 2013 til medfinansiering af udbygningen på dagtilbudsområdet. 
 
Anlægsrammen består af udbygning af Skovlinden med 5,1 mio. kr., Kirkeby Børnehus med 5,6 mio. kr., 
Humlebien med 4,2 mio. kr., 4-Kløveren med 3,0 mio. kr., Gudme børnehave med 0,9 mio. kr. samt 
øvrige vedligeholdelsesmidler med 3,2 mio. kr. 
 
Tilpasningen af de fysiske rammer er afsat med et negativt beløb pga. fremrykning og ændret tidsplan 
for anlægsprojekterne fra 2013. 

 

Tabeller og nøgletal  

 

Løbende priser 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 

2011 

Regnskab 

2012 

Budget    

2013 

Budget 

2014 

 
Antal børn i dagtilbud 

 
3251 

 
3206 

 
3165 

 
3044 

 
Udnyttelse af dagplejens pladser 

 
86 % 

 
91,5 % 

 
91,4% 

 
91,4% 

 
Siden 2008 har antallet af børn i dagtilbud i Svendborg været faldende. Forudsætningen bag det 
forventede antal børn i dagtilbud i 2014 bygger på ekstern prognose udarbejdet på dagtilbudsområdet. 
Prognosen bygger på forudsætninger om dækningsgrad, altså hvor mange børn der benytter dagtilbud i 
forhold til hvor mange børn, der er i kommunen. I dækningsgraden indgår indslusnings- og 
udslusningsmønster, antal 6 årige i dagtilbud, antal børn fra og i andre kommuner m.m.  
 
Løbende priser 

Udvalgte satser  
2012 2013 2014 

 

 
Dagpleje takst 

 
2467 

 
2413* 

 
2427 

 
Vuggestue takst 

 
2613 

 
3010* 

 
3034 

 
Børnehave takst 

 
1721 

 
1748* 

 
1783 

 
Frokost takst 

 
658 

 
671 

 
671 

*Taksten efter 1. august, hvor der er reguleret i forhold til den faktiske lønfremskrivning 
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ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  

2011 

Regnskab 

2012 

 
Nettodriftsudgifter 0 – 5 årige 

 
62.975 kr. 

 
62.868 kr. 

 
 

ECO Nøgletal. Regnskab 2012.  
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgifter 0 -5 årige (excl. særlige 
dagtilbud og særlige klubber) 

 
62.868 

 
58.621 

 
59.896 

 
64.163 

 
Dækningsgrader 0 – 2 årige* 

 
70,8 

 
68,5 

 
67,3 

 
67,6 

 
Dækningsgrader 3 – 5 årige* 

 
96,1 

 
97,4 

 
97,7 

 
97,0 

 
Dagplejeandel 0 – 2 årige af indskrevne** 

 
57,8 

 
65,5 

 
66,7 

 
40,8 

* Dækningsgraden viser, hvor mange procent af børnene i de på gældende aldersgrupper, der er 
indskrevet i dagtilbud.  
 
**Dagplejeandel viser hvor mange 0-2 årige, der er indskrevet i dagpleje i procent af antal indskrevne 0 – 
2 årige. 
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Under Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende 
drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige 
behov.  

 

Økonomisk oversigt for Børn og Unge med særlige behov 

(Mio. kr.) 

Børn og Unge med særlige behov

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Familieafdelingen 160,9 156,7 156,5 156,5 156,5

Specialundervisning for voksne 19,6 21,9 22,1 22,1 22,1

Specialinstitutioner -6,2 -0,4 -2,3 -2,3 -2,3

Serviceudgifter 174,4 178,2 176,3 176,3 176,3

Familieafdelingen 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5

Overførselsindkomster 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5

Området i alt 176,1 182,7 180,8 180,8 180,8
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Familieafdelingen 

Rammebetingelser 
Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i 
samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og 
selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den 
målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et 
andet særligt behov for støtte, jf. servicelovens § 19 stk. 1. 
 
Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn 
og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 41 og 42. 
 
Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens § 46: 
 
”Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 
Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at  

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. 
ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk 

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i 
sociale relationer og netværk 

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse 
4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv   

 
 
Familieafdelingens hovedopgaver: 
 
Børn, unge og handicapsagsbehandling, herunder: 

• Råd og vejledning til børn, unge og familier 
• Socialfaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger 

Børn og Unge med særlige behov 
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• Iværksættelse af forebyggende støtteforanstaltninger, herunder bl.a. dagtilbud, heldagsskole, 
familiebehandling, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, døgnophold for hele familien, 
aflastningsordninger, projekt unge mødre, kontaktpersonordninger, praktikordninger, ophold på 
kost- og efterskoler m.v. 

• Anbringelser udenfor hjemmet i netværkspleje, familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, 
døgninstitutioner, kollegier/eget værelse, sikrede døgninstitutioner m.v. 

• Tværfagligt samarbejde og tværfaglig koordinering, herunder deltagelse i tværfaglige grupper i 
dagtilbuds- og skoleregi. 

• Konsulentfunktion i forhold til dagtilbud og skoler. 
• Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, træning og ledsageordninger som følge af børns og unges 

nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. 
 

Varetager de kommunale opgaver på familieplejeområdet, herunder: 
• Vejledning, sparring og supervision til plejefamilier, herunder særlige tilbud til plejefamilier med 

behandlingskrævende børn og unge 
• Koordinerer akutplejefamilieordningen med særlig vejledning og support til akut-plejefamilierne 

Godkendelser og undersøgelse af netværksplejefamilier og konkrete plejefamilier 
• Tilrettelægger og udbyder lovpligtige undervisningsforløb til plejefamilier 
• Samarbejder med Socialtilsyn Syd i forbindelse med matchning. 

 
 
Et fast team udfører kontaktpersonopgaver til børn og unge med særlige behov og deres 
familier, herunder: 

• Personlig støtte og vejledning til børn og unge – bl.a. til unge med misbrugs- og 
kriminalitetsproblematikker, unge med følelsesmæssige, adfærdsmæssige - og personlige 
problemstillinger mv. 

• Støtte og aktiviteter til mindre børn i særligt udsatte familier med henblik på at undgå 
anbringelse af barnet, herunder også praktisk og pæd. støtte i hjemmet.  Der er ansat en ” 
Nøddeknækker” med en særlig koordinerende funktion primært til sårbare børnefamilier bosat i 
Hømarken området . 
 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  
Understøtte en forstærket koordineret ungeindsats samt implementere lovgivningen i overgrebspakken i 
afdelingens daglige praksis. Begge temaer vil styrke og intensivere det tværfaglige samarbejde omkring 
sårbare og udsatte børn og unge. 
 
Mål: 
 

• Målet er at Familieafdelingen via aktiv deltagelse i en forstærket ungeindsats og via styrkelse af 
det tværfaglige samarbejde med baggrund i overgrebspakken og strategiplanen for 
familieområdet kan være med til at understøtte Den sammenhængende Børne- og ungepolitik og 
inklusionsprocessen i almenområdet. 

 
• Målet er bl.a., at flere børn, der modtager sociale støtteforanstaltninger efter serviceloven, 

herunder også anbragte børn og unge kan forblive i det almene dagtilbuds- skole og 
undervisningsregi.  

 
Veje til målet:  
 

Udgangspunktet er, at Familieafdelingen fortsætter implementeringen af den politisk godkendte 
strategiplan for familieområdet med fortsat fokus på netværksinddragende metoder– og særlig fokus på 
overgrebspakkens skærpede lovregler om håndtering af underretninger. 

• Familieafdelingen påbegynder i efteråret 2013 implementering af en ændret intern organisering, 
der indebærer: 

- At der oprettes et ungeteam, som varetager koordineret sagsbehandling for unge med 
særlige behov i tæt samarbejde med UU - Center, Jobcenter, Socialfagligt Center m.fl. Det 
nye ungeteam får særlig ekspertise og kendskab til ungeområdets andre aktører. 
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- At afdelingens visitationsteam distriktsvis varetager al konsulentbistand til skoler og dagtilbud 
og deltager i alle former for faste tværfaglige møder – dette kvalificerer og giver mere 
ensartethed i den konsultative funktion og i målgruppevurderinger – via distriktsopdelingen 
sikres nærhedsprincippet fortsat. 

- Alle underretninger screenes i visitationsteamet – i weekends af afdelingens døgnvagt. 

- Sagsbehandlerne i henholdsvis ungeteamet og børneteams får mere ro til at koncentrere sig 
om egne sager og styrke mulighederne for at indgå i tætte tværfaglige samarbejdsfora 
omkring deres egne sager. 

- Via forankringen af Videnscentret får det styrkede familieplejeteam øget mulighed for at give 
sparring og konsultativ bistand til almenområdet med henblik på at understøtte inklusionen af 
familieplejeanbragte børn og unge i almene skole- og dagtilbud 

 

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen 

(Mio. kr.) 

Familieafdelingen

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift - serviceudgifter

Særlige dag- og klubtilbud 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Plejefamilier og opholdssteder 77,2 75,4 75,4 75,4 75,4

Forebyggende foranstaltninger 52,7 51,5 51,3 51,3 51,3

Døgninstitutioner 25,5 24,1 24,1 24,1 24,1

Sikrede døgninstitutioner 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Rådgivningsinstitutioner 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

Drift i alt 160,9 156,7 156,5 156,5 156,5

Indkomstoverførsler

Central refusionsordning -7,7 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Kontante ydelser 9,4 7,7 7,7 7,7 7,7

Indkomstoverførsler i alt 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5

Familieafdelingen i alt 162,7 161,3 161,0 161,0 161,0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Serviceudgifter 
Familieafdelingens budget til serviceudgifter udgør 156,7 mio. kr.  
De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner), hvilke 
udgør 63,5 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 32,9 % af det 
samlede budget. 
Budgettet er reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2013. Budgetændringen ligger bl.a.  
i overførsel af budget til opnormering af sagsbehandlere med 1,4 mio. kr., overførsel til 
permanentgørelse af Videnscentret med 1,3 mio. kr. samt ej tilførsel af budget til familieplejekonsulent i 
Videnscentret med 0,2 mio. kr., hvilket var overført i 2013 budgettet. Derudover er der en 
rammebesparelse på 0,2 mio. kr. og medfinansiering af overhead på 2,5 mio. kr.  Rammebesparelsen 
stiger til 0,4 mio. kr. fra 2015 og frem. 
Der er tilgået budgettet 0,4 mio. kr. i lov- og cirkulæremidler vedr. det nye tilsyn og børnehusene. 
Fra Dagtilbudsområdet er tilført 0,175 mio. kr. til særlige klubtilbud.  
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Indkomstoverførsler 
Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler udgør 4,5 mio. kr. 
Budgettet er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til 2013. Stigningen udgør en tillægsbevilling givet til 
tilpasning af budgettet til den centrale refusionsordning med 4,6 mio. kr. og tilpasning af budgettet til 
kontante ydelser med -1,8 mio. kr.   
 

 

Tabeller og nøgletal  

 

(Antal helårsbørn/unge) 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Socialpædagogiske opholdssteder 

 
43 

 
39 

  
34 

 
32 

 
Familiepleje 

 
98 

 
105 

 
105 

 
110 

 
Netværksplejefamilie 

 
7 

 
8 

 
10 

 
12 

 
Døgninstitutioner 

 
21 

 
23 

 
26 

 
25 

 
Døgninstitutioner, handicappede 

 
8 

 
7 

 
7 

 
8 

 
Kost- og efterskoler 

 
8 

 
6 

 
6 

 
8 

 
Eget værelse 

 
15 

 
14 

 
14 

 
15 

 
Mellemkommunale i alt netto 

 
7 

 
7 

 
4 

 
4 

 
Anbringelser i alt 

 
207 

 
209 

 
210 

 
214 

 
Familieinstitutioner 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
Heldagsskoler 

 
104 

 
103 

 
99 

 
92 

 
Aflastningsophold inkl. handicappede 

 
29 

 
26 

 
25 

 
25 

 
Udvalgte forebyggende foranstaltninger i 
alt 

 
133 

 
129 

 
126 

 
119 

 
 
(Løbende priser) 
Udvalgte satser  helårs opholdspriser kr. 

2012 2013 2014 
 

 
Døgninstitutioner 

 
690.922 

 
667.574 

 
693.934 

 
Døgninstitutioner, handicappede 

 
1.017.316 

 
1.025.481 

 
1.035.120 

 
Opholdssteder 

 
681.223 

 
710.585 

 
806.936 

 
Familiepleje 

 
377.776 

 
379.049 

 
369.619 

Svendborg Kommunes egne nøgletal 
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ECO Nøgletal 

Svendborg Kommune har skiftet sammenligningsgruppe fra februar 2013. Ændringen betyder, at 
Svendborg ligger højere end sammenligningsgruppen, hvor Svendborg tidligere lå lavt i forhold til 
sammenligningsgruppen, idet der er gået fra en gruppe hvor udgiftsbehovet i gruppen er middel og 
ressourcepresset højt til en gruppe hvor udgiftsbehovet er lavt og ressourcepresset er moderat. 
Sammenligningsgruppen fra 2013 består af følgende 18 kommuner: Ikast-Br., Kolding, Brønderslev, 
Skive, Aarhus, Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, 
Middelfart, Norddjurs, Randers, Faaborg-Midtfyn. 
 

ECO Nøgletal – udvikling  (I alt kr. 0-22 
årig, ekskl. indtægter fra den centrale 
refusionsordning) (i alt kr. 0-22 årig) 

Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

 
Plejefamilier og opholdssteder 

 
4.637 

 
4.758 

 
Forebyggende foranstaltninger 

 
3.317 

 
3.038 

 
Døgninstitutioner 

 
1.704 

 
1.444 

 
Sikrede døgninstitutioner abonnement 

 
236 

 
193 

 
I alt 

 
9.894 

 
9.433 

 

 

ECO Nøgletal   (I alt kr. 0-22 årig, ekskl. 
indtægter fra den centrale 
refusionsordning) 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2011 

 
9.894 

 
10.489 

 
8.519 

 
8.390 

 
Regnskab 2012 

 
9.434 

 
8.178 

 
8.722 

 
8.329 

 
Budget 2013 

 
9.952 

 
8.453 

 
8.873 

 
8.404 

 

ECO Nøgletal  (Andel børn og unge 
anbragt uden for eget hjem i promille af 
0-17 årige) 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2010. OBS andel 0-22 årige 

 
9,4 

 
11,1 

 
8,9 

 
8,0 

 
Regnskab 2011 

 
13,1 

 
15,0 

 
12,1 

 
10,3 

 
Regnskab 2012 – nøgletal endnu ikke 
offentliggjort 24.10.2013 
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Specialundervisning for voksne 

Rammebetingelser 
Specialundervisning for unge voksne udbydes på CSV Sydfyn, der dels omfatter den 3årige 
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 16-25årige, den såkaldte STU samt VSU, der 
dækker voksenspecialundervisning. Derudover udbydes den 3årige ungdomsuddannelse – STU – på en 
række eksterne, private uddannelsestilbud eller institutioner, der er forhåndsgodkendt af Svendborg 
Kommune som generelt og konkret uddannelsestilbud til den enkelte unge. 

REVAS gennemfører på vegne af Svendborg Kommune årlige tilsyn på de institutioner eller tilbud, hvor 
der er visiteret unge fra Svendborg Kommune til uddannelsen.  

Afdelingen følger området tæt, bl.a. i forhold til relevant matchning af de unge i uddannelsestilbuddene, 
visitation, opfølgning og budgetstyring. Der skal ske en løbende tilpasning af tilbuddene, herunder af 
Svendborg Kommunes eget kommunale tilbud i forhold til unges behov og efterspørgsel. Der har siden 
etablering af den 3årige ungdomsuddannelse i 2008/2009 været en markant årlig tilgang til uddannelsen, 
som der nu forventes fra 2014 og frem at have fundet et stabilt leje. Der skal fortsat være 
opmærksomhed på visitation til uddannelsen, herunder at sikre at ingen unge visiteres til uddannelsen, 
der har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse med eller uden specialpædagogisk 
støtte.   

 

Økonomisk oversigt for Specialundervisning for voksne 

(Mio. kr.) 

Specialundervisning for voksne

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

VSU 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Andre skoler end VSU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7

STU 7,2 10,7 11,0 11,0 11,0

Andre STU tilbud 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4

Afvikling  af Entreprenøraftalen 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Drift i alt 19,6 21,9 22,1 22,1 22,1
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

 
VSU består af en budgetlagt abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange 
borgere der er i de kommuner. 
 
STU består af taksinstitution inden for Styringsaftalen samt elever i andre STU tilbud. 
 

2014 2015 2016 2017

Budget til famileafd 0,2 0,0 0,0 0,0

Etablering af ungeenhed Ung & Rusmidler -0,1 0,0 0,0 0,0

SG Juniorklub -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Besp.; Inklusion -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

I alt -0,7 -0,8 -0,8 -0,8  
Mio.kr. 
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Tabeller og nøgletal  

 

Takst (kr.) pr døgn 

 
Specialundervisning for voksne   

Budget 2013 Budget 2014 

 
STU 

 
583 

 
582 

 
VSU 

 
65 

 
65 

 
 

Specialinstitutioner 

Rammebetingelser for specialiserede tilbud 
Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede 
tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. De 
specialiserede tilbud omfatter familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og 
aflastningstilbud, specialskoler og specialfritidsordning.  
 
Tilbuddene, der fortsat sælger pladser til andre kommuner er takstfinansieret. For øvrige tilbud, såsom 
rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101, Ungekollegiet Møllergade og Den Nye Heldagsskole er der en 
rammeaftale med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne 
forhandles årligt.  
 
Områdestruktur: 

1) CSV Sydfyn (specialundervisning for unge og voksne): 
Voksenspecialundervisning, herunder  
• Forberedende Voksenundervisning - FVU 
• Den 3-årige ungdomsuddannelse  
• CSV Kollegierne 
• CSV Erhverv 
• CSV Café 

 
2) Center for Børn, Unge og Familier (anbragte børn og unge uden for hjemmet): 

• Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge) 
• Børnehuset og Hus 53 (døgn- og gæsteaflastning for udviklingshæmmede børn og unge) 
• Ungekollegiet Møllergade (støtte til unge, der bor på eget værelse) 
• Rådgivningshuset (åben rådgivning) 
• Familiecentret (åben rådgivning), herunder mødrehus 
• SSP - Skole Social Politi  
• Ungdomsrådgivningen 

 
3) Byhaven: 

• Byhaveskolen, ny helhedsskole ved fusion af Byhaveskolen (specialskole for børn og unge 
med særlige behov) og Kolibrien (specialfritidsordning) 

• Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi og træning til børn og unge med særlige behov på hele 
Sydfyn) 
 

4) Den Nye Heldagsskole (specialskole fra 0-10. klasse til børn og unge med massive sociale, 
følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder).  
• Undervisningen udgør undervisning, pædagogik, familieterapi og terapi til unge. 
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Hvad vil vi i 2014:  

Tema: Etablering af Ungekontakten 
Der har siden 2012 været arbejdet intensivt på tværs af direktørområder med en forstærket ungeindsats, 
der skal sikre en målrettet og koordineret helhedsindsats mellem de sundhedsrelaterede, sociale, 
uddannelses – og beskæftigelsesrelaterede indsatser i forhold til unges behov, der sikrer at langt flere 
unge, end i dag opnår ungdomsuddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet. I forlængelse af 
indsatsen udarbejdes en ungestrategi på tværs af relevante faglige områder. 

Mål: 
At der primo 2014 er etableret en organisatorisk og fysisk enhed i form af ”Ungekontakten”, der kan sikre 
en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats til udsatte unge og unge voksne. Når der er truffet 
politisk beslutning om fysisk placering af Ungekontakten påbegyndes arbejdet med udformning af 
ungestrategien.  
  
Veje til målet:  
Udviklingsarbejde er igangsat af styregruppe, der afsøger konkrete muligheder for fysisk placering af 
Ungekontakten, herunder i forhold til etablerings- og driftsudgifter.  
Tema: Øget inklusion i skoler og dagtilbud samt tilpasning af takststruktur og tildelingsmodel  
UBU besluttede i marts 2013, at der skal findes besparelser via indsatser til øget inklusion på ca. 5,5 mio. 
kr. i helårsvirkning.. Der er nedsat udviklingsarbejde på tværs af afdelinger og specialområdet og 
almenområdet, der skal komme med forslag til konkrete initiativer, herunder økonomiske justeringer og 
faglige og organisatoriske tilpasninger til øget inklusion. Arbejdet afsluttes i 2013, men implementering 
og udmøntning af konkrete forslag vil foregå i 2014 og frem. 
 
Mål:  
Der er nedsat tre arbejdsgrupper, der hver i sær og i samspil skal udarbejde forslag og konkrete bud på 
tiltag til øget inklusion, eksempelvis nye incitamentstrukturer eller anden organisatorisk indretning, der 
samlet set medfører en besparelse på 5, 5 mio. kr. 
 
Veje til målet:  
Arbejdsgrupperne arbejder i forhold til tre stillede opgaver og udarbejder konkrete forslag til 
implementering, der sendes i høring i efteråret 2013 med henblik på politisk godkendelse og 
implementering fra 2014 og frem. 
 
Opgave 1: Tilpasning til øget inklusion på skoleområdet 
Opgave 2: Styrkelse af tværfagligt samarbejde og understøttelse af øget inklusion på dagtilbud- og 
skoleområdet 
Opgave 3: Analyse og tilpasning af takststrukturer og tildelingsmodel på specialområdet. 
 
Tema: Omorganisering af Byhaven 
I 2013 afsluttede Center Byhaven et femårigt forsøg med samdrift af tilbud til børn og unge med fysiske 
og eller psykiske funktionsnedsættelser, specialskole, fritidsordning, døgn- og aflastningstilbud, jf. § 67, 
stk. 2 i lov om social service og Ergo- og Fysioterapien for Sydfyn. I forlængelse heraf blev der truffet 
politisk beslutning om en omorganisering af området for at styrke en faglig forankring af tilbuddene. Fra 
1. august 2014 er Byhaveskolen og Kolibrien fusioneret til ny helhedsskole. Børnehuset og Hus 53 
sammenlægges administrativt og organiseres under Center for Børn, Unge og Familier, således at alle 
døgntilbud til anbragte unge i Svendborg Kommune organisatorisk har samme tilhørsforhold. Ergo- og 
Fysioterapien for Sydfyn vil fra 1. august 2014 hører under PPR.   

 
Mål:  
At de organisatoriske og administrative omlægninger er implementeret senest 1. august 2014. 
 
Veje til målet:  
Der igangsættes udviklingsarbejde på institutionerne, dels i forhold til at implementere en ny 
helhedsskole på Byhavesskolen fra 1. august 2014, og dels i forhold til sammenlægning af Børnehuset og 
Hus 53 i en samlet og sammenhængende fysisk enhed på matriklen.  
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Økonomisk oversigt for Specialinstitutioner 

(Mio. kr.) 

Specialinstitutioner

Vedtaget 

budget 
2013 2013-

priser

 Budget      

2014          
2014-priser

 Budget      

2015          
2014-priser

 Budget      

2016           
2014-priser

 Budget       

2017            
2014-priser

Drift

Kommunale specialskoler 0,2 0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Forbyggende foranstaltninger 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Døgninst. For børn og unge -0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

Rådgivningen 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5

Tilbud til voksne med særlig behov 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0

Administrationsbygninger 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3

Sekretariat og forbaltninger 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Rammeinstitutioner:

Fælles formål -2,2 2,6 1,8 1,8 1,8

Kommunale specialskoler -4,3 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

Specialpædagogisk bistand til voksne -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Ungdomsudd. (STU) -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Særlig dagtilbud -2,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Døgninst. For børn og Unge -0,9 -1,7 -0,9 -0,9 -0,9

Drift i alt -6,2 -0,4 -2,3 -2,3 -2,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Da en del af afdelingen er underlagt Styringsaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens tilbud og 
økonomi ud fra takstmæssige principper. 
Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud 
på mere en 5 % hæves taksten året efter. 

Tabeller og nøgletal  
              

 
Afd. for Børn og Unge med særlige behov 

 
Budget 2013 

 
Budget 2014 

 Normering. 
Helårs 

børn/unge 
 

Takst kr. pr. 
dag 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. dag 

 
CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 

 
75 

 
583 

 
75 

 
582 

 
CSV – VSU, takst pr. borgere 

 
65.158 

 
65 

 
64.823 

 
65 

 
Byhaven: 

    

 
Byhaveskolen 

 
137 

 
708 

 
126 

 
702 

 
Specialfritidshjemmet Kolibrien 

 
100 

 
329 

 
120 

 
332 

 
Døgninstitution Børnehuset 

 
5 

 
2.858 

 
5 

 
3.092 

 
Aflastningsinstitution Hus 53- 

 
5 

 
2.476 

 
2.682 

 
2.476 
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Ungdommens uddannelsesvejledning:  

Rammebetingelser 
Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874, 875 og 876 af 07.07.2010  
danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn.  
UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og 
indtil de fylder 25 år.  
 
Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige 
behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Differentieret vejledning, vurdering af afgangselevernes 
uddannelsesparathed, de 15 – 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelses eller erhvervsarbejde 
med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og et styrket samarbejde med jobcentrene i 
ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. 
 
Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.2010 om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke 
umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et 
erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I 
Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i 
Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. 
 
Lov nr. 564 af 06.06.07 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge 
som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter  
d. 01.08.07 har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center 
Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3- årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en 
indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center Sydfyn 
en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indstilling og foreløbig 
uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers nedsatte visitationsudvalg, som herefter 
foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor 
uddannelsen skal foregå. 
 
Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU-Center Sydfyn opfylder 
intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 
kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. 

 

Hvad vil vi i 2014:  

Tema:  
Andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse i 2015, vil udgøre 95 % svarende til 
regeringens målsætning.  
 
Mål:  
At andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse, er større end året før. 
 
Veje til målet: 
Ungepakken og de mange nye lovtiltag giver den samlede vejledningsindsats nye muligheder. E-
vejledningen betyder, at ressourcestærke unge og forældre i højere grad skal benytte den nationalt  
oprettede elektroniske vejledning. Herved frigøres ekstra vejledningsressourcer til de øvrige unge. 
Afgangselever fra 9. og 10.klasse, som vurderes frafaldstruede i overgangen til en ungdomsuddannelse, 
får tilknyttet en mentor. Introduktionsforløb og brobygningsforløb i et tæt samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne giver de unge mulighed for at vurdere krav og indhold i de enkelte 
ungdomsuddannelser. Afgangseleverne i 9. og 10.klasse vurderes på deres uddannelsesparathed i forhold 
til de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Eleverne vurderes på deres faglige, personlige og 
sociale forudsætninger i forhold til den valgte ungdomsuddannelse. Endelig opretter 
undervisningsministeriet og erhvervsministeriet en fælles national database, som optimerer muligheden 
at dokumentere de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse eller veje gennem uddannelserne. 
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Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(Mio. kr.) 

Ungdommens Udd.vejledning

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift - serviceudgifter

UU-Center Sydfyn 0,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,4

Svendborg tilskud til UU-Center 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7

Sygetransport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Produktionsskoler 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1

Drift i alt 11,3 11,0 10,6 10,6 10,6

Indkomstoverførsler:

EGU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Indkomstoverførsler i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ungdommens udd.vejledning i alt 12,0 11,7 11,4 11,4 11,4
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Serviceudgifter 
Budgettet for 2014 udgør 11,0 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler på 0,3 mio. kr. fra 
regnskab 2012.  
I forhold til 2013 er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket svarer til faldet i overførte midler fra 
0,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr., fra tidligere år. 
 
Indkomstoverførsler 
Budget til EGU udgør 0,7 mio. kr., hvilket er uændret fra 2013 og frem. 
 

 

Tabeller og nøgletal  

 

 
Aktivitetsforudsætninger   
Antal unge i aktiviteten 

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

Antal unge mellem 14-25 år i vejledning 18.000 16.574 17.600 17.000 

Antal EGU elever 40 45 80 65 
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(Løbende priser) 

Tilskud  
2012 2013 2014 

 

Tilskud pr. indbygger i kr. 84,58 85,06 85,68 

Samlet indbyggertal 129.916 129.916 129.093 

Samlet tilskud 10.988.685 11.051.690 11.060.688 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  
2011 

Regnskab 
2012 

Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser 1.115 1.459 

Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2010 = 100 91 119 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2012 1.459 1.496 1.470 1.713 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Budget 2013 1.386 1.472 1.479 1.653 

 
Svendborg Kommune har skiftet sammenligningsgruppe fra februar 2013. Ændringen betyder, at 
Svendborg ligger meget på linje med sammenligningsgruppen, hvor Svendborg tidligere lå lavt i forhold 
til sammenligningsgruppen, idet der er gået fra en gruppe hvor udgiftsbehovet i gruppen er middel og 
ressourcepresset højt til en gruppe hvor udgiftsbehovet er lavt og ressourcepresset er moderat. 
Sammenligningsgruppen fra 2013 består af følgende 9 kommuner: Skanderborg, Hedensted, Viborg, 
Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning. 
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Generelt 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. 
Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens § 119, der 
forpligter kommunen til at: 

• Skabe rammer for sund levevis for borgerne 

• Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

• Samarbejde med regionen om patientrettet forebyggelse 

Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever 
op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtes af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i 
behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en 
obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre 
patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. 

 

Medfinansiering af sygehusvæsnet og andre sundhedsydelser  

 

Formålet med kommunal medfinansiering af regionernes sundhedsydelser er at skabe økonomisk sammenhæng til 
virkningen af den enkelte kommunes forebyggelsesindsats.  

Budgetforliget for 2013 medfører, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til en styrket indsats på ældreområdet. Det 
forudsættes, at indsatsen kan finansieres ved en tilsvarende besparelse på udgifterne til medfinansiering. Der tages 
stilling til evt. fortsættelse ved evaluering i 2014.    

Træning 

 
Træningsområdet arbejder ud fra kvalitetsstandarder på hvert lovgivningsområde, samt en kvalitetskontrakt der sikrer 
første borgerkontakt senest efter 5 hverdage fra henvisning. 
Den fortsatte stigning i antallet af genoptræningsplaner lægger et øget pres på opretholdelsen af kvalitet og hurtig 
opstart af træningsforløb. Dette fordrer løbende nytænkning og effektivisering.  

I 2014 vil der fortsat være fokus på denne udvikling. 

Tandplejen 

 

I 2014 vil der fortsat være fokus på specialtandplejen, som blev hjemtaget til Svendborg fra 01.01.12 

Desuden vil der være fokus på tandpleje for udsatte borgere, som er et projekt støttet af Sundheds- og Forebyggelses 
ministeriet. Projektet varer til og med 2015. 

Side 103



Budget 2014  Service og Økonomi 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
 
 

 

 
 

 
 
 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

 
Rammen for indsatserne er Sundhedspolitikken, herunder delpolitikker, strategier og handleplaner som fx  Mad- og 
måltidspolitikken.  
Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter, som i 2014 bl.a. er 
indsatser vedr. alkoholforebyggelse i ungdomsuddannelserne (RUSK), overvægtsindsats for unge og grupper af udsatte 
borgere. Relevante puljer vil blive søgt og projekter i relation til disse vil blive opstartet.  

Der tages initiativ til at øge samarbejde med sygehuset omkring forebyggelse af indlæggelser og forskning. 

Endvidere vil der i 2014 være fortsættelse af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, rehabiliteringsindsatsen 
Mit Liv, Livsstilsindsatsen Små skridt – til varigt vægttab, Sund Sex Skolen, Astmaskolen, Sund i Hømarken, cykel 
projekter, samt diverse kampagner og samarbejdsprojekter. 

 

 

 

 

 

Sundhedsplejen 

 
Sundhedsplejen har fortsat fokus på innovation og udvikling af småbørnssundhedsplejen, især svangre- og 
barselsperioden og samarbejdet med Regionen om denne. 
 
For at differentiere indsatsen mere efter brugernes behov, er der fortsat fokus på brug af sundhedshus, 
sundhedsplejerskekonsultation og gruppearrangementer som erstatning for nogle af hjemmebesøgene.  

I 2014 implementeres tværfaglige og -sektorielle samarbejdsaftaler om indsatsen til nydanske familier, ligesom de 
tværfaglige samarbejdsstrukturer på skole- og dagtilbudsområdet i det hele taget, er under udvikling. 

Ved de større børn vil der fortsat være fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i relation til overvægt. 

Der planlægges større innovation i forhold digitalisering. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Vedtaget 

budget 
2013 2013-

priser

 Budget      

2014          
2014-priser

 Budget      

2015          
2014-priser

 Budget      

2016           
2014-priser

 Budget       

2017            
2014-priser

Drift - Serviceudgifter 65,0 66,8 65,7 65,8 65,8

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Træning  13,7 13,9 13,8 13,7 13,7

Tandpleje 23,9 23,4 23,4 23,4 23,4

Sundhedspleje 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Sundhedsfremmepuljen/rammen 6,8 8,6 7,7 7,9 7,9

Drift - Indkomstoverførsler 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5

Medfinansiering af sygehusvæsenet 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5

Drift i alt 273,3 276,3 275,2 275,3 275,3

Anlæg:

Tandpleje 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Drift 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets driftsbudget for 2014 udgør 276.3 mio. kr. , hvilket er en stigning på 
5,3 mio. kr. i for hold til budgetoverslagsåret 2014  i det vedtagne budget 2013.  
 
Stigningen skyldes hovedsageligt et løft til Sundhedsområdet i forbindelse med kommuneaftalen 
2014, samt overførsler fra 2012. 
 
 
Anlæg 
Der er ikke planlagt anlægsprojekter i budget 2014. 
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Overførsler fra 2012 1,0 0,0 0,0 0,0
Sundhedsfremmepulje - projekt MTB/Vestre skole -0,1 -0,1 0,0 0,0
Pris og lønfremskrivning 1,4 1,4 1,4 1,4
Løft Sundhedsområdet 3,0 3,0 3,0 3,0

Budgetændringer drift i alt 5,3 4,3 4,4 4,4

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017

Budgetændringer anlæg i alt 0 0 0 0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 og 
det vedtagne budget 2014-17 

Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne bidraget til finansieringen af regionernes 
sundhedsydelser. Fra 2012 er der sket en omlægning af finansieringen, så der alene skal betales for de 
konkrete aktiviteter. Et såkaldt grundbidrag pr indbygger er faldet bort, men til gengæld er priserne på 
medfinansiering af aktiviteterne forhøjet væsentligt. Ændringen er sket for at give kommunerne øget 
tilskyndelse til investering i forebyggelse og rehabilitering.   

Ud over den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionerne, er der udgifter til genoptræning, vederlagsfri 
fysioterapi og takstbaserede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospiceophold. 

Økonomisk oversigt for området 

Kommunal medfinansiering og 

andre sundhedsydelser

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget 

2014 

2014-priser

 Budget 

2015 

2014-priser

 Budget 

2016 

2014-priser

 Budget 

2017 

2014-priser

Drift

Kommunal medfinansiering 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5

Spec. Ambulant genoptræning 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Vederlagsfri fysioterapi 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9

Udgifter til hospice og færdigbeh. 
patienter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Drift i alt 221,2 222,5 222,5 222,5 222,5

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift – indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser er blevet fremskrevet med pris- og 
lønudviklingen på 0,57 pct.   

Fra budget 2013 og fremefter er indregnet en besparelse på 2 mio. kr. til finansiering af en styrket 
forebyggelses- og rehabiliteringsindsats på ældreområdet i en forsøgsordning.  

Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

Aktivitetsbestemt bidrag 
2013 2014 

Stationær behandling, somatik, pr. 
indlæggelse 34 % af DRG takst, max. 14.221 kr. 34 % af DRG takst, max. 14.377 kr. 

Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 34 % af DAGS takst, max. 1.403 kr. 34 % af DAGS takst, max. 1.418 kr. 

Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst 
Stationær behandling, psykiatri, pr. 
indlæggelse 

60 % af sengetakst, max. 8.227 kr. 
pr. indlæggelse. 

60 % af sengetakst, max. 8.317 kr. 
pr. indlæggelse. 

Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst 
Færdigbehandlede patienter og hospice, 
pr. døgn 1.897 kr. 1.897 kr. 

Speciallægebehandling, pr. ydelse 34 % af honorar, max. 1.403 kr. 34 % af honorar, max. 1.418 kr. 

Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar 
Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Løbende priser

Regnskab 2012, pr. indbygger (kr.) 
Svendborg Sammenlignings- 

gruppe* 
Region 
Syddanmark 

Hele 
landet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.621 3.361 3.528 3.375 
*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 

Løbende priser
Svendborg kommunes udgifter pr. 
indbygger (kr.) 

Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget  2013 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 2.094 3.621 3.574 
Kilde: Eco-nøgletal

Side 107



Budget 2014 Service og Økonomi 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

Træning 

Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. 

Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. 
Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde et funktionsniveau, dels at 
forebygge yderligere tab af funktioner. 
Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende 
træning. 

• Sundhedsloven § 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus.

• Lov om Social Service § 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til
borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til
sygehusindlæggelse.

• Lov om Social Service § 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk
fremadskridende sygdomme – eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale
dysfunktioner.

Foruden nedenstående fokusområde henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af 
ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. 

Økonomisk oversigt for området 

Træning

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget 

2014 

2014-priser

 Budget 

2015 

2014-priser

 Budget 

2016 

2014-priser

 Budget 

2017 

2014-priser

Drift

Træning 13,7 13,9 13,8 13,7 13,7

Drift i alt 13,7 13,9 13,8 13,7 13,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budget 2014 er stort set ikke ændret siden 2013. Den lille stigning skyldes bl.a. overførsler fra 2012, hertil 
kommer pris- og lønfremskrivning.  
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Tabeller og nøgletal 

Aktivitetsforudsætninger 

Regnskab 2012, pr. indbygger (kr.) 
Svendborg Sammenlignings- 

gruppe* 
Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- 
træning. 271 380 346 349 

Vederlagsfri behandlig hos fysioterapi. 181 162 146 153 
*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 

Løbende priser

Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) 
Regnskab 

2011 
Regnskab 

2012 
Budget 
2013 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 257 271 279 

Vederlagsfri behandlig hos fysioterapi. 171 181 151 
Kilde: Eco Nøgletal 

Tandplejen 

Kommunen tilbyder: 

• Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering

Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år.

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge mellem 3-16 år frit
kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller hos en af de op til 20
privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Tandregulering foretages i
kommunalt regi.

• Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje.

• Specialtandpleje.

• Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (projekt)

Økonomisk oversigt for området 

Tandpleje 

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget 

2014 

2014-priser

 Budget 

2015 

2014-priser

 Budget 

2016 

2014-priser

 Budget 

2017 

2014-priser

Drift

Tandpleje børn og unge 22,5 21,9 21,9 21,9 21,9

Omsorgs- og specialtandpleje 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Drift i alt 23,9 23,5 23,4 23,4 23,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driftsbudgettet for 2014 er mindre end i 2013, hvilket bl.a. skyldes besparelser i.f.m. vedtaget budget 2013. 
Herudover er overførslen til budget 2013 højere end til budget 2014. 

Tabeller og nøgletal 

Takster 

Grundydelse til privatpraktiserende tandlæger, der reguleres 2 
gang årligt efter BUT-aftale (sidst reguleret 01.04.13) 630,71 

16-17 årige Afregnes efter BUT 
*BUT- overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger

Aktivitetsforudsætninger 

0-17 år børn i behandling 
Regnskab 

2011 
Regnskab 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Privat praksis 3.519 3.296 3.056 2.694 

Kommunalt 8.669 8.850 8.789 9.028 

Svendborg børn i alt 12.188 12.146 11.845 11.722 

Børn fra Ærø/tandregulering 1.071 1.070 1.050 1.007 

Tandregulering i % 26,9% 26,9% 25,0% 24,9% 

Løbende priser

Regnskab 2012, pr. 0-17 årige (kr.) 
Svendborg Sammenlignings- 

gruppe* 
Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet 

Tandpleje 1.893 1.644 1.770 1.725 
*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 

Løbende priser

Svendborg kommunes udgifter pr. 0-17 årige (kr.) 
Regnskab 

2011 
Regnskab 

2012 
Budget 
2013 

Tandpleje 1.802 1.893 1.994 
Kilde: Eco-nøgletal 

Sundhedspleje 

Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 
hovedprincipper: 

• Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger

• Ydelser til alle børn
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• En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge

• Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og
om sundhedstilstanden på institutionen.

Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og 
giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse, samt ved borgernes besøg i 
sundhedsplejerskekonsultation og sundhedscafé- arrangementer i Sundhedshuset. 

Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk og elektronisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. 

Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne og på Sund Sex Skolen. Eleverne tilbydes undersøgelser 
og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne og på 
småbørnsområdet i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. 

Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, 
døgninstitutioner og dagplejer. 

Økonomisk oversigt for området 

Sundhedspleje 

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget 

2014 

2014-priser

 Budget 

2015 

2014-priser

 Budget 

2016 

2014-priser

 Budget 

2017 

2014-priser

Drift

Sundhedspleje 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Drift i alt 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budget 2014 er stort set ikke ændret siden 2013. 

Tabeller og nøgletal 

Løbende priser

Regnskab 2012, pr. 0-17 årige (kr.) 
Svendborg Sammenlignings- 

gruppe* 
Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet 

Sundhedspleje 671 696 680 776 
*Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder,
Svendborg, Sønderborg, Slagelse 

Løbende priser

Svendborg kommunes udgifter pr. 0-17 årige (kr.) 
Regnskab 

2011 
Regnskab 

2012 
Budget 
2013 

Sundhedspleje 647 671 647 

Sundhedsfremme og forebyggelse 
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Forebyggelsessekretariatet er en stabs- og udviklingsfunktion i Sundhedsafdelingen der varetager forskellige 
opgaver i relation til kommunens opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg 
Kommune. 

Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: 

• Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der
kan forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune

• Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en
indflydelse på borgernes sundhed

• Varetage den faglige betjening af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

• Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg
Kommune

• Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder
deltagelse i Sund By Netværket

• Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af
disse

Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og 
regioner om sundhedsfremme og forebyggelse.   

1. Tema: En ny Sundhedspolitik

Mål:  
At udarbejde en ny sundhedspolitik med forpligtende mål på tværs af direktørområder 

Veje til målet:  
Der beskrives en proces, som inddrager borgere, politikere og fagchefer/medarbejdere fra de øvrige 
direktørområder i kommunen. 

Baggrund: 
Den nuværende sundhedspolitik blev udarbejdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen i 2007. Der 
er i de foregående år sket meget på sundheds- og forebyggelsesområdet både nationalt og i Svendborg 
Kommune, hvilket giver anledning til, at der udarbejdes en ny sundhedspolitik.  

Ses på revision af sundhedspolitikker i landets øvrige kommuner, går tendensen i retning af politikker, der 
er tværgående, og som sikrer tværgående forpligtende samarbejde. Det er en målsætning for det politiske 
arbejde med sundhed og forebyggelse, at der i 2014 udarbejdes en ny sundhedspolitik i Svendborg 
Kommune, som sikrer et forpligtende samarbejde omkring sundhed og forebyggelse i alle politiske udvalg. 

Formålet med sundhedspolitikken er at skabe en dagsordensættende ramme for arbejdet med sundhed og 
forebyggelse på tværs af direktørområder. Med afsæt i specifikke handleplaner på hvert direktørområde skal 
der sættes fokus på betydningen af sunde rammer for borgerne og sundhedsfremme som løftestang for at 
understøtte opnåelsen af mål i andre kommunale kerneydelser. 

Der beskrives en proces, som sikrer inddragelse og ejerskab hos borgerne samt hos medarbejdere og 
politikere på tværs af fagområder. Dette er en forudsætning for at kunne udarbejde forpligtende tværgående 
mål i sundhedspolitikken. 

Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik vil tage afsæt i en række nationale anbefalinger og udspil. 
• Det nære sundhedsvæsen af KL
• Forebyggelsespakkerne af Sundhedsstyrelsen
• Regerings sundhedspolitiske udspil, som forventes medio 2013
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Desuden tages afsæt i lokale indsatser, demografiske forhold og udviklingen i sundheds- og 
sygelighedsdata. 

• Sundhedsprofil 2013 af Region Syddanmark 
• ETOS 2013 af Svendborg Kommune 
• Projekterfaringer fx Mit liv, Nye veje til aktivt liv, RUSK  mfl. 

 
Målopfyldelse: 
Det forventes, at den nye sundhedspolitik godkendes politisk ultimo 2014. 
Der udarbejdes en specifik evalueringsplan for målopfyldelse på målene i den vedtagne sundhedspolitik. 

2. Tema: Det nære sundhedsvæsen 
 
Mål:  
At arbejde målrettet med indsatser, der understøtter visionen i KLs udspil Det nære sundhedsvæsen. 
 
Veje til målet:  
Der igangsættes en række indsatser og aktiviteter, der understøtter visionen i KLs udspil Det nære 
sundhedsvæsen. 
 
Baggrund: 
KL udsendte i 2012 udspillet Det nære sundhedsvæsen med følgende vision: 
 
Det nære sundhedsvæsen: 

• Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet 
• Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom 
• Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, 

rehabilitering og selvtræning 
• Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem 
• Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af 

uddannelse og moderne teknologi 
• Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre 

sammenhæng i patientforløb 
• Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret 

 
På baggrund af visionerne for Det nære sundhedsvæsen har KKR i Region Syddanmark politisk vedtaget fire 
målsætninger, som skal være pejlemærker for indsatserne i Region Syddanmark. I Svendborg Kommune har 
disse fire målsætninger være rammesættende for de beskrevne budgetudvidelsesforslag. 
 
Det er hensigten, at der i 2014 skal arbejdes målrettet med indsatser, der understøtter visionen i Det nære 
sundhedsvæsen med fokus på at tænke på tværs af direktørområder og afdelinger.  
 
Målopfyldelse: 
Ultimo 2014 gøres status på de igangsatte indsatser. 

 
3. Tema: Implementering af forebyggelsespakkerne 
 
Mål:  
At implementere de anbefalede indsatser på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
At nye forebyggelsesindsatser i Svendborg Kommune tager afsæt i anbefalingerne på grund- og 
udviklingsniveau i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 
 
Veje til målet:  
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker gennemgås systematisk med henblik på, at Svendborg Kommune 
lever op til anbefalingerne på grundniveau. 
Ved beskrivelse af nye indsatser tages afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.  
I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik tages afsæt i anbefalingerne i 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
 
 
Baggrund: 
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Sundhedsstyrelsen har i 2012 påbegyndt udarbejdelsen af faglige anbefalinger for kommunale 
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser af høj kvalitet. I hver forebyggelsespakke er der 
anbefalinger på hhv. grund- og udviklingsniveau. 
 
Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er: 

• At anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af 
forebyggelsesarbejdet. 

• At anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt. 
 
Sundhedsstyrelsen beskriver, at indsatser på grundniveau er relativt veldokumenterede, og der er 
betydelige kommunale erfaringer og kompetencer på indsatsområdet, som oftest kan løftes i regi af 
eksisterende kommunale rammer. Ofte vil kommunerne have naturlig adgang til målgruppen og arenaer i 
indsatser på grundniveau. 
 
Omvendt vil viden om indsatser på udviklingsniveau være svagere, ligesom kommunerne vil have færre 
erfaringer på området. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, 
opsøgende arbejde og indgåelse af nye partnerskaber for at løfte forebyggelsespakkernes udviklingsniveau. 
 
Der er indtil nu udarbejdet forebyggelsespakker på flg. områder: 

• Tobak 
• Alkohol  
• Fysisk aktivitet 
• Mental sundhed 
• Seksuel sundhed 
• Hygiejne 
• Indeklima i skoler 
• Mad og måltider 
• Solbeskyttelse 

 
Der planlægges offentliggjort forebyggelsespakker indenfor følgende områder i løbet af 2013: 

• Overvægt  
• Euforiserende stoffer 
• Ulighed i sundhed 

 
Målopfyldelse: 
Ultimo 2014 gøres status på Svendborg Kommunes indsats i forhold til anbefalingerne i 
forebyggelsespakkerne. 
 

Økonomisk oversigt for området 

Sundhedsfremme og 

forebyggelse 

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Sundhedsfremme - pulje 6,0 7,8 7,0 7,1 7,1

Sundhedsfremme - øvrige 
projekter* 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Drift i alt 6,8 8,6 7,7 7,9 7,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
* Mødrerådgivningen 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Sundhedsfremme pulje/ramme er større i 2014 i forhold til 2013. hvilket skyldes et løft til sundhedsområdet 
i forbindelse med kommuneaftalen 2014. 
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Generelt 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 

Socialudvalget dækker to store områder – ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter 
myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter 
socialfagligt center, handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis 
primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg 
Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 

 

På ældreområdet er der følgende politikker: 

• Demenspolitik 

• Seniorlivspolitik  

• Kostpolitik 

 

På socialområdet er der følgende politikker: 

• Handicappolitik 

• Politik for socialt udsatte borgere 

• Frivilligpolitik  

 

Indsatsområder i 2014 

 

Indsatsområder i 2014: 

Nye veje til et aktivt liv 

Projekt ”færre akutte indlæggelser” 

Bolighandlingsplan 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Drift 
Socialudvalgets driftsbudget for 2014 er reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2013. 
 
Reduktionen dækker over henholdsvis besparelser vedtaget i.f.m. budget 2013, indkøbsbesparelser samt 
stigning af foranstaltninger ved overgangen ”Fra barn til voksen”, demografiregulering og overførsel fra 
2012. 
 
 
 
Anlæg 
Socialudvalgets anlægsbudget stiger fra 4,5 mio. kr. i budget 2013 til 10,6 mio. kr. i budget 2014. Dette 
skyldes Budgetforliget for 2014, hvor der er bevilget budget til Nyt tag på Grønnemoseværkstedet, 
tagarbejde og nye tagvinduer på Svinget, samt et nyt låsesystem til hjemmeplejen. I 2016 er er disse 
anlægsarbejder gennemført, hvorfor budgettet fra 2016 og frem alene indeholder renoveringspuljer på 2,4 
mio. kr. 
 

 
 
 

Socialudvalget

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Ældreområdet 557,1 549,0 544,0 543,9 544,1

Socialområdet exl. Takstinstitutioner 262,2 268,5 272,5 285,5 291,0

Socialområdet incl. Takstinstitutioner 251,7 259,0 262,9 275,9 281,4

Sekretariatet -4,3 -4,7 -4,6 -4,6 -4,6

Serviceudgifter i alt 804,5 803,4 802,3 815,3 821,0

Indkomstoverførsler i alt -14,7 -15,3 -15,7 -16,0 -15,3

Drift i alt 789,8 788,1 786,6 799,3 805,7

Anlæg:

Socialudvalget 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4

Anlæg i alt 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4

Socialudvalget i alt 794,3 798,7 791,7 801,7 808,1
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Budgetændringer  
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2014 2015 2016 2017
Overførsel fra 2012 4.609 0 0 0
Administrativ besparelse -396 -396 -396 -264
Telefoni og IT- indkøb og abonnementer -249 -249 -249 -249
Besparelse på PDC i.f.m. nyt lønsystem -168 -168 -168 -168
Indkøbsbesparelser -127 -127 -127 -127
Andre mindre korrektioner -11 -11 -11 -11
Besparelse multifunktionsmaskiner - tilretning år 2017 0 0 0 -208
Prisfremskrivning 723 738 762 768
Tekniske budgetændringer:
Uomgængelige - Elevsammensætning på sosu-området 813 813 813 813
Uomgængelige - Øgede udgifter til beklædning 975 1.300 1.300 1.300
Mængdeudvikling - Fra barn til voksen 800 9.400 14.900
Demografi - Ældreområdet 1.544 1.360 1.300 1.408
Demografi - Hjælpemiddelområdet 105 28 -28 -78
Lov og cirkulæreprogrammet -5.145 -5.088 -5.351 -5.351
Budgetforlig
Fortsættelse af tilgængelighedspuljen 300 300 300 300
Permanentgørelse af bostøtteprojekt 475 475 475 475
Visitatione af pleje- og demensborgere til aktivitetscenter 904 904 904 904
Budgetændringer drift i alt 4.352 679 8.924 14.412

Budgetændringer - Anlæg 2014 2015 2016 2017
Budgetforlig
Nyt tag til Grønnemoseværkstedet 2.100
Reparation og isolering af tag m.m - på svinget 1.335
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen 2.550 2.700
Budgetændringer anlæg i alt 5.985 2.700 0 0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 
og det vedtagne budget 2014-17 

 

 
Beskrivelse af ældreområdet: 

Rammebetingelser: 

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: 
Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest.  

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består 
servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

(Mio. kr.) 

Ældreområdet

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Myndighedsafdelingen 251,5 240,8 236,3 236,2 236,4

Hjemmepleje Øst 21,5 22,9 22,1 22,1 22,1

Hjemmepleje Vest 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0

Plejecenter Øst 132,0 132,3 132,5 132,5 132,5

Plejecenter Vest 128,6 129,0 129,1 129,1 129,1

Ældreområdet, drift i alt 557,1 549,0 544,0 543,9 544,1
 

 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift 
 
Ældreområdets driftsbudget 2014 er faldet med 8,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2013. 
 
Budgetreduktionen skyldes primært Socialudvalgets besparelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 
2013. Reduktionen i Myndighedsafdelingens budget fra 2014 til 2015 skyldes, at socialudvalgets 
overførsel på 4,6 mio. kr. fra 2012 er samlet i Myndighedsafdelingens budget 2014. 
 
Stigningen i budgettet til Hjemmepleje Øst fra vedtaget budget 2013 til budget 2014, skyldes primært 
midler afsat til projekt ”færre akutte indlæggelser”. I budgetforliget, for 2013, blev der afsat 2,0 mio. kr. 
til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor ældreplejen, med henblik på at højne borgernes 
livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er forventningen, at en prioritering af ressourcer til 
forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor 
sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 og 2014 finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt 
medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 
 

 
 

Hvad vil vi i 2014:  

 

Tema: Rehabilitering og projekt ”Nye Veje til aktivt liv”  
 
Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre. I Svendborg Kommune 
forventes fra 2010-2025 en stigning på 55% af borgere over 70 år. Dette vil, alt andet lige, have 
betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunen.  
 
På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes på en bedre og mindre 
ressourcekrævende måde. Socialudvalget iværksatte i 2011 et 2-årigt projekt ”Nye Veje til aktivt liv” der 
havde til formål: 

• At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet 
• Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp  

 
Projektet har været gennemført i 3 faser 

• Fase 1: Nye borgere der henvender sig vedr. hjemmehjælp 
• Fase 2: Borgere der bor på plejecentre og i ældreboliger 
• Fase 3: Borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp 
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Projektet er evalueret i foråret 2013, med følgende resultater: 

• Projektet har indfriet målene i forhold til fase 1, nye borgere der henvender sig vedr. 
hjemmehjælp, og det er derfor besluttet at permanentgøre dette tilbud. 

• I forhold til fase 2, borgere der bor på plejecentre og i ældreboliger og fase 3, borgere der i 
forvejen modtager hjemmehjælp er det besluttet, at forlænge projektet til udgangen af 2014. 

• Projektets samlede organisering skal evalueres ved udgangen af 2013. 
 
 
Fra budget 2015 er der sparet kr. 3.200.000 pr. år på baggrund af resultaterne fra projektet. 
 
 
Mål:  

• 65% af de borgere der gennemfører et rehabiliteringsforløb gøres selvhjulpne og oplever en bedre 
livskvalitet. 

• Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle 
sektioner. 

• Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af 2014. 
• Alle borgere visiteret til hjælp på Frit Valgs området modtager rehabiliterende hjælp inden 

udgangen af 2014. 
 
Veje til målet:  
Der implementeres pr. 01.09.2013 to rehabiliteringssektioner, hvor alle nye borgerne tilbydes 
rehabilitering inden de kan visiteres til hjemmehjælp efter § 83. 
 
Samarbejdet med SOSU-skolen om rehabiliteringsuddannelse fastholdes og videreudvikles. 
 
Der arbejdes videre med ”projekt Nye veje til aktivt liv” i forhold til fase 2, borgere der bor på plejecentre 
og i ældreboliger og fase 3, borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp. Projektets resultater skal vise 
vejen til det samlede fremadrettede rehabiliterende tilbud.  
 
 
Tema: Færre akutte indlæggelser på ældreområdet 

 
I 2011 var der i alt 2.019 indlæggelser hvoraf de 1.425 var akutte.   
Fordelingen af de borgere på ældreområdet der blev akut indlagt: 

• Plejecentre 357 borgere 
• Ældreboliger 121 borgere 
• Hjemmeplejen 947 borgere 

I 2011 var den samlede udgift til indlæggelser på ældreområdet ca. 17,3 mio. Projektets økonomi er 2 
mio. kr. årligt, der finansieres af den såkaldte sygehuskasse under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.  
 
 
Mål:  

• At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre 
livskvalitet 
 

• Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 
 

 
Veje til målet:  

• Etablering af et akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser 
på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage i dag- og aftenvagten. 
 

• Udvikle nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut syge 
og døende borgere. 
 

• Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. 
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Tema: Bolighandlingsplan 
 
Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, 
demens- og gæsteboliger til rådighed til de borgere i Svendborg Kommune, der har behov for en bolig. 
 
Aktuelt har vi 20 plejecentre, 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre, der har driftoverenskomst med 
Svendborg Kommune. Det betyder, at vi har følgende boliger til rådighed: 
 
Plejeboliger 370 
Demensboliger 152 
Ældreboliger med center 306  
Ældreboliger uden center  234  
Gæsteboliger  41 
 
Lovgivningen på området betyder, at der eksisterer en ventelistegaranti for borgere, der ønsker en pleje- 
eller demensbolig. Disse borgere skal altid kunne tilbydes en pleje- eller demensbolig indenfor 2 måneder.  
Ventelistegarantien gælder ikke et specifikt plejecenter, men en konkret boligtype. 
Siden denne lov trådte i kraft pr. 01.01.2009 har Svendborg Kommune levet op til denne 
ventelistegaranti. 
 
 
Mål:  
At Svendborg Kommune  

• Fortsat kan leve op til ventelistegarantien. 
• Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de 

præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 
 
 
Veje til målet:  
 
Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: 

• give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et 5 årigt perspektiv 
• give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.  

 

 
Myndighedsområdet: 

 
Ældreområdets Myndighedsafdeling er, som følge af lov om frit valg, fysisk adskilt fra de kommunale 
leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til 
Serviceloven. 
 
Myndighedsafdelingen er opdelt i: 

• Visitation til praktisk og personlig hjælp, samt rehabilitering, boligvisitation og anvisning, bevilling 
af plejevederlag m.m. 

• Bevilling af hjælpemidler og boligændringer 
• Administration og faglige konsulenter. 

 
Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og 
private leverandører. 
 
Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller 
varigt ikke kan udføre.  
 

• Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. 
• Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. 
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Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører 
afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2014 udgør fritvalgsbudgettet 110,7 
mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2011 og 2012. 
Afregningsprisen for 2014 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. 
regnskab 2013. 

 

Fritvalgstakster på ældreområdet 
(til private leverandører) 

2012 2013 

 
Praktisk hjælp 

 
310 

 
307 

 
Personlig pleje – dag 

 
366 

 
361 

 
Personlig pleje – weekend 

 
460 

 
453 

 
Personlig pleje - aften 

 
501 

 
503 

 
Personlig pleje - nat 

 
668 

 
705 

 
 
Køkkener og Madservice  

Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man 
som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er 
bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist.  

Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), 
der producerer kølemad samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer 
varmholdt mad til egne beboere.  

Prisen for madproduktion i 2014 beregnes på baggrund af de faktiske udgifter i 2013, hvorfor det ikke er 
muligt på nuværende tidspunkt at oplyse 2014-prisen. Prisen for 2014 og 2015, vil ud over den normale 
prisudvikling stige med 2 kr. i 2014 og 4 kr. i 2015, for en almindelig hovedret, hvilket er besluttet i 
forbindelse med budgetforliget for 2013. Der vil også være en forholdsmæssig stigning på en lille hovedret 
og biretter. 

 

Madpriser 
 

2012 2013 

 
Almindelig hovedret 

 
42,00 

 
42,50 

 
Lille hovedret 

 
38,00 

 
38,50 

 
Biret 

 
13,00 

 
13,00 
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Hjemmeplejen: 

 
I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i 2013 1.384 borgere, der modtager hjemmehjælp1.  
Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med tilsammen 13 sektioner, hvoraf 2 sektioner er 
rehabiliteringssektioner: 

• Hjemmepleje Øst 
• Hjemmepleje Vest 

 
 

Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen  

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen2 

 
9.414 

 
9.729 

 
10.128 

 
10.493 

 
Antal sektioner (inkl. Sygeplejesker) 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 

 
1.667 

 
1.457 

 
1.391 

 
1.441 

 
Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 

 
5.623 

 
5.287 

 
5.205 

 
5.392 

 
 
Plejecentre: 

I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk 
inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: 
 

• Plejecenter Øst 
• Plejecenter Vest 

 
 

Borgerens egenbetaling 
2012 2013 2014 

 

 
Kørsel til dagcenter tur/retur 

 
32 kr. 

 
33 kr. 

 
34 kr. 

 
Husleje i pleje- og ældreboliger 

 
2.907-6.238 kr. 

 
2.913-6.613 kr. 

 
2.913-6.613 kr. 

 
Servicepakker (pr. måned) 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.050-1.400 kr. 

Husleje i pleje og ældreboliger er i 2014 listet med 2013 priser, da huslejen for 2014 først vedtages i oktober 2013. 
Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov og er derfor i 2014 listet med prisen for 2013.  
 
 

 
Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene   

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget    
2013 

Budget 
2014 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen3 

 
9.414 

 
9.729 

 
10.128 

 
10.493 

 
Antal sektioner 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
Antal dagcentre 

 
12 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Antal plejeboliger (inkl. Gæste- og 
demensboliger) 

 
 

514 

 
 

563 

 
 

563 

 
 

563 
 
Antal ældreboliger med center 

 
311 

 
306 

 
306 

 
306 

                                                 
1 Modtagere af hjemmehjælp er fastsat på baggrund af budgetkontrol pr. marts 2013. 
2 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose 
3 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose 
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Nøgletal for ældreområdet: 
 

ECO Nøgletal  for ældreområdet, 
regnskab 2012 – udgifter og behov 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) – indeks 

 
92,2 

 
95,6 

 
92,4 

 
100 

 
Beregnet udgiftsbehov – indeks 

 
97,0 

 
94,8 

 
95,7 

 
100 

 
Beregnet serviceniveau – indeks 

 
95,1 

 
100,9 

 
96,8 

 
100 

* Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, 
Lolland, Hjørring, Thisted. 

 

Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre 
kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 7,8 procentpoint lavere end hele Landet og 3,4 
procentpoint lavere end Sammenligningsgruppen, og lidt under Region Syddanmark. 
 
Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige 
ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til 
grund for det forventede udgiftsbehov.  
 
Svendborg Kommunes udgiftsbehov er 3,0 procentpoint under Hele Landet og 2,2 procentpoint over 
Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet 
viser, at Svendborg Kommune ligger 4,9 procentpoint under landsgennemsnittet.  
 

 

ECO Nøgletal for ældreområdet, regnskab 
2012 – personale pr. 1.000 ældre over 67 
år. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Administration og ledelse 

 
2,4 

 
2,5 

 
2,3 

 
2,5 

 
Pleje og omsorg 

 
88,9 

 
91,4 

 
88,7 

 
92,3 

Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, 
vicevært m.v.) 

 
7,4 

 
8,7 

 
8,4 

 
8,5 

 
Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 

 
98,8 

 
102,6 

 
99,4 

 
103,3 

* Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, 
Lolland, Hjørring, Thisted. 

 

Svendborg Kommune bruger samlet set 3,8% færre personaler til ældreomsorg pr. 1.000 ældre over 67 
år end Sammenligningsgruppen og 4,5% færre personaler end Hele Landet.  
 
Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg ligger på 2,4 personaler, hvilket er på 
niveau med alle sammenligningskategorier.  
 
Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 2,8% færre personaler end 
Sammenligningsgruppen,  og 3,8% færre personaler end Hele Landet og ligger på niveau med Region 
Syddanmark. 
 
Med hensyn til antallet af personaler i hjælpefunktioner ligger Svendborg Kommune 14-18% under alle 
sammenligningskategorier.  
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Beskrivelse af socialområdet: 

 
Rammebetingelser: 
Socialområdet er organisatorisk opdelt i 4 centre – Socialfagligt Center, Socialpsykiatrisk Center, 
Handicapcenter, Center for Rusmidler og Forsorg.  
 
Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, 
alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. 
 
De typiske opgaver er: 

• Udredning og visitation 
• Bostøtte- og botilbud  
• Aktivitet – og beskæftigelse  
• Væresteder  
• Opsøgende arbejde  
• Alkohol- og misbrugsbehandling  
• Øvrige socialfaglige opgaver 

 
Socialafdelingen er i 2013 påbegyndt en proces omkring udarbejdelse af en fælles rehabiliterende strategi. 
Arbejdet vil fortsætte ind i 2014. 
 
Øvrige fokusområder: 
Etablering af nyt botilbud på Ryttervej 
 
Optimering af voksenudredningsmetoden 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

(Mio. kr.) 

Socialområdet

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      

2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Socialfaglig Center 240,4 238,5 242,6 255,6 261,1

Handicap 7,4 11,8 11,8 11,8 11,8

Psykiatri 10,3 13,8 13,8 13,8 13,8

Misbrug 4,1 4,4 4,2 4,2 4,2

Takstinstitutioner -10,5 -9,5 -9,5 -9,5 -9,5

Serviceudgifter i alt 251,7 259,0 262,9 275,9 281,4

Indkomstoverførsler -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Socialområdet, drift i alt 246,8 254,1 258,0 271,0 276,5  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 7,3 mio. kr. fra vedtaget budget 2013 til budget 2014. 
Stigningen skyldes foranstaltninger ved overgangen ”Fra barn til voksen”, men dækker også over 
reduktioner vedtaget i.f.m. budget 2013. 

Socialområdets driftsbudget 2014 fordeler sig med serviceudgifter på 259 mio. kr. og indkomstoverførsler 
på -4,9 mio. kr. (indtægtsbudget). Indkomstoverførslerne består af statsrefusion på særligt dyre 
enkeltsager og udgiftsbudget til kontante sociale ydelser. Samlet set et indtægtsbudget, der er uændret i 
overslagsårene.  
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Der er fra budget 2014 og fremover flyttet budget fra Socialfagligt center til Handicap og 
Psykiatriområdet. Handicapområdet har overtaget opgavevaretagelsen i enkelte sager og Psykiatriområdet 
varetager opgaver der tidligere blev købt i andre kommuner. 

 

Tabeller og nøgletal 

Løbende priser 

 
ECO nøgletal – regnskab 2012 pr. 18+ årig   
 

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

 
Botilbud mv. til borgere med særlige sociale 
problemer 

 
 

58 

 
 

50 
 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1) 

 
318 

 
301 

 
Alkoholbehandling 

 
56 

 
74 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
301 

 
294 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
1.996 

 
2.100 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
948 

 
1.166 

 
Kontaktperson- og ledsageordning 

 
66 

 
74 

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet 
beskæftigelse 

 
866 

 
927 

 
Samlet 

 
4.609 

 
4.986 

 

1) Udgiften i 2011 er omregnet efter samme model, som ECO nøgletal 2012 er angivet i. Fra 2012 er udgift til 
Borgerstyret Personlig Assistance målt i udgift pr. 18+ årig i kommunen. I nøgletallet for 2011 er udgiften målt i udgift 
pr. 65+ årig.  

 

 

 
ECO nøgletal – regnskab 2012 pr. 18+ årig   

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings- 
Gruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele 
Landet 

 
Botilbud mv. til borgere med særlige sociale 
problemer 

 
50 

 
78 

 
64 

 
107 

 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 

 
301 

 
423 

 
377 

 
401 

 
Alkoholbehandling 

 
74 

 
55 

 
61 

 
70 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
294 

 
156 

 
160 

 
197 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
2.100 

 
1.613 

 
1.986 

 
1.835 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
1.166 

 
840 

 
1.084 

 
996 

 
Kontaktperson- og ledsageordning 

 
74 

 
78 

 
104 

 
99 

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet 
beskæftigelse 

 
927 

 
811 

 
754 

 
773 

 
Samlet 

 
4.986 

 
4.084 

 
4.590 

 
4.408 

*Sammenligningsgruppen: Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred og Lolland 
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I Svendborg Kommune er udgiften til botilbud større end sammenligningskommunerne. Årsagen skyldes 
bl.a. stigende antal sager samt stigende gennemsnitlig udgift pr. sag. Der er stor opmærksomhed på 
området og udgiften ventes at falde i takt med implementering af konkrete besparelser. 

Udgift til behandling af stofmisbrugere er ligeledes større end i sammenligningskommunerne, men er 
faldet i forhold til ECO nøgletal 2011. 

 

Beskrivelse af sekretariatet: 

 

Rammebetingelser: 

Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg 
Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet har områdets bogholderi samt 
administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Endelig 
styres og planlægges områdets anlægsprojekter af sekretariatet.  

 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

(Mio. kr.) 

Sekretariatet

Vedtaget 

budget 2013 

2013-priser

 Budget      2014          

2014-priser

 Budget      

2015          

2014-priser

 Budget      

2016           

2014-priser

 Budget       

2017            

2014-priser

Drift

Sekretariatet -4,3 -4,7 -4,6 -4,6 -4,6

Serviceudgifter i alt -4,3 -4,7 -4,6 -4,6 -4,6

Indkomstoverførsler -9,8 -10,3 -10,8 -11,0 -10,3

Sekretariatet, drift, i alt -14,1 -15,0 -15,4 -15,6 -14,9

Anlæg:  

Socialudvalget 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4

Anlæg i alt 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4
 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift 

 

Sekretariatets samlede driftsbudget i 2014 på -15 mio. kr. (indtægtsbudget), fordeler sig med -4,7 mio. 
kr. til serviceudgifter og -10,3 mio. kr. til indkomstoverførsler. 
 
Stigningen i indtægtsbudgettet under indkomstoverførsler i overslagsårene skyldes primært, at 
ældreboligområdet – jf. budgetforlig 2013 – tilføres 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 
1,0 mio. kr. i 2015 og frem.  
 
Sekretariatets serviceudgifter 2014 er faldet med 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2013. Budget-
reduktionen skyldes hovedsageligt, besparelse på PDC-systemet samt en teknisk korrektion af vedtaget 
budget 2013. 
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Budget 2014 Service og Økonomi 

Socialudvalget 

Anlæg  
Socialudvalgets anlægsbudget i 2014 er 10,6 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse 
af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. 

Byrådet har desuden bevilget 4,3 mio. kr. fordelt med 2,150 mio. kr. 2013 og 2,150 mio. kr. i 2014 til 
udvidelse af Ryttervej.   

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 er der yderligere bevilget 2,1 mio. kr. til nyt tag på 
Grønnemoseværkstedet, samt 1,4 mio. kr. til reparation og isolering af tag, samt udskiftning af tagvinduer 
på Svinget 14. Herudover er der bevilget 5,3 mio. kr. til nyt låsesystem i hjemmeplejen, fordelt med 2, 6 
mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. 

Fra 2016 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, 
myndighedskrav og istandsættelse af udlejningsejendomme.
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Budget 2014 Service og Økonomi 

Nærdemokratiudvalget 

Generelt

Udvalgets ansvarsområde 

Udvalget arbejder bl.a. med kommunens opgaver inden for landdistriktspolitik, dialogmøder med lokalområderne, 
understøtte frivillighed/foreninger, liv på landet, fælles konceptudvikling af elementer af nærdemokrati og Ø-udvalget. 

Politikområde Nærdemokrati 

Dialog med borgerne 

Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne 

Borgerinddragelse 
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Budget 2014 Service og Økonomi 

Nærdemokratiudvalget 

Økonomisk oversigt 
 (Mio. kr.) 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2013 2014 2015 2016

Budgetændringer drift i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 
og det vedtagne budget 2014-16 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Budgettet omfatter udgifter til Nærdemokratiets opgaver inden for borgerinddragelse. 

Nærdemokratiudvalget
Vedtaget 

budget 2013 

 Budget 

2014

2014-priser 

 Budget 

2015

2014-priser

 Budget 

2016

2014-priser

 Budget 

2017

2014-priser

Drift

Nærdemokrati 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Drift i alt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Nærdemokratiudvalget i alt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
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Budget 2014 Service og Økonomi 

Nærdemokratiudvalget 

Beskrivelse af politikområde: Nærdemokrati 

Rammebetingelser 

Borgerinddragelse 

Borgerinddragelse handler om inddragelse i de faser i udformningen af strategier, politikker, planer og 
projekter, hvor borgerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende med henblik på at påvirke 
indholdet i Kommunens beslutninger. 
I forhold til borgerinddragelse ønsker Nærdemokratiudvalget at sætte fokus på: 

• Fra høring til inddragelse
• Fra bruger til medborger
• Fra debat til dialog

Målet er at styrke det lokale demokrati, således at borgerne i alle kommunens lokalområder mærker 
kommunen som medspiller. 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Nærdemokrati

Vedtaget 

budget 2013

 Budget 

2014

2014-priser 

 Budget 

2015 

2014-priser

 Budget 

2016 

2014-priser

 Budget 

2017 

2014-priser

Drift

Nærdemokrati 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Drift i alt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Nærdokrati i alt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

Økonomisk redegørelse 

Kommentar til den økonomiske oversigt. 

Drift  
Aktiviteterne er tilpasset budgettet. 

Prioritering i 2014: 

• Aktivitet for lokale engagerede borgere.

• Unge og demokrati.
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Drift og anlæg 
 

 

 

+ = udgift, - = indtægt 

1.000 kr. 

 

Budget 2014 

 Drift Anlæg 
   
Svendborg Kommune i alt 3.423.234 106.840 

Udvalget for Miljø og Teknik  93.873 49.537 

Drift og Anlæg  52.197 44.973 

Natur og Klima 4.167 2.421 

Koordinering og Service  

Erhvervskontakten 

33.782 

3.727 

0 

2.143 

   

Arbejdsmarkedsudvalget  45.889 0 

Serviceudgifter 

Jobcentret 

Øvrige serviceudgifter 

 

Arbejdsmarkedsudvalget 

Indkomstoverførsler 

44.318 

1.571 

 

 

500.955 

0 

0 

 

 

0 

Beskæftigelsesindsats 34.573 0 

Sociale ydelser 228.212 0 

Sygedagpenge 80.959 0 

Forsikrede ledige 157.210  

   

Erhvervsudvalget 91.936 0 

Serviceudgifter 91.936 0 

Erhverv og Turisme 12.311 0 

Borgerservice 30.547 0 

IT 49.078 0 

   

Udvalget for Kultur og Planlægning 145.027 19.586 

Institutioner (Bibliotek, musikskole og ung-

domsskole) 
38.558 0 

Kultur og fritid 57.323 9.895 

Byg, Plan og Erhverv 9.586 -4.022 

Trafik (Busdrift, færgedrift, lufthavne og havne) 32.339 13.713 

   

Udvalget  for Børn og Unge 1.278.319 19.631 

Skoler  487.390 22.786 

Dagtilbud 234.441 -3.155 

Familie 156.737 0 

PPR 70.071 0 

Ungdommens udd. Vejledning 10.968 0 

Specialundervisning for voksne 21.870 0 

Specialinstistutioner -374 0 

Administrative afdelinger 

Indkomstoverførsler 

33.396 

5.283 

0 

0 
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Drift og anlæg 
 

 
   
Sundheds-  og forebyggelsesudvalget 276.293 0 

Serviceudgifter 

Indkomstoverførsler 

66.766 

209.527 

0 

   

Socialudvalget  788.147 10.586 

Ældreområdet 549.047 0 

Socialområdet  259.021 0 

Sekretariatet -4.670 10.586 

Indkomstoverførsler -15.251 0 

   

Nærdemokratiudvalget 143 0 

Serviceudgifter 143 0 

   

Økonomiudvalget 464.878 7.500 

Serviceudgifter (Administration) 100.710 7.500 

Indkomstoverførsler 364.168 0 
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Indledning 

I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende principper, som alle har til formål at sikre en 

grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.  

 

 

 

 

 

 

 

Udgangspunktet for kommunens budgetlægning for 2014 var også en sund økonomi i balance. Det 

bekræftedes i revisionens beretning vedrørende regnskab 2012, hvor kommunens økonomi betegnes 

som robust. 

 

Den store udfordring, i forhold til målene i kommunens økonomiske politik, lå i sikring af den 

langsigtede sammenhæng og balance. Årsagen til udfordringen i overslagsårene skal findes i 

kommuneaftalen mellem KL og regeringen, der indeholder et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr. i 

2014, som KL ikke forventer videreført. For Svendborgs vedkommende har dette ekstraordinære 

tilskud en værdi på ca. 30 mio. kr. 

 

For at fastholde den økonomiske politik mere varigt, har det derfor været nødvendigt at afsætte en 

besparelsespulje i 2015-2017. Gennemførelsen af besparelser eller effektiviseringer vil imidlertid 

først ske, når der foreligger en afklaring af, hvilket økonomisk råderum de kommende 

kommuneaftaler reelt indeholder. 

 

Det betyder også, at de økonomiske målsætninger kan fastholdes, og at det er muligt at gennemføre 

langsigtede investeringer i fremtiden. Investeringer, der på længere sigt kan skabe grobund for 

yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser. 

  

I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske 

situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten 

sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og 

resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller 

underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes. 

 

Drifts- og anlægsudgifter 2014-17 er opgjort i faste 2014-priser, så det er muligt umiddelbart at 

vurdere realudviklingen på de enkelte poster. 2013 er opgjort i 2013-priser. Indtægter samt 

reguleringer er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i 

overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster, svarende 

til den forventede pris- og lønudvikling. 

 
 
 
 

Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. 
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5-nov-13 + = Udgift for kommunen
-  = Indtægt for kommunen

RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2014-17

 Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget-
Resultatoversigt i 1.000 kr. / 2014-priser budget overslag overslag overslag
Budget 2013 i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 2017

 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægte r
Indkomstskat -2.203.616 -2.227.780 -2.315.708 -2.365.663 -2.395.491
Grundskyld og dækningsafgift -164.069 -172.383 -180.836 -188.443 -195.205
Øvrige skatter og afgifter -12.898 -15.087 -16.885 -17.466 -17.789
Generelle tilskud -1.182.471 -1.154.503 -1.058.950 -1.060.245 -1.078.636

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

Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 91.446 93.873 92.019 92.027 91.231
Arbejdsmarkedsudvalget 46.908 45.889 45.650 45.683 45.846
Erhvervsudvalget 94.448 91.936 89.235 89.188 89.319
Kultur- og planlægningsudvalget 146.050 145.027 140.015 140.015 140.273
Børn- og ungeudvalget 1.011.551 1.010.810 996.275 993.669 992.105
Sundheds- og forebyggelsesudvalget 64.976 66.766 65.715 65.794 65.794
Socialudvalget 804.518 803.398 802.297 815.273 820.979
Nærdemokratiudvalget 176 143 143 143 143
Økonomiudvalget 122.987 100.710 100.440 94.916 92.087

Serviceudgifter i alt 2.383.060 2.358.552 2.331.789 2.336.708 2.337.777

Overførselsudgifter 1.052.863 1.064.682 1.059.695 1.059.106 1.059.649
Pris- og lønreserver 0 0 51.729 104.676 158.715

Driftsudgifter i alt 3.435.923 3.423.234 3.443.213 3.500.490 3.556.141

Renteudgifter 26.659 26.039 28.985 31.213 30.365

Resultat af ordinær virksomhed -100.472 -120.480 -100.180 -100.114 -100.615

Anlægsudgifter, netto
Miljø- og Teknikudvalget 38.006 49.537 47.962 40.652 40.652
Arbejdsmarkedsudvalget 0
Erhvervsudvalget 0 0 0 0 0
Kultur- og planlægningsudvalget 33.419 19.586 24.973 17.693 -1.600
Børn- og ungeudvalget 30.963 19.631 82.602 17.801 9.510
Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 0 0 0 0
Socialudvalget 4.515 10.586 5.110 2.410 2.410
Nærdemokratiudvalget 0
Økonomiudvalget 2.000 7.500 0 0 0
Pris- og lønreserver 0 0 2.570 2.534 2.486

Anlægsudgifter i alt 108.903 106.840 163.217 81.090 53.458

Resultat af skattefinansieret område 8.431 -13.640 63.037 -19.024 -47.157

 Vedtage t Budget Budget- Budget- Budget-
Finanseringsoversigt i 1.000 kr. / 2011-priser budget overslag overslag overslag

2013 2014 2015 2016 2017
 
Resultat af skattefinansieret område 8.431 -13.640 63.037 -19.024 -47.157
Afdrag på lån 48.396 56.698 56.787 58.235 60.748
Afdrag vedr. lån til forsyning 0 0 0 0 0
Optagelse af lån -39.585 -62.330 -70.449 -18.497 -18.497
Kapitalposter i alt 8.811 -5.632 -13.662 39.738 42.251

Finansforskydninger -862 5.158 1.239 1.718 2.356
Kursregulering

Ændring i likvide aktiver 16.380 -14.114 50.614 22.432 -2.550
Resultat af skattefinansieret område 16.380 -14.114 50.614 22.432 -2.550

 ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER 16.380 -14.114 50.614 22.432 -2.550

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)150.000 148.867 130.617 94.094 84.153

 Vedtage t Budget Budget- Budget- Budget-
budget overslag overslag overslag

2013 2014 2015 2016 2017
 Likviditet:

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 150.000 148.867 130.617 94.094 84.153

Udskrivningsprocent 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8%

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. -8.222,4 -8.312,6 -8.640,7 -8.827,1 -8.938,4  
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DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE. 
 
Indtægter. 
Indtægter opgøres som skatter og generelle tilskud. 
 
Skatteindtægterne i 2014 er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 
Overslagsårene 2015-17 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014 tillagt KL’s 
seneste vækstskøn for landsudviklingen.  
 
De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2014 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er 
tillagt KL’s seneste vækstskøn. 
 
Udskrivningsprocenten for indkomstskat er uændret 26,8 og grundskyldspromillen er ligeledes 
uændret 23,32. 
 
Driftsudgifter. 
Posten driftsudgifter viser Kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i 
henholdsvis service- og overførselsudgifter. 
 
Vedr. serviceudgifter indebærer kommuneaftalen for 2014, at der for kommunerne under ét er skabt 
finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2013. 
Svendborg Kommunes serviceramme i budget 2014 ligger ca. 15 mio. kr. under den udmeldte 
serviceramme. 
 
Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke 
udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. førtidspension, sygedagpenge, revalidering, 
kontanthjælp, boligstøtte og fra og med 2013 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. 
 
Renteindtægter og -udgifter. 
De største poster er renteindtægter af kommunens likvide aktiver samt renteudgifter vedrørende 
kommunens gæld. I 2014 forventes en renteudgift på 26,0 mio. kr. 
 
Resultat af ordinær virksomhed. 
Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at 
der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til 
finansiering anlægsudgifter og kapitalposter samt til dækning af budgetterede pris- og lønstigninger.  
 
For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer i 
vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Byrådet fastlagt, 
at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr.  
 
I 2014 udgør overskuddet godt 120 mio. kr., son bl.a. reserveres til øgede anlægsudgifter i 2015. 
 
Anlægsudgifter. 
De samlede anlægsudgifter udgør i 2014 netto 106,8 mio. kr. 
 
I de kommende år investeres der massivt i udvikling af Svendborg By og de omkringliggende 
samfund. Således er der afsat midler til Tankefuld-projektet, torvet og havnen, Thurø Skole, 
dagtilbudsområdet samt bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. 
 
I 2014 er der endvidere afsat midler til kommunens innovative energispareprojekt, hvor der over de 
næste 4 år investeres over 70 mio. kr. Hertil kommer til løbende vedligeholdelse af bygninger, veje 
m.m. 
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Resultat af skattefinansieret område. 
Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige 
drifts- og anlægsvirksomhed, inklusiv skatter og tilskud fra staten. 
 
 
FINANSIERINGSOVERSIGT 
 
Afdrag på lån. 
Afdrag på kommunens lån stiger fra 56,7 mio. kr. i 2014 til 60,7 mio. kr. i 2017.  
 
Optagelse af lån. 
Optagelse af lån stiger i perioden 2014 til 2015, og falder så i 2016 og 2017 til 18,5 mio. kr. 
Ultimo 2014 forventes gælden at udgøre 1.246 mio. kr., mens den ultimo 2017 forventes at være 
1.178 mio. kr.  
 
Gælden vedrørende ældreboliger falder i perioden fra 243 mio. kr. ultimo 2014 til 218 mio. kr. ved 
udgangen af 2017. Der er ikke budgetlagt låneoptagelser til ældreboliger i budgetperioden. 
 
Den resterende skattefinansierede gæld, det vil sige gæld ekskl. ældreboliger, forventes at udgøre 
1.003 mio. kr. ultimo 2014 og ved udgangen af 2017 at være faldet til 961 mio. kr.   
I 2014 er der budgetlagt låneoptagelse på 62,3 mio. kr. som fordeler sig således: 
 

• 1,5 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter  
• 18,6 mio. kr. til lån kvalitetsfond  
• 3,9 mio. kr. til sikring havnens værdier 
• 3,0 mio. kr. til byfornyelse 
• 20,0 mio. kr. til Innovativt Energispareprojekt 
• 9,0 mio. kr. til lån Lav Likviditet 
• 6,3 mio. kr. til Lystbådehavnen 

 
Fra 2015 til 2017 er der budgetteret med låneoptagelser vedr. lån til betaling af ejendomsskatter 
på 1,5 mio. kr. hvert år. Lån til Kvalitetsfond er budgetteret med 40 mio. kr. i 2015. Der er 
budgetlagt låneoptagelse for sikring havnens værdier i 2015 på 6,0 mio. kr. Låneoptagelse til 
Byfornyelse i overslagsårene er på 3,0 mio. kr. hvert år. Endelig er der i 2015 budgetlagt 
låneoptagelse til Innovativt Energispareprojekt på 20 mio. kr. mens beløbet i 2016 og 2017 er på 
14 mio. kr. hvert år.  
 
Finansforskydninger. 
Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, 
udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, 
deponering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.  
 
 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 
 
Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og 
bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet 
har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2014 forventes et samlet 
overskud på 14,1 mio. kr., der tilgår kassen. 
 
GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER 
 
Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske 
strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning skal udgøre minimum 80 - 100 mio. kr. 
ekskl. deponerede midler. 
 
Ved udgangen af budget 2014 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre knap 150 mio. kr. 
mio. kr.  
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    Takstoversigt  
    

 

 Enhed Enhedstakst 

2014 
       

Pensionister betaling for hovedret 
  

Hovedret portion 44,50 

 

Skolefritidsordning 
  

(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke    

Heldagsmodul mdr. 1.255,00 

Morgenmodul mdr. 541,00 

    

Forældrebetaling i daginstitutioner: 
  

(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke)   

Dagplejen   

     Indtil 48 t. pleje  2.427,00 

Vuggestuer - heldags   3.035,00 

Børnehaver – heldags  1.781,00 

    

 

Integrerede institutioner 

  

Vuggestuebørn  3.035,00 

3 år indtil 14 år  1.781,00 

Fritidsklub  
 

669,00 

Frokostordninger  675,00 

 

Ejendomstakster 
  

Ejendomsattest  50,00 

 

Borgerservice 
  

Personnummerbevis  75,00 

Lægeskift  180,00 

Pas   

- A pas (18-65 år)  625,00 

- B pas (0-12 år) 
- B pas (12-18 år) 

 115,00 
140,00 

- C pas (over 65 år)  375,00 

Kørekort  280,00 
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