
’s møde den 

Budget 2017 - Rammebesparelser Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 

15/31363 

Beslutningstema: 
Beslutning om udmøntning af udvalgets sparekrav i budget 2017 og frem 
efter endt høring 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at 

• udmøntning af rammebesparelsen besluttes
• eventuelle udvidelsesønsker prioriteres indenfor den samlede ramme

Sagsfremstilling: 
På Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde den 3. oktober 2016, blev det 
besluttet at sende besparelsesforslag i høring for samlet 2,035 mio. kr. i 
2017 stigende til 2,110 mio. kr. i overslagsårene.  

Jf. budgetforlig 2017, udgør udvalgets sparekrav årligt 1,658 mio. kr. 

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 6 høringssvar, der er vedlagt 
som bilag til dagsordenen.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Fremgår under beskrivelsen af de enkelte besparelsesforslag. 

Lovgrundlag: 
Den kommunale styrelseslov 

Bilag: 
Åben - MKT Sparekatalog B2017 - samleoversigt 
Åben - MKT Sparekatalog B2017 - bemærkninger 
Åben - Referat af Ekstraordinært Center-MED den 12.10.2016 
Åben - Høringssvar fra T og I, befordring  
Åben - Høringssvar T og I, De grønne områder 
Åben - Høringssvar fra Niels Andersen Dansk Ornitologisk Forening til 
besparelser på skovdrift 
Åben - Høringssvar fra Ninna Larsen Friluftrådet kreds 13 til besparelser på 
skovdrift 
Åben - Høringssvar fra L-MED i Natur og Klima 

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-11-2016: 
Der gennemføres ikke besparelse på skovdriften. Udvalget får på 
næstkommende møde en redegørelse for driften af kommunens skove. 
Øvrige besparelser gennemføres som foreslået. 

Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen, herunder besparelse 
på Natur og Klima, men henviste til eget budgetforslag. Han begærede 
sagen standset og forelagt Byrådet. 
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1000 kr. DRIFT

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

001.00.01 Natur og Klima -341 -341 -341 -341
1 Klima og Energi -225 -225 -225 -225
2 Kvalitetsstyringssystem -23 -23 -23 -23
3 Reduceret vandløbsvedligeholdelse -70 -70 -70 -70
4 Div. administrative værktøjer -23 -23 -23 -23

001.00.02.001 Trafik og Infrastruktur -490 -565 -565 -565
1 Skovdrift - Udgår 0 0 0 0 Se udvalgets beslutning
2 Græsslåning -100 -100 -100 -100
3 Broer og bygværker -140 -140 -140 -140
4 Busdrift -100 -100 -100 -100
5 Lægekørsel -50 -100 -100 -100
6 SBH-kørsel -25 -50 -50 -50
7 Skolekørsel -75 -75 -75 -75

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

001.00.02.003 Ejendomsservice -655 -655 -655 -655
1 Takstforhøjelse -205 -205 -205 -205
2 Personalenormering -200 -200 -200 -200
3 Rammebesparelse -250 -250 -250 -250

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

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

I alt Foreslåede besparelser jf. ovenfor -1.925 -2.000 -2.000 -2.000
Besparelsesramme jf. budgetforlig 24.09.2016 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658
Difference (prioriteringsrum) -267 -342 -342 -342
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Natur og Klima: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Klima og Energi -225 -225 -225 -225
2: Kvalitetsstyring -23 -23 -23 -23
3: Vandløb -70 -70 -70 -70
4: Adm. værktøjer -23 -23 -23 -23
I alt -341 -341 -341 -341

+ = udgift, - = indtægt 

1: Klima og Energi 

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

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

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

erhverv, oliefyrsmøder og varmeplan
• Borgerinddragelse

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

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

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

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

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

cykelpumpe og udskiftninger i bilparken til elbiler.
• PR

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

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

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

Det vurderes, at indsatser indenfor borgerinddragelse, undervisning og PR, som har et 
langsigtet, forebyggende formål, og som i relation til effektmåling er mere diffust, vil have den 
mindste direkte effekt på CO2-regnskabet. Disse vil i medfør af reduktionen fremover blive 
nedprioriteret.  

Besparelsen kan gøre det vanskeligere at sikre målsætningerne i klima- og energipolitikken og 
Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende klima- og energi til elever i 
grundskolen. 

Påvirkning på andre områder: 
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Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende undervisning på klima- og 
energiområdet til elever i grundskolen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. Indsatserne vil prioriteres mere målrettet mod de aktiviteter, som har en mere direkte 
effekt på CO2-regnskabet 

2: Kvalitetsstyring 

Resume:  
BASAL er et it-program til styring af kvalitetsdokumenter, primært indenfor Natur og Klimas 
fagområder. Det foreslås, at ophøre med brugen af Basal, idet der er en årlig brugerafgift på 
23.000 kr. 

Sagsfremstilling:  
Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i 2013, og derefter kunne kommunerne frivilligt fortsætte 
med kvalitetsstyring med eller uden certificering. 

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2015 at administrationen skulle ophøre med ekstern 
certificering. Administrationen skulle fortsat have fokus på kvalitetsstyringen, og derfor har IT-
systemet BASAL fortsat været anvendt. 

I BASAL lagres, opdateres og styres 109 procedurer (inkl. mange bilag) primært indenfor Natur 
og Klimas fagområder, samt en række fælles administrationsmetoder. 

Uden brug af BASAL vil kvalitetsstyringen skulle håndteres i standardsystemer (MS Office). 

Det er administrationens vurdering, at de eksisterende dokumenter i BASAL kan overføres 
relativt nemt til et standardsystem, og tilgås her, men at opdatering og styring af procedurerne 
vil kræve mere arbejde. 

Samlet set er det således vurderingen, at der sker en mindre forringelse af vilkårene for 
kvalitetsstyring på Natur og Klima's fagområder. Kvaliteten af sagsbehandlingen vurderes dog at 
kunne opretholdes. 

Påvirkning på andre områder:  
Kvalitetsstyringssystemet dækker også procedurer indenfor byggesagsbehandling og 
badevandskvalitet, d.v.s. i hhv. Byg, Vej og Industrimiljø og i CETS. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
Der skal dog afsættes tid til overførsel af data fra BASAL til standardsystem. 

3: Reduceret vandløbsvedligeholdelse 

Resume:  
Ved at ophøre med fjernelse af væltede træer og nedklassificering af vandløb kan udgiften til 
vedligeholdelse af offentlige vandløb reduceres. 

Sagsfremstilling:  
Der foreslås følgende serviceforringelser på områder: 

• Ophør med fjernelse af væltede træer i de offentlige vandløb for private lodsejere.
Der bruges omkring 50.000 kr./år på denne opgave. 
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• Nedklassificering af offentlige vandløb til private, hvorved der spares på vedligeholdelsen.
Vedligeholdelsesudgiften reduceres med 20.000 kr./år, hvilket svarer til godt 3 km
vandløb.

Påvirkning på andre områder:  
M.h.t. ophør med fjernelse af træer og nedklassificering af vandløb betyder det, at de berørte 
lodsejere får pålagt en udgift som kommunen hidtil har påtaget sig. De andre fynske kommuner 
har en praksis, der ligner Svendborg Kommunes omkring fjernelse af træer. Der kan opstå en 
konflikt, hvis det er myndighederne, der har plantet træer langs vandløbet. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Den tid, der bliver sparet ved ikke at skulle bestille og styre opgaverne kan muligvis sidestilles 
med den tid, der skal bruges på at pålægge lodsejerne forpligtigelserne. Med tiden kan det dog 
blive et (lidt) mindre tidsforbrug. 

4. Administrative værktøjer

Resume: 
Besparelse på abonnementer og licenser. 

Sagsfremstilling: 
På baggrund af en nøje gennemgang af abonnementer og licenser er identificeret enkelte 
juridiske databaser, som kan undværes, idet den fagspecifikke viden kan indhentes ad andre 
informationskanaler. Det vurderes ikke, at det har konsekvenser for kvaliteten af 
opgaveløsningen. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

Trafik og Infrastruktur: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Skovdrift - udgår 0 0 0 0
2: Græsslåning -100 -100 -100 -100
3: Broer og bygværker -140 -140 -140 -140
4: Busdrift -100 -100 -100 -100
5: Lægekørsel -50 -100 -100 -100
6: SBH-kørsel -25 -50 -50 -50
7: Skolekørsel -75 -75 -75 -75
I alt -490 -565 -565 -565

+ = udgift, - = indtægt 

1: Skovdrift – udgår 
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Resume: 

Effektivisering af skovdriften kan øge indtægten ved salg af træ fra kommunens skove. 

Sagsfremstilling: 

I kommunens skove er der i de gamle bøgevoksninger ”opsparet” en del træmasse gennem 
årene. Foryngelse af disse bevoksninger er nu aktuel og udføres ad flere omgange i de 
kommende år. 

Samtidig er driften effektiviseret gennem øget brug af specialmaskiner til skovning, udkørsel og 
flishugning. Der er endvidere fornuftige priser på flis til fyring i kraftvarmeværker. 

Samlet set kan intensivering og effektivisering af skovdriften øge indtægterne fra salg af 
savværkstræ, brænde og flis.  

Indtægterne var planlagt anvendt til at indhente efterslæbet på skovene, primært til 
istandsættelse af skoveveje og -stier, hvor der er et betydeligt efterslæb. Den ekstra indtægt 
kan i stedet indgå som besparelsesforslag. 

Området bør revurderes efter en 10-årig periode, når efterslæbet på udtynding af gamle 
bevoksninger er indhentet. 

Påvirkning på andre områder: 

Skovveje og stier er dårlige og efterslæbet på vedligeholdelsen kan ikke indhentes, når den 
øgede indtægt ikke tilgår skovbudgettet. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

2: Græsslåning 

Resume:  
Reduceret græsslåning på ca. 55.000 m2 

Sagsfremstilling: 

Reduceret græsslåning på 7 lokaliteter: Svendborgskolen (Svendborg medie- og 
Sportsefterskole), Christiansminde, Byparken på Gl. Skårupvej, grønne områder på Enghavevej, 
Avernakøvej og Østervangen (Oure) samt rasteplads ved Thurødæmningen. 

Græsklipningen ændres fra brugsplæne (16 -20 klipninger i sæsonen) til niveau som rabatgræs 
(6 klipninger i sæsonen).  

Påvirkning på andre områder:  
Ændret udtryk af de grønne områder, som vil få større naturpræg. 
Visse steder kan brugen påvirkes f. eks. i forhold til boldspil. 

Fastlæggelse af arealet ved SID-skolen skal ske i samarbejde med skolen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

3: Broer og bygværker 
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Resume:   
Reduktion af renovering af broer og bygværker. 

Sagsfremstilling:  
Udviklings- og strategiplanen for vejområdet viser at broer og bygværk på vejområdet for 
nuværende er i en acceptabel stand.  
Budgettet for området er dog ikke fuldt tilstrækkeligt til at undgå et svagt stigende efterslæb, 
som alt andet lige vil ske hurtigere når budgettet reduceres yderligere. Besparelsen vil derfor 
betyde opbygning af et stadig større efterslæb i årene frem.   
Det betyder at efter en del år kan det være nødvendigt at udføre større reparationer. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

4: Busdrift 

Resume:  
Besparelse på Busdrift, Bus og Rutebilstationer (skilte, læskure og øvrig drift). 

Sagsfremstilling:  
Der vil komme længere interval mellem topskiltene efterses, samt der forventes en udfordring i 
2020 ifm. buskørslerne skal i EU-udbud igen, herunder evt. ændring af busruter. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

5: Lægekørsel 

Resume:  
Revisitering af lægekørslen 

Sagsfremstilling:  
Efter at lægekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, oplever vi at der er 
forskel på hvordan visiteringen har været tidligere kontra nu. Så for at opnå en harmonisering og 
for at sikre at alle borgere i ordningen er visiteret efter samme serviceniveau bør ordningen 
revisiteres ved at alle skal genansøge kommunen. 

For at opnå den største besparelse anbefaler vi, at revisiteringen indeholder et personligt 
fremmøde ved behov, for at sikre at det kun er de borger der ikke kan selv, der tilbydes 
kontraktskørselen. 
Kommunen kan dog først opnå fuld besparelse efter endt revisitering. 
Der bør ligeledes arbejdes med at ansøgningerne gøres elektroniske. 

Påvirkning på andre områder:  
Dette kan påvirke budgettet for den kollektive trafik, da det kan medføre en øget udgift til 
brugen af teletaxi, for de borgere der tidligere har kørt med vores kontraktkørsel. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave i den periode revisiteringen foregår. 

6: SBH-kørslen 

Resume:  
Revisitering af SBH-Kørslen 

Sagsfremstilling:  
Efter at SBH-Kørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, bør ordningen 
revisiteres, for at opnå en harmonisering og for at sikre at alle borgere i ordningen er visiteret 
efter samme serviceniveau. Vi oplever, at der er borgere der er for gode i deres bevægeapparat 
der i dag anvender ordningen. 

Påvirkning på andre områder:  
Dette bør ikke påvirke andre områder. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave, i den periode hvor revisiteringen foregår. 

7: Skolekørsel 

Resume:  
Revisitering af skolekørslen jf. lovgivningen. 

Sagsfremstilling:  
Efter at skolekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, har der været en 
revisitering skarpere visitering på området i henhold til folkeskoleloven. 

Der er i den forbindelse fjernet enkelte sfo kørsler på forskellige folkeskoler, der ikke har været 
lovhjemmel til at opretholde. Dette har medført en mindre udgift til ordningen op 75.000 kr. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

Ejendomsadministration: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Rådhusbetjente - håndtering af post-95 -95 -95 -95
2: Kommunens kantiner - naturlig afgang-220 -220 -220 -220
I alt -315 -315 -315 -315

+ = udgift, - = indtægt 

1: Rådhusbetjente – håndtering af post 
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Resume: 

Reduktion i driften ved rådhusbetjente vedr. håndtering af post 
Besparelse på 95.000 kr. 

Sagsfremstilling: 

Team rådhusbetjente er en del af Ejendomsadministration.  
Teamets primære opgave er at varetage sikkerhedsfunktioner på Svendborg rådhus, Social og 
Sundhed (svinget) og Ungekontakten (AP Møllersvej). 

Udover sikkerhedsfunktionen varetager teamet teknisk sericeopgaver i samarbejde med 
Ejendomsservice, driften af kommunens biler og postfunktioner. 

Det foreslås, at flexstillingen som er tilknyttet teamet ikke genbesættes i forbindelse med 
naturlig afgang (pension) med virkning pr. 1. april 2017. 

Postopgaver varetages af teamet med den lavere bemanding. Det vil betyde, at serviceniveauet 
med postkørsel mellem kommunens institutioner må reduceres. 

Påvirkning på andre områder:  
Forslaget vil indebære, at postkørsel mellem institionerne reduceres, hvilket påvirker de 
forskellige direktørområder. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Forslaget indebærer, at den nuværende flexstilling ikke genbesættes. 

2: Kommunens kantiner – naturlig afgang 

Resume:  
Reduktion i driften af kommunens kantiner 
Besparelse på 220.000 kr. 

Sagsfremstilling: 

Kantinerne er en del af Ejendomsadministration. 

Kantinerne servicerer medarbejdere og mødeafholdelse på Svendborg rådhus, Social og Sundhed 
(Svinget) og Svendborgvej 135 i V. Skerninge. 

Det foreslås, at der foretages en personalereduktion i kantinerne ved naturlig afgang. 
Opgaveløsningen løses ved optimering af driften og vil kunne påvirke udbuddet og 
serviceniveauet som tilbydes i kantinerne. 

Kantinerne arbejder løbende med optimering, hvilket blandt andet er sket ved at det varme mad 
produceres på en matrikel og en samlet ledelse for kantinerne med virkning pr. 1. december 
2015.  

Påvirkning på andre områder:  

Reduktionen kan påvirke udbuddet i kantinerne og serviceniveauet. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Forslaget indebærer personalereduktion ved naturlig afgang i løbet af 2017. 
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Ejendomsservice: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Takstforhøjelse -205 -205 -205 -205
2: Personalenormering -200 -200 -200 -200
3: Rammebesparelse -250 -250 -250 -250
I alt -655 -655 -655 -655
+ = udgift, - = indtægt 

1: Takstforhøjelse 

Resume:  

Forhøjelse af takster i Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal. 

Sagsfremstilling: 

Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal genererer via billetsalg en årlig omsætning 
på 4,1 mio. kr.  

Dette i form af enkeltbilletter, 10- og 20-turskort samt årskort/institutionskort. 

Taksterne, som senest er ændret i 2012, er som følger (voksen/barn på udvalgte pristyper): 

Enkeltbillet 60 kr./30 kr. 
10 turs  250 kr./500 kr. 
20 turs  400 kr./800 kr. 
Årskort  2.650 kr./1.400 kr. 
Institutioner 40 kr./20 kr. 

En takstforhøjelse på 5%, vil generere en merindtjening på 205.000 kr. Det foreslås derfor, at 
svømmehallernes indtægtsbudgetter hæves tilsvarende. 

Administrationen i Svendborg Svømmeland vurderer, at det kan give negativ effekt at forhøje 
billetpriser, idet der er en sammenhæng mellem pris og efterspørgsel. Det vurderes dog, at en 
prisjustering på 5% vil være acceptabel. 

Påvirkning på andre områder: 

Kommunale institutioner vil blive berørt, når institutionsprisen stiger. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

2: Personalenormering 

Resume:  

Omlægning og nednormering af service-, rengørings- og livredderfunktioner i Svendborg 
Svømmeland og Svendborg Svømmehal. 
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Sagsfremstilling: 

Ved reduktion af service-, rengørings- og livredderfunktioner primært på ydertidspunkter af 
institutionernes åbningstider, hvor der ikke er stor belastning i bassinerne, vil der kunne laves en 
driftsmæssig besparelse. 

Påvirkning på andre områder: 

Der er tale om en servicereduktion, og brugerne vil opleve et lavere tilsyns- og 
rengøringsniveau. 

Det skønnes dog, at badesikkerheden kan opretholdes i begge haller. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Personalereduktionen vil ske i afløserkorpset, og det vil derfor ikke have direkte 
ansættelsesmæssige konsekvenser for det faste personale. Der vil dog ske omlægning af 
vagtplaner, og enkelte medarbejder vil få ændrede arbejdsfunktioner.  

3: Rammebesparelse 

Resume: Forholdsmæssig driftsbesparelse. 

Sagsfremstilling: Distrikterne i Ejendomsservice har en lidt forskellig volumen. En 
forholdsmæssig andel af besparelsespuljen er en mulighed. 

Påvirkning på andre områder: Forslaget vil medføre serviceforringelser både i forhold til 
bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk service. Ejendomsservice vil forsøge at minimere 
de direkte serviceforringelser mest muligt. 
Budgettet i Ejendomsservice er i forvejen reduceret i forhold til effektiviseringer. Således er 
budgettet i 2017 reduceret med 1,6 mio. kr. stigende til 3,6 mio kr. fra og med 2018. 

Personalemæssige konsekvenser: Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser, da det 
vil blive udmøntet forskelligt fra distrikt til distrikt. 

Rådgivning og Renovering: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Bygningsvedligehold -55 -55 -55 -55
I alt -55 -55 -55 -55

+ = udgift, - = indtægt 

1: Bygningsvedligehold 

Resume:  
Reduktion af driftsbudgetter til bygningsvedligehold 

Sagsfremstilling:  
I henhold til Svendborg Kommunes strategi for bygningsvedligeholdelse skal bygningerne til 
borgernære formål prioriteres højest.  Driftsbudgettet til en række andre bygninger kan 
reduceres med 55.000 kr.  Vedligeholdelse af Lunde Kursus-center forventes finansieret over 
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lejeindtægter. Udgifter til Navigationsskolen nedbringes til et minimum, da skolen skal flytte i 
løbet af nogle år. Hertil kommer en række bygninger, der ikke har borgernære funktioner, hvor 
driftsudgiften kan reduceres.  

Konsekvensen er reduceret vedligeholdelse af bygninger, der i forvejen er i dårlig stand. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

Havn og Færger: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1: Servicereduktion og optimering af sommerdriften-69 -69 -69 -69
I alt -69 -69 -69 -69

+ = udgift, - = indtægt 

1: Servicereduktion og optimering af sommerdriften: 

Resume:  
Via en tilrettet indsat i sommerperioden, forventes det at Svendborg Havn kan realisere en 
driftseffektivisering/besparelse på 69.000 kr. 

Sagsfremstilling:  
Det forventes at kunne realisere driftseffektiviseringen/besparelsen via følgende 
indsatser/besparelser i sommerperioden: 

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

1. Øhavsposerne har ikke kunnet trække kunder til de udbydende butikker.

Driftseffektiviseringen/besparelsen vil have indflydelse på den service som borgerne/sejlerne i 
Svendborg Kommune oplever.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: Ingen 
Effektiviseringen/besparelserne vil betyde færre sæsonansættelser i sommerperioden og færre 
o/tids udbetalinger. 



Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget’s møde den 16-11-2016 

Budget 2017 - Rammebesparelser Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget 

15/31363 

Beslutningstema: 
Beslutning om udmøntning af rammebesparelse i budget 2017 og frem 
efter endt høring 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, 

• At udmøntning af rammebesparelsen besluttes
• At der søges at finde finansiering til en pulje til erhvervsfremme
• At eventuelle udvidelsesønsker prioriteres indenfor den samlede ramme

Sagsfremstilling: 
På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 12. oktober 
blev det besluttet at sende besparelsesforslag i høring for samlet 2,775 
mio. kr. i 2017 stigende til 3,275 mio. kr. i overslagsår. 

Besparelseskravet udgør 1,298 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Herudover 
prioriteres finansiering afledt af tidligere beslutninger vedrørende tilskud til 
Rytmisk Råstof og Fynsk Talentsamarbejde, som samlet udgør 0,143 mio. 
kr. Afledt deraf skal der samles findes 1,441 mio. kr. Forskellen på de 
samlede forslag, som er sendt til høring og besparelseskravet udgør 1,334 
mio. kr. i 2017 stigende til 1,834 mio. kr. i overslagsårene. 

Indenfor denne ramme søges det jf. budgetforliget, at finde finansiering til 
pulje til erhvervsfremme. Der kan desuden prioriteres udvidelsesønsker 
indenfor rammen. 

Der er indkommet 45 høringssvar indenfor høringsfristen, som vedlægges 
som bilag til dagsordenen. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Fremgår under beskrivelsen af de enkelte besparelsesforslag. 

Lovgrundlag: 
Den kommunale styrelseslov. 

Bilag: 
Åben - Høringssvar EBK 
Åben - Høringssvar - Svendborg Erhvervsråd  
Åben - Thurø Skole - Høringssvar rammebesparelser 2017 bibl. filialerr 

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 16-11-
2016: 
Der udmøntes besparelser for 1.441.000 kr. i 2017, 1.459.000 kr. i 2018 
og 1.500.000 kr. fremover. De fordeles således: 

2017 
(tkr.) 

2018 
(tkr.) 

2019 
(tkr.) 

2020 
(tkr.) 

Reduktion af ressourcer til vielsesopgaver 200 200 200 200 



Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget’s møde den 16-11-2016 

Erhvervsråd - inkl. Nytårskur 50 50 50 50 
Reduceret tilskud til Teaterforeningen 50 50 50 50 
Reduceret tilskud til Borgerforeningen 100 100 100 100 
Reduceret tilskud til Naturama 100 100 100 100 
Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 
2018 

100 100 100 

Reduceret tilskud til golfklubben 50 50 50 50 
Reduceret tilskud til Peder Most Garden 50 50 50 50 
Reduceret tilskud til ældreaktiviteter 141 59 100 100 
Ændring af stadsensemblet 100 100 100 100 
Reduceret tilskud Svendborg Museum 300 300 300 300 
Reduktion i Bibliotekets arrangementer 200 200 200 200 
Reduktion i musik til førskolebørn 100 100 100 100 
I alt 1.441 1.459 1.500 1.500 

Spørgsmålet om finansiering af en pulje til erhvervsfremme udsættes til 
næste møde. 
Der var ikke yderligere udvidelsesønsker. 

Susanne Gustenhoff (Ø) stemte imod besparelser, og henviste til 
Enhedslistens budgetforslag. 

Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (Ø), som suppleant deltog Susanne 
Gustenhoff (Ø). 
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1000 kr. DRIFT

Pol. Nr. 2017 2018 2019 2020

Org.

002.00.01 Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling -200 -200 -200 -200

1 Reduktion i ressourcer til håndtering af vielsesopgaver -200 -200 -200 -200

002.00.03 Kultur og Udvikling -891 -909 -950 -950

2 Reduceret tilskud til Teaterforeningen -50 -50 -50 -50

3 Reduceret tilskud til Borgerforeningen -100 -100 -100 -100

4 Reduceret tilskud til Naturama -100 -100 -100 -100

5 Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018 -100 -100 -100

6 Redukceret tilskud til golfklubben -50 -50 -50 -50

7 Reduceret tilskud til Peder Most Garden -50 -50 -50 -50

8 Reduceret tilskud til ældreaktiviteter -141 -59 -100 -100

9 Ændring af stadsensemblet -100 -100 -100 -100

10 Reduceret tilskud Svendborg Museum -300 -300 -300 -300

002.00.04 Institutioner samlet -300 -300 -300 -300

Biblioteket -200 -200 -200 -200

11 Fuld selvbetjening i filialer - UDGÅET

12 Reduktion i arrangementer -200 -200 -200 -200

Musikskolen -100 -100 -100 -100

13 Musikundervisning til børn i førskolealderen -100 -100 -100 -100

Ungdomsskolen 0 0 0 0

14 Ophør med deltagelse i festival - UDGÅET

002.00.05 Erhverv, Bolig og Natur -50 -50 -50 -50

15 Erhvervsråd -50 -50 -50 -50

16 Reduktion i byggesags- og planafdelingen - UDGÅET

I alt Foreslåede besparelser jf. ovenfor -1.441 -1.459 -1.500 -1.500

Besparelsesramme jf. budgetforlig 24.09.16 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298

Prioritering af Erhvervsfremme jf. budgetforlig ? ? ? ?

Ufinansierede tidligere beslutninger i EBK -143 -143 -143 -143

Reduktioner der skal findes i alt -1.441 -1.441 -1.441 -1.441

Difference 0 -18 -59 -59

Besparelser jf. beslutning på EBK 16.11.2016

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 
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01 Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Sagsbehandling -200 -200 -200 -200
Beslutning -200 -200 -200 -200
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

1: Reduktion i omfanget af ressourcer til vielsesopgaverne. 

Resume: Reduktion i omfanget af ressourcer til at håndtere vielsesopgaverne i Svendborg 
kommune og en forventet længere ekspeditionstid på anmodninger om prøvelsesattester. 

Sagsfremstilling:  
Når borgere skal vies på rådhuset eller i kirken, skal de udfylde en ægteskabserklæring.  
Det er kommunen v. Borgerservice, der vurderer, om borgerne opfylder ægteskabsvilkårene. 
Hvis borgerne opfylder vilkårene, udstedes der en prøvelsesattest. Denne er et bevis på, at 
borgerne har ret til at gifte sig med hinanden. Attesten er gyldig i 4 måneder. 
Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav til kommunen i forhold til sagsbehandlingstid på 
anmodninger om prøvelsesattester.  
Der er stor variation kommunerne imellem, og det afhænger naturligvis også af, om der er 
høj- eller lavsæson i vielserne. 

Aktuelt er der 2 medarbejdere til at forestå kommunens forpligtigelser i forbindelse med 
ansøgninger til vielser i Svedborg kommune, svarende til 1,25 årsværk, da ingen af 
medarbejderne er fuldtidsbeskæftiget med opgaven  

Ved at reducere ressourceomfanget med 0,4 årsværk må der forventes en længere 
ekspeditionstid på udstedelse af prøvelsesattester afhængigt af hvornår på året, anmodningen 
modtages i kommunen. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil være tale om reduktion af medarbejdere svarende til 0,4 årsværk 
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03 Kultur, fritid og sekretariat 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Svendborg 
Teaterforening -50 -100 -100 -100
Beslutning -50 -50 -50 -50
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

2: Reduceret tilskud til Svendborg Teaterforening 

Sagsfremstilling:  
Svendborg Teater modtager 412.000 kr. og Svendborg Teaterforening modtager 272.000 kr. i 
årligt tilskud. Tilskuddene er politisk besluttet og ikke omfattet af fx Folkeoplysningslovens 
bestemmelser. Det er muligt at drive Svendborg Teater bygning og bevare ansættelsen af 
daglig leder for de 412.000 kr. En reduktion i tilskuddet vil således udelukkende berøre 
Svendborg Teaterforening og vilkårene for deres medlemmer. 

Påvirkning på andre områder:  
Det vil formentlig påvirke prisdannelsen for forestillinger til Svendborg Teaterforenings 
medlemmer. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Borgerforeningen -125 -125 -125 -125
Beslutning -100 -100 -100 -100
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

3: Reduceret tilskud til Borgerforeningen 

Sagsfremstilling:  
Borgerforeningen modtager årligt 2.140.000 kr. En reduktion på 125.000 kr. vil ligge under 
det niveau, som en generel besparelse på hele tilskudsområdet ville medføre. Det skal 
bemærkes, at tilskuddet til Borgerforeningen blev reduceret i budget 2015 og frem med 
200.000 kr. ved fuld virkning (fra 2018). 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Naturama -150 -250 -250 -250
Beslutning -100 -100 -100 -100
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 
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4: Reduceret tilskudt til Naturama 

Sagsfremstilling:  
Naturama modtager knap 5 mio. kr. årligt inkl. moms. Tilskuddet til Museet blev reduceret 
med 100.000 kr. i budgettet for 2015 - dog først med virkning fra budget 2016. Såfremt 
besparelsen gennemføres, vil museets ramme være reduceret i 2018 med 350.000 kr. i løbet 
af 3 år. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Det er ukendt for administrationen, hvordan Naturama vil realisere en evt. reduktion af det 
tilskuddet. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Baggårdteatret 0 -100 -100 -100
Beslutning 0 -100 -100 -100
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

5: Reduktion af rammen til egnsteatret Baggårdsteatret. 

Sagsfremstilling:  
Rammen til Svendborg Kommunes egnsteater Baggårdsteatret er på 4,9 mio. kr. Der 
modtages i 2017 statsrefusion på 36,3 % af tilskuddet. En evt. besparelse på egnsteater kan 
ske ved ny aftaleperiodes begyndelse pr. 1. juli 2018. Det vil så skulle ske som en besparelse 
på Byrådets ramme til egnsteater. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Det er ukendt for administrationen, hvordan Baggårdsteatret vil realisere en evt. reduktion af 
tilskuddet. 



Budget	2017Reduktionsforslag	drift	jf.	beslutning
Udvalget	for	Erhvervs-,	Beskæftigelses-	og	Kulturudvalget	

1.000 kr. 2017 2018 2019 -50
Reduceret tilskud til 
Svb. Golfklub -100 -100 -100 -100
Beslutning -50 -50 -50 -50
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

6: Reduceret tilskud til Svendborg Golfklub 

Sagsfremstilling:  
Svendborg Golfklub modtager årligt 475 tkr. Såfremt klubben udelukkende modtog de 
medlemstilskud, som Folkeoplysningsloven berettiger dem til, vil det være i størrelsesordenen 
<75 tkr. En besparelse på 100 tkr. vil således kunne realiseres uden, tilskuddet kommer 
under det lovpligtige medlemstilskud.  

Da drift og vedligeholdelse af golfanlæg mv. påhviler klubben, adskiller dens vilkår sig fra en 
række øvrige idrætsforeningers. Administrationen er siden seneste udvalgsmøde blevet 
opmærksom på, at golfklubben ikke modtager yderligere tilskud til drift af deres baner. Derfor 
kan driftstilskuddet sidestilles med kommunale driftstilskud til fx idrætshallerne, fodboldbaner 
og SG-huset som heller ikke er lovpligtige, men politisk bestemte.  

Harmoniseringen vil i så tilfælde udelukkende være i forhold til medlemstilskud. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Det er ukendt for administrationen, hvordan golfklubben vil realisere en evt. reduktion af 
driftstilskuddet. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Peder Most Garden -50 -50 -50 -50
Beslutning -50 -50 -50 -50
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

7: Reduceret tilskud til Peder Most Garden 

Sagsfremstilling:  
Peder Most Garden (PMG) var tidligere en folkeoplysende forening. Det blev politisk besluttet, 
at bevilge et fast tilskud, (tilskuddet udgør årligt 391 tkr.) fordi PMG vurderede, at den ikke 
kunne eksistere med det tilskud, den kunne opnå under folkeoplysningsloven. Såfremt PMG 
får tilskud som en aftenskole, (som en musikskole), ville den med et estimeret timetal på 
1500 timer årligt med lønnet underviser á 375 kr./time kunne opnå et årligt tilskud på 188 
tkr. Såfremt PMG er en forening vil den med et skønnet medlemsantal på 70 unge under 25 
år kunne modtage ca. 90 tkr. årligt i samlet tilskud. En besparelse på 50 tkr. vil være af 
betydning for PMG, men tilskuddet vil fortsat være betydeligt højere end tilskuddet til 
folkeoplysende virksomheder med samme indhold. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
ældreaktiviteter -100 -100 -100 -100
Beslutning -141 -59 -100 -100
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

8: Reduktion på ældreaktiverende indsatser 

Sagsfremstilling:  
Kommunen støtter en række ældreaktiverende indsatser, som fx pensionistforeninger, 
seniorværkstedet, seniorakademiet mv. Endvidere støttes transportordning til aktivitet i 
foreninger for de pensionister, der ikke kan komme frem på anden vis. Støtten er politisk 
bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i 
overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger. Der har i det 
seneste par år været et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 100 tkr. Derfor kan reduktionen 
formentlig gennemføres som enten en besparelse eller en effektivisering uden påvirkning af 
serviceniveauet. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Ændring af 
stadsensemblet -100 -100 -100 -100
Beslutning -100 -100 -100 -100
+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

9: Ændring af stadsensemblet 

Sagsfremstilling:  
Hidtil anvendes op til 100 tkr. på stadsensembleordningen, hvor orkestre købes til at være 
stadsensemble. Alternativt kan musikskolen, som formentlig er det sted i Svendborg med 
flest musikere ansat, pålægges at etablere et stadsensemble. Det er vurderingen, at 
Svendborg Musikskole inden for den gældende arbejdstidsaftale og overenskomst vil kunne 
pålægge musikerne at spille i ensemblet indenfor den eksisterende lønsum. Dermed kan der 
realiseres en besparelse på 100 tkr., når den nuværende aftale udløber til marts 2017. 

Påvirkning på andre områder:  
Stadsensemblet etableres, drives og administreres i så fald udelukkende af musikskolen, 
under dens ledelse. 

Personalemæssige konsekvenser: 
En ændring af personalets arbejdsopgaver og muligvis en ændret arbejdsbelastning, hvilket 
typisk er tilfældet ved effektiviseringer. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduceret tilskud til 
Svendborg Museum -300 -300 -300 -300
Beslutning -300 -300 -300 -300
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+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion 

10: Reduceret tilskud Svendborg Museum 

Sagsfremstilling:  
Svendborg Museum modtog med budget 2016 en ekstra bevilling på 600.000 kr. til bl.a. 
aktiviteter på Svendborg Havn og samarbejde om lystsejladsens 150 års jubilæum i 2016. 
Dansk Museum for Lystsejlads har etableret sig på Frederiksø i en treårig periode fra maj 
2016. Dermed er der allerede aktiviteter i museums/attraktions-sporet for udviklingen af 
Frederiksø, ligesom jubilæet er afholdt. En reduktion på 300 tkr. vil efter give Svendborg 
Museum et forhøjet driftsramme og aktivitetsniveau i forhold til 2015. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Det ukendt for administrationen, hvordan museet vil realisere en reduktion af dets ramme. 
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04 Institutioner: 

Biblioteket 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Fuld selvbetjening i 
filialer -500 -750 -750 -750
Beslutning 0 0 0 0

11: Fuld selvbetjening i filialer - UDGÅET 

Sagsfremstilling: 

Med budgetforliget for 2016 er der besluttet indførelse af ’åbne biblioteker’ i alle kommunens 
filialer. Dermed kan alle kommunens borgere over 12 år komme på biblioteket med deres 
sundhedskort som adgangskort. Filialerne har en reduceret bemanding ift. hovedbiblioteket, 
som er åbent alle hverdage og lørdage hele året. I nogle få af landets kommuner har 
alternativet til at lukke filialer været at sikre en lokal biblioteksbetjening ved hjælp af åbne, 
men ubemandede biblioteker. Løsningen indebærer, at den bibliotekarfaglige rådgivning ikke 
er til stede i lokalområder. Omvendt bevares filialerne som lokale kulturhuse og biblioteker. 

Lige nu mangler to filialer at få etableret den besluttede selvbetjeningsløsning. Det drejer sig 
om filialerne i Landet og Vester Skerninge. I Vester Skerninge er biblioteksbygningens 
beskaffenhed sådan, at administrationen har foreslået en sammenlægning af skolebibliotek og 
folkebibliotek på Vestermarkskolen, såfremt filialen skal bevares. Med budget 2017-2020 er 
dette budgettema ikke prioriteret. Det er derfor en overvejelse værd at nedlægge filialen og 
derved spare såvel anlægsudgiften til selvbetjeningsløsning og driftsudgifterne til filialen.  

Såfremt betjeningen af filialerne fjernes, vil det indebære, at biblioteksfilialerne fortsat kan 
benyttes som udlåns- og afleveringssted, mødested og samlingssted. Men der vil ikke være 
nogen som helst biblioteksfaglig betjening, vejledning og rådgivning. I den henseende vil 
brugerne være henvist til enten telefonisk henvendelse eller fremmøde på hovedbiblioteket i 
åbningstiden.  

Fraværet af biblioteksfaglig betjening vil også betyde, at ikke bare rådgivningen, men også 
udstillinger og opstillinger af materialer forsvinder. Tilsvarende vil dialogen med lokale 
foreninger om frivillige udstillinger bortfalde, idet disse jo varetages og udføres af det 
biblioteksfaglige personale. Dette gælder også for skolebesøg mv.  

Det vil opleves som en betydelig forringelse af biblioteksbetjeningen i lokalområderne, og 
administrationen har siden seneste udvalgsmøde modtaget flere tilkendegivelser om, at 
besparelsen vil være at sidestille med en nedlæggelse af filialerne.  

Besparelsen på 0,750 mio. kr. vil ikke have fuldt gennemslag fra 2017, idet der for det første 
ikke er selvbetjeningsløsninger på alle biblioteksfilialer, og for det andet vil besparelsen skulle 
udmøntes i form af færre ansatte, som forventeligt ikke kan gennemføres med fuld virkning 
allerede i 2017. 
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Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Stort set hele besparelsen er knyttet til personale og ganske lidt til transport. Der er ikke lagt 
en plan for evt. eksekveringstakt, hvorfor det ikke med bestemthed kan fastslås, om det kan 
håndteres ved naturlig afgang. Derfor må afskedigelser påregnes. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduktion i 
arrangementer -300 -300 -300 -300
Beslutning -200 -200 -200 -200

12: Reduktion i arrangementer 

Sagsfremstilling:  
Der afsættes årligt ca. 800-900 tkr. til folkeoplysende arrangementer på biblioteket. De 
fordeler sig sådan, at 650 tkr. anvendes til arrangementer uden entre, og de 250 tkr. 
anvendes til arrangementer med entre. Det folkeoplysende er en væsentlig del af 
bibliotekernes funktion og rolle i samfundet, og Svendborg Bibliotek har et meget fint 
arrangementsprogram hvert år. Et program som er medvirkende til at cementere Svendborg 
Kommunes bibliotek som Svendborgs største og formenligt væsentligste kulturinstitution. Men 
en reduktion på ca. en tredjedel af budgettet til arrangementer vil ikke ændre på den rolle. 

Påvirkning på andre områder:  
Arrangementer for børn og unge vil også blive påvirket af besparelsen, idet aktivitets- og 
arrangementskontoen også omfatter dele af midlerne til fx minikulturel rygsæk. Tilsvarende 
vil det formentlig også berøre børneteateraktiviteterne. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

Musikskolen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Musikskoleundervisni
ng til førskolebørn -500 -500 -500 -500
Beslutning -100 -100 -100 -100

13: Musikundervisning til førskolebørn 

Sagsfremstilling:  
Med budget 2016 besluttede byrådet at etablere et musiktilbud til alle børn i førskolealderen. 
Med beslutningen møder alle børn musikken på et musikpædagogisk fagligt kvalificeret 
niveau. Musikskolen har i samarbejde med dagtilbud arbejdet på at finde en model, som 
kunne gennemføres i dagtilbuddene med lærerkræfter fra musikskolen. Ved skoleåret 16/17 
begyndelse i august er tilbuddet i kraft, og der er ansat lærerkræfter til at varetage 
undervisningen. Såfremt besparelsen gennemføres, vil musikskolen gennemføre 
undervisningen i resten af skoleåret og så standse tilbuddet ved skoleårets afslutning. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen kan kun gennem føres ved enten naturlig afgang eller besparelser. 
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Ungdomsskolen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Ophør med 
deltagelse i festival -50 -50 -50 -50
Beslutning 0 0 0 0

14: Ophør med deltagelse i festival - UDGÅET 

Sagsfremstilling:  
Ungdomsskolens musikhold deltager hvert år i en musikfestival, hvor udgifterne til 
lærerlønninger, transport, overnatning, forplejning mv. samlet set kan holdes til ca. 50 tkr. 
Påvirkning på andre områder:  

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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05 Byg, plan og erhverv: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Erhvervsråd -50 -50 -50 -50
Beslutning -50 -50 -50 -50

15: Erhvervsråd 

Resume:  
Reduktion i forhold til drift af erhvervsrådet. 

Sagsfremstilling:  
Erhvervsrådet formand honoreres med et årligt beløb. I forhold til formandshonorering vil der 
være tale om en harmonisering i forhold til andre områder. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Myndigheds-
sagsbehandler -200 -200 -200 -200
Beslutning 0 0 0 0

16: Reduktion i byggesags- og planafdelingen - UDGÅET 

Resume: 
Reduktion i ressourcer til håndtering af myndighedsbehandling på byggesags- og planområdet 
svarende til en forøgelse i sagsbehandlingstiderne samt reduktion af serviceniveauet i 
Erhvervskontakten.  

Sagsfremstilling:  
Med etablering af afdelingen Erhverv, Bolig og Natur herunder Erhvervskontakten har der 
været arbejdet målrettet med driftsoptimering, forbedret sagsgange og dialog med vores 
borger og erhvervsliv. Opgaverne i byggesags- og planområdet er mange artet. Det drejer sig 
bl.a. om byggesager, lokalplaner, lovliggørelsessager, matrikulære sager, avancebeskatning, 
bolighygiejne (skimmelsvamp), BBR og generelle forespørgsler o.s.v. Opgaver som er 
kendetegnet ved, at vores borger og erhvervsliv er afhængige af en forholdsvis hurtig 
tilbagemelding.  

På byggesagsområdet er der nu indført servicemål som en del af vækstpakkerne i 2014. 
Formålet bag er, at ville gøre det nemmere at etablere og drive virksomhed. 
Servicemålsaftalen bygger dermed på den præmis, at en kortere sagsbehandlingstid gavner 
virksomhedernes bundlinje og mulighed for at skabe vækst. 
På nuværende tidspunkt overholder Svendborg disse mål. 

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav til kommunen i forhold til vores serviceniveau i 
Erhvervskontakten. Der er stor variation kommunerne imellem. Vi kan se, at det niveau vi 
har, opleves positiv til gavn for borgere og erhvervsliv. Vi oplever også, at den indsats der 
gøres her smitter af på sagsbehandlingstiderne i positiv retning. Der efterspørges kvalitet i 
vores sagsbehandling. 
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Påvirkning på andre områder:  
Plan- og byggesagsafdelingen har en koordinerende rolle på tværs af direktørområderne qua 
myndighedsfunktionen. Der vil derfor kunne opleves længere sagsbehandlingstid. Derudover 
vil der kunne opleves forøget ventetid ved interne rådgivningsopgaver i forbindelse med 
byggesager og udredning i den forbindelse. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der vil være tale om reduktion af medarbejdere svarende til ca. ½ årsværk 



’s møde den 

Rammerbesparelser - Børn og Unge - Budget 2017

15/31363

Beslutningstema:
Beslutning om udmøntning af rammebesparelse efter endt høring - Budget 
2017.

Indstilling:
Direktionen indstiller, 

 At udmøntning af rammebesparelsen besluttes
 At tilførsel af 1,7 mio. kr. fra budgetforlig udmøntes
 At eventuelle udvidelsesønsker prioriteres indenfor den samlede ramme

Sagsfremstilling:
På møde den 10. oktober 2016 for Udvalget for Børn og Unge blev det 
besluttet at sende besparelsesforslag i høring for samlet 5,6 mio. kr. i 
2017 stigende til 9,3 mio. kr. i overslagsår. Besparelseskravet udgør 6,1 
mio. kr. i 2017 og overslagsårene. 

Besparelsesforslagene udgør i 2017 mindre en besparelseskravet. 
Differencen foreslås fundet inden for udvalgets ramme i løbet af 
budgetopfølgningen for 2017.

Der er indkommet 46 høringssvar indenfor høringsfristen, som vedlægges 
som bilag til dagsordenen.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Fremgår under beskrivelsen af de enkelte besparelsesforslag.

Lovgrundlag:
Den kommunale styrelseslov.

Bilag:
Åben - Høringssvar Budget 2017 - Børn og Unge
Åben - Samlet - besparelseskatalog - B2017 B&U med beskrivelser

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-12-2016:
Følgende forslag tages ud af rammebesparelserne: 5: Private juniorklub, 
10: Tilskud Sydfyns ErhvervsForskole og 13: Garantiordning dagtilbud. 
Forslag 7 vedrørende SFO betaling ændres til at træde i kraft pr. 1. august 
2017. De øvrige rammebesparelser er dermed godkendt. Den manglende 
besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i 2017 søges løst i løbet af 2017 og 2018.
Det undersøges, om der i en forsøgsperiode kan etableres 
vuggestuepladser i hhv. Hesselager og Oure for at imødegå 
garantiordningen på dagtilbud.
Susanne Gustenhoff (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen og henviste 
til eget budgetforslag.
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Børn og Unge 

Vedtagne besparelser UBU 7/12-2016. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Skoleområdet
1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% -158 -380 -380 -380
2. Byhaveskolen takstred.2% -100 -240 -240 -240
3. Byhaveskolen kørselsordning -375 -500 -500 -500
4. Svendborg Juniorklub, 10% red. -146 -350 -350 -350
5. Private juniorklubber, 10% red. 0 0 0 0
6. Fripladspulje, private klubber -124 -124 -124 -124
7. SFO betaling, stign. 100 kr. -364 -800 -800 -800
8. Familieklassetilskud fjernes -84 -201 -201 -201
9. Befordring ekst.uv., overførsel -450 0 0 0
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole 0 0 0 0
11. Private klubber, overførsel -220 0 0 0
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel -129 0 0 0
12a. Nedlæggelse af modtagekl. 0. årgang 0 0 0 0
Dagtilbudsområdet
13. Garantiordning/32 pladser 0 0 0 0
14. Central buskonto -61 -61 -61 -61
15. Aktive børn i dagtilbud -261 -261 -261 -261
16. Sprogvurdering - flersprogede -87 -87 -87 -87
17. Pædagogisk assistent uddannelse -554 -900 -1.200 -1.200
Familie og Uddannelse
18. Familiecentret - takst -425 -425 -425 -425
19. Åben Anonym Rådgivning -284 -284 -284 -284
20. Heldagsskolen ledelse 0 -600 -600 -600
21. Projekt Fokus -500 -500 -500 -500
22. CSV (VSU) - sind undervisning -56 -68 -68 -68
23. CSV (STU) omlægning Ressourcer 0 -80 -80 -80
24. CSV Takstreduktion STU - 2% -54 -162 -162 -162
25. Langsigtet virkning - Strategiplan 0 -1.000 -1.000 -1.000
26. Reduktion af plejevederlag 0 0 0 0
Forslag sendt i høring total -5.756 -9.417 -9.717 -9.717
Udvalgte besparelser -4.431 -7.023 -7.323 -7.323
Udvalget andel af besparelsesramme jf. 
budgetforlig -6.087 -6.087 -6.087 -6.087
Over/overskud besparelsespuljen -1.656 936 1.236 1.236

Oversigten indeholder nettobesparelse, dvs. fratrukket afledt effekt på eks. forældrebetaling og tilskud til private 
børnehaver. 
12a. Nedlæggelse af modtageklasser i 0. årgang er fra punkt 3. på UBU-dagsorden (07.12.2016) og ikke 
beskrevet i nærværende dokument. 
Forslag markeret med rødt er ændret/fjernet på mødet (07.12.2016) 

Disponering af ekstra budgettildeling på 1,7 mio. kr. i budgetforlig 2017 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Tilførelse til UBU i budgetforlig 2017 1.700 1.700 1.700 1.700
Disponeret til Garantiordning på Skoleområdet -1.700 -1.700 0 0
Råderum 0 0 1.700 1.700

Råderum i budgetårene 2017 og frem ift. ovenstående beslutninger 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Over/underskud besparelsespulje -1.656 936 1.236 1.236
Ikke disponeret fra ekstra tilførelse 0 0 1.700 1.700
Råderum -1.656 936 2.936 2.936
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1: Centerafdelingen Tåsinge - takstreduktion 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Centerafd.Tåsinge takstred. -158 -380 -380 -380

I alt -158 -380 -380 -380

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Centerafdelingens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) for 2016 er på 27,7 
mio.kr. beregnet på 89 elever, hvoraf de ca. 63 (ca. 70%) er fra Svendborg.  
Taksten i 2016 er på 984 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget 
med 2 % svarende til 550.000 kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 18 kr. pr. barn 
pr. dag (årligt 6.500 kr. pr. elev), svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget 
på ca. 380.000 kr.  

For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen 
bliver 5/12 heraf, dvs. 158.000 kr. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 

2: Byhaveskolen - takstreduktion 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Byhaveskolen takstred. -100 -240 -240 -240

I alt -100 -240 -240 -240

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Byhaveskolens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) er på 26,3 mio.kr. for 
2016 er beregnet på 111 elever med en belægningsprocent på 97%. De 62 af eleverne 
er fra Svendborg (ca. 56%).  
Taksten i 2016 er på 908 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget 
med 2% svarende til 525.000 kr. vil betyde en takstnedsættelse på 14 kr. pr. elev pr. 
dag (årligt 5.100 kr. pr. elev) svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på 
ca. 280.000 kr. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 
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For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen 
bliver 5/12 heraf, dvs. 110.000 kr. 

3: Byhaveskolen - kørselsordning 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Byhaveskolen - kørselsordn. -375 -500 -500 -500

I alt -375 -500 -500 -500

Resume: 

Sagsfremstilling:  
De samlede befordringsudgifter til Vester Skerninge Bilerne for befordring af elever til 
Byhaveskolen udgjorde i 2015 i alt ca. 2,6 mio.kr. Byhaveskolen opkræver en andel af 
udgifterne hos PPR og en andel hos øvrige kommuner. Fordelingen af udgifterne er 
solidarisk, således at PPR betaler svarende til andelen af elever på Byhaveskolen, der 
kommer fra Svendborg Kommune (55-60%) svarende til 1,4 mio.kr.  
Denne solidariske ordning betyder, at Svendborg betaler langt mere, end hvad den 
faktiske kørsel må antages at koste, idet kørsel af elever fra øvrige kommuner kræver 
mange flere kilomenter.   

Der er p.t. 110 børn på Byhaveskolen (august 2016), hvoraf de 64 kommer fra 
Svendborg (58%), 34 fra Faaborg-Midtfyn, 7 fra Langeland, 2 fra Nyborg og 3 fra øvrige 
kommuner.  

Centerafdelingen indførte for et par år siden en model, hvor øvrige kommuner betaler 
hver et differentieret grundbeløb, hvorefter den resterende udgift fordeles ligeligt pr. 
barn. Langeland betaler 35.000 kr. i grundbeløb pr. barn og Faaborg-Midtfyn og Nyborg 
betaler 50.000 kr. i grundbeløb pr. barn. 

Anvendelse af Centerafdelingens model for fordeling af befordringsudgifterne vil betyde, 
at der vil kunne opnås en besparelse på PPRs budget på ca. 1 mio.kr. For Faaborg-
Midtfyn vil ændringen betyde en merudgift til befordring på 32.000 kr. pr. barn pr. år. 
Dette vil være en voldsom stigning, som ikke opvejes af den foreslåede takstnedsættelse 
(jf. besparelsesforslag 8) på 5.100 kr. pr. barn (dertil kan dog evt. komme yderligere 
takstnedsættelse vedr. CETS-midler samt besparelse på evt. takstnedsættelse for 
Centerafdelingens børn). En halvering af grundbeløbet for de enkelte kommuner vil give 
ca. den halve besparelse på PPRs budget, dvs. ca. 0,5 mio.kr., og den halve stigning i 
befordringsudgiften pr. barn for f.eks. Faaborg-Midfyn (dvs. stigning pr. barn på ca. 
16.000 kr.). 

Kommunerne skal gives 3 måneders varsel om stigningen, besparelsen i 2017 bliver 9/12 
af året - 375.000 kr. 

Påvirkning på andre områder:  

Personalemæssige konsekvenser: 
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4: Svendborg Juniorklub, reduktion 10% 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Svendborg Juniorklub -146 -350 -350 -350

I alt -146 -350 -350 -350

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Klubbens budget er på 3,5 mio.kr. årligt (efter at årlig besparelse på 285.000 kr. 
besluttet ifm. budgetforliget for 2016 er trukket ud). Dertil kommer indtægter fra 
forældrebetaling (20%) modregnet fripladser, netto i alt 3,1 mio.kr. 

Forældrebetalingen er i 2016 på 493 kr/måned i 11 måneder. Budgettet dækker – 
udover juniorklubbens egne aktiviteter - bl.a. samarbejde med de private klubber, 
overgangsarbejde Tved/Nymark, støtte Ørkildskolen og inklusionsopgaver i samarbejde 
med skolerne, der ikke indgår i takstberegningen/forældrebetalingen. Udgifterne til disse 
opgaver er opgjort til ca. 670.000 kr. En besparelse på disse midler svarende til f.eks. 
10% af klubbens samlede budget vil svare til 350.000 kr.  

Der er pr. 1.9.2016 i alt 169 børn tilmeldt Svendborg Juniorklub, hvilket er det højeste 
nogensinde. Gennemsnit for skoleåret 2014/15 var 112,0 børn og for 2015/16 var det 
129,2 børn. Der er i klubben ”normering” til 19 specialbørn (S-børn). 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge.  

5: Private juniorklubber, 10 % reduktion 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Private juniorklubber -129 -310 -310 -310

I alt -129 -310 -310 -310

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Der gives tilskud til 7 private juniorklubber efter folkeoplysningsloven, hvor der pr. 1. 
september 2015 var indmeldt i alt 490 børn. Det samlede tilskud til de 7 klubber er på i 
alt 3,1 mio.kr. årligt. Tilskuddet består dels af et grundtilskud, et fast tilbud over 60 
børn, et tilskud pr. barn, et tilskud pr. specialbarn samt et fast tilskud til 3. klasserne i 
Knasten på Thurø. Grundtilskuddet er på 370.000 kr. pr. år.  

En reduktion af alle tilskudsdele med 10% svarer til en samlet besparelse på 310.000 kr. 
årligt, dvs. i gennemsnit 44.000 kr. årligt pr. klub. (Alternativt kan der kun skæres i 
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grundstilkuddet, der vil give en samlet besparelse på 260.000 kr. og en reduktion af 
tilskuddet pr. klub på 37.000 kr.). 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af tilskuddet kan forventes at påvirke klubbernes lønbudgetter med 
medarbejderreduktion til følge. 

6: Fripladspulje, private klubber 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Fripladspulje, priv.klubber -124 -124 -124 -124

I alt -124 -124 -124 -124

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Der er i forbindelse med udvidelse af antallet af private klubber og en forstærket 
forebyggende indsats (budgetforlig 2010) afsat midler til betaling for fripladser i de 
private klubber i en opstart, indtil de kan bevilges via Familieafdelingen. Der har hidtil 
kun været anvendt en mindre del af budgettet. En fjernelse af budgettet vil give en 
besparelse på 124.000 kr. årligt. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 

7: SFO betaling, stigning 100 kr. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
SFO betaling, stign.100kr -800 -800 -800 -800

I alt -800 -800 -800 -800

Resume: 

Sagsfremstilling:  
SFO-forældrebetalingen forventes i 2017 at ligge på 1.432 kr. pr. måned i 11 måneder 
for et heldagsmodul svarende til en forældrebetalingsandel på 85,7% af de direkte 
udgifter. Ved at hæve andelen med f.eks. 6%-point til 91,7% vil taksten stige ca. 100 kr. 
pr. måned til ca. 1.532 kr., og provenuet vil være ca. 0,8 mio.kr. (ved en stigning i 
fripladsandelen på f.eks. 1%-point). 

Udviklingen i SFO-takst (heldagsmodul) i perioden 2011-2016 i årets priser: 
2011: 1.270 kr. 
2012: 1.270 kr. jan-juli, 1.000 kr. aug-dec. (indførelse af helhedsskole) 
2013: 1.015 kr. jan-juli, 1.250 kr. aug-dec. 
2014: 1.255 kr. jan-juli, 1.355 kr. aug-dec. 
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2015: 1.422 kr. 
2016: 1.410 kr. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 

8: Familieklassetilskud Tved fjernes 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Fam.klassetilskud fjernes -84 -201 -201 -201

I alt -84 -201 -201 -201

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Der har siden skolestrukturen i 2011 været givet en særlig tildeling til Tved Skole til en 
familieklasse i den årlige resursetildeling, svarende til 10 lærertimer pr. uge. De øvrige 
10 folkeskoler får ingen særtildeling til en sådan klasse, men alle skoler har mulighed for 
via de tildelte inklusionsmidler at prioritere etableringen af sådanne klasser. Bortfald af 
denne særlige tildeling til Tved Skole vil give en besparelse på 0,2 mio.kr. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
En fjernelse af familieklassetilskud må forventes at medføre medarbejderreduktion. 

9: Befordring ekstern undervisning – overførsel 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Befordring,eks.uv. overførsel -450 0 0 0

I alt -450 0 0 0

Resume:  

Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017. 

Påvirkning på andre områder:  

Personalemæssige konsekvenser: 
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10: Bortfald tilskud Sydfyns ErhvervsForskole 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Sydfyns Erhv.bortfald -148 -356 -356 -356

I alt -148 -356 -356 -356

Resume: 

Sagsfremstilling:  
Skoleafdelingen har siden 2012 givet et tilskud til Sydfyns ErhvervsForskole til en særlig 
undervisningsindsats i dansk og matematik, finansieret via AVU-midler, hvor der er 
budgetlagt i alt 356.000 kr. årligt.  

Udvalget for Børn og Unge har d. 9.6.2015 besluttet at udvide indsatsen og give tilskud 
til 50% finansiering af i alt 3 lærerstillinger i 2016 og 2017, svarende til 643.000 kr. 
årligt under forudsætning af afsættelse af midler hertil i budgettet. Der blev i 
budgetforliget for 2016 afsat de manglende midler i 2016, mens 2017 (og frem) afventer 
budgetforliget for 2017, idet finansieringen er fremlagt som et udvidelsestema til budget 
2017. 

Såfremt tilskuddet til Sydfyns Erhvervsforskole stoppes, vil der kunne hentes en 
besparelse på AVU-budgettet, i alt 356.000 kr., evt. først fra 2018. 

Påvirkning på andre områder:  

Personalemæssige konsekvenser: 

11: Private klubber – overførsel 

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

I alt -220 0 0 0

Resume:  

Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017. 

Påvirkning på andre områder:  

Personalemæssige konsekvenser: 
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12: PPR betaling Kolibrien – overførsel 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
PPR bet.Kolibrien, overførsel -129 0 0 0

I alt -129 0 0 0

Resume:  

Sagsfremstilling:  
Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 

13: Nedlæggelse af garantimodel på dagtilbudsområdet 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Garantimodel -499 -1.497 -1.497 -1.497
Forældrebetaling 125 374 374 374
Afledt tilskud private -60 -180 -180 -180

I alt -434 -1.303 -1.303 -1.303

Resume:  
Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet for 3-5 årige. 

Sagsfremstilling:  
Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på 
dagtilbudsområdet.  

I 2016 udløser garantimodellen et budgetniveau på 25 3-5 års pladser og garanterer et 
serviceniveau på 32 pladser til børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som 
er beliggende i landdistrikterne. I 2016 er to børnehuse omfattet af garantimodellen - 
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset og Østerdalen Oure 
Børnehus.   

Som følge af faldende børnetal for 3-5-årige vil fire børnehuse være omfattet af 
garantimodellen i 2017 - Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset, 
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling Mariehønen, Østerdalen Oure Børnehus 
og Østerdalen Hesselager Børnehus.  

På udvalget for Børn og Unges møde den 20. september 2016 blev det besluttet, at 
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset ophører med selvstændig 
indskrivning og videreføres som projekthus pr. 1. juli 2017.  

Børnene i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus’ to afdelinger samles i Egebjerg Vester 
Skerninge Børnehus – afdeling Mariehønen. Som følge heraf er de to børnehuse ikke 
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længere omfattet af garantimodellen, idet antal indmeldte børn overstiger 32 (det 
garanterede serviceniveau i 2016).  

Fra 1. juli 2017 vil to børnehuse således være omfattet af garantimodellen - Østerdalen 
Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus.  

Da der i besparelsesforslaget er indregnet en opsigelsesperiode i 2017 medfører det, at 
såfremt garantimodellen på dagtilbudsområdet bortfalder, vil personalebemandingen i to 
børnehuse skulle finansieres af øvrige børnehuse i dagtilbuddet.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet vil betyde en reduktion af 
medarbejdere svarende til 4,54 fuldtidsstillinger. Pga. opsigelsesvarsler m.m. vil 
besparelsen ikke have fuld effekt i 2017. 

14: Reduktion af central buskonto 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Central buskonto pladsgarantihåndtering-70 -70 -70 -70
Forældrebetaling 18 18 18 18
Afledt tilskud private -9 -9 -9 -9

I alt -61 -61 -61 -61

Resume:  
Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat 
midler til drift og vedligeholdelse af busser.  

Sagsfremstilling:  
Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat 
midler til drift og vedligeholdelse af busser.  

Ifølge ”Børnetalsprognose og kapacitet 2016 – 2020”, godkendt af Udvalget for Børn og 
Unge den 11. maj 2016, forventes der samlet set for Svendborg Kommune stigende 
børnetal.  

En reduktion af midler til drift og vedligeholdelse af busser vil medføre at der 
fremadrettet er midler til drift og vedligeholdelse af én bus, hvilket vurderes at være 
tilstrækkeligt i forhold til håndtering af pladsgarantien.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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15: Aktive børn i Dagtilbud finansieres af børnehusene 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Aktive børn i dagtilbud -300 -300 -300 -300
Forældrebtaling 75 75 75 75
Afledt tilskud til private -36 -36 -36 -36

I alt -261 -261 -261 -261

Resume:  
Projekt aktive børn i Dagtilbud - kursusudgifter foreslås afholdt af dagtilbudsområdets 
egne kursusmidler, hvorved tidspunktet for, hvornår alle medarbejdere er 
kompetenceudviklet kan rykke og anden kompetenceudvikling må reduceres. 

Sagsfremstilling:  
I budgettet til Aktive børn i Dagtilbud er der afsat budgetbeløb til vikarudgifter og 
kursusudgifter til 37 timers kompetenceudvikling af alle medarbejdere på 
dagtilbudsområdet. Forslaget betyder, at kursusudgifterne afholdes af dagtilbudsområdet 
egne kursusmidler. 

I Aktive børn i Dagtilbud forventes det, at alle dagplejere og børnehuse er 
gazelledagpleje og gazellebørnehuse i 2019. Det forudsætter, at alle medarbejdere har 
deltaget i 37 timers kompetenceudvikling.  

Ved en finansiering via dagtilbudsområdets egne kursusmidler kan tidshorisonten rykke i 
forhold til, hvornår alle medarbejdere i børnehusene har gennemgået 
kompetenceudviklingen. Dagplejens kompetenceudvikling til gazelledagpleje er planlagt 
og afvikles i perioden 2016 – 2018 for alle dagplejere.  Endvidere vil anden 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skulle reduceres. 

Fra Svendborg-projektet på skoleområdet er det velbeskrevet, at en systematisk indsats 
på idræt og bevægelse styrker børnenes sundhed, læring og trivsel. Aktive Børn i 
Dagtilbud er sat i gang ud fra samme målsætning, men virkningen er endnu ikke 
dokumenteret for denne aldersgruppe. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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16: Omlægning af sprogvurdering af flersprogede børn 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Sprogv. Tospr. M.m. -100 -100 -100 -100
Forældrebetaling 25 25 25 25
Afledt tilskud private -12 -12 -12 -12

I alt -87 -87 -87 -87

Resume:  
Ændring af sprogvurdering af flersproglige børn, så de ikke længere sprogvurderes, når 
de er 5-6 år samt omlægning af tilsynet med de private dagtilbud vedr. sprogvurdering 
af flersproglige børn. 

Sagsfremstilling:  
Udvalget for Børn og Unges besluttede d. 7.9. 2011, at flersprogede børn skal 
sprogvurderes både i 3-årsalderen og, når de er 5-6 år (inden skolestart). Alle børn 
sprogvurderes desuden i 0. klasse i folkeskolen. 

Sprogvurderingen foretages for sammen med forældrene at vurdere, om der er behov for 
en særlig opmærksomhed eller indsats omkring barnets sprog. 

Forslaget indebærer, at flersproglige børn ikke sprogvurderes, når de er 5-6 år. 

Interkulturelt Team sprogvurderer i dag desuden alle flersprogede børn i både 
kommunale, selvejende og private dagtilbud. Det foreslås i forlængelse af ovenstående, 
at de private dagtilbud fremover selv skal stå for opgaven med sprogvurdering af 
flersprogede børn inden for det tilskud, de modtager til sprogvurderinger. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

17: Pædagogisk assistent uddannelse 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Budget -637 -1.034 -1.379 -1.379
Forældrebetaling 159 259 345 345
Afledt tilskud private -76 -124 -166 -166

I alt -554 -899 -1.200 -1.200

Resume:  
Reduktion i antal elever i pædagogisk assistentuddannelse så det modsvarer den nye 
rammeaftale på området. 

Sagsfremstilling: 
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Svendborg Kommune ansætter årligt ca. 17 elever som led i deres to-årige uddannelse til 
pædagogisk assistent (PAU). 

Eleverne er ansat i Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, i hele deres to-årige 
uddannelsesperiode, hvor de modtager elevløn. Ca. halvdelen af tiden er de i praktik i 
dagtilbud eller institutioner på det sociale område og den anden halvdel er de i skole 
(SOSU Fyn). 

Ordningen har været dimensioneret via centrale aftaler mellem Staten, KL og de faglige 
organisationer, således at hver kommune er forpligtet til at ansætte et bestemt antal 
elever. Den hidtidige aftale udløb med udgangen af 2015, og der er netop pr. 31. august 
indgået en ny rammeaftale for de kommende år. I den nye aftale reduceres antallet af 
PAU-elever markant på landsplan.  

Den lokale fordeling af elever i Syddanmark aftales i Kommunekontaktrådet for 
Syddanmark (KKR Syd). KKR Syd besluttede d. 13. september en fordeling efter 
børnetal, der betyder at Svendborg fra 2017 skal ansætte ca. 6 elever om året. 

I 2017 vil besparelsen udgøre ca. 0,6 mio. (netto), hvoraf de 0,3 mio., kr. er et 
engangsbeløb i form af overført mindreforbrug fra 2015. Besparelsen stiger gradvist frem 
mod 2019 indtil de nuværende elever har færdiggjort deres uddannelse og 
ansættelsesperiode. Fra 2019 udgør besparelsen ca. 1,2 mio. (netto) kr. ved fuld 
virkning.   

Praktikinstitutionerne betaler en andel af elevernes løn som værdi for deres arbejdskraft i 
praktikperioden. Praktikinstitutionerne vil ved en reduktion i antal elever beholde disse 
midler. 

Påvirkning på andre områder:  
PAU-eleverne kommer både i praktik på børne- og ungeområdet og i institutioner under 
Social og Sundhed. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ingen konsekvenser for de nuværende PAU-elever, men vil betyde at der 
ansættes færre nye elever fremover. 

18: Familiecentret - takst 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Familiecentret - takst -425 -425 -425 -425

I alt -425 -425 -425 -425

Resume:  
Tilpasning af budget - Familiecentret 

Sagsfremstilling: 
Matrikel: Møllergade 88, Ørbækvej 42A, Byparken 19 A,B,C og Byparken 42, st. mf. 
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Der er i Familiecentrets takster indregnet udgifter til husleje. Familiecentret bliver i 
midlertidig ikke opkrævet husleje for andel i Møllergade 88 samt Byparken 42, st. mf. 
Dette er medvirkende til, at generere et overskud på budgettet.  
Efterspørgslen på tidlige forebyggende indsatser er steget, hvilket betyder, at 
medarbejderstaben i Familiecentret er øget igennem de sidste par år. Det vil sige, at der 
bliver løst flere opgaver og deraf følgende stigende indtægter, hvor timeprisen har 
indregnet husleje. Denne udregning bør tilpasses. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen påvirkning. Priserne i familiecentret er holdt i ro siden 2007 og ovenstående vil 
ikke føre til prisstigning. Dermed ingen afledt effekt for betaleren af ydelserne, 
Familieafdelingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen påvirkning 

19: Åben anonym rådgivning 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Åben anonym rådgivn. -284 -284 -284 -284

I alt -284 -284 -284 -284

Resume:  
Nedlæggelse af deltidsstilling i Åben Anonym Rådgivning 

Sagsfremstilling:  
Nedbringelse af budgetrammen. 
Der er i Åben Anonym Rådgivning arbejdet målrettet med, at tilpasse ydelserne den 
reelle ramme for tilbuddets definerede indhold. 
Det vil sige, at tilbuddet i dag består af korte rådgivningsforløb på 3-5 samtaler, som 
modsvarer beskrivelsen af Åben Anonym Rådgivning, derudover er der iværksat 
forskellige gruppeforløb, hvilket bevirker, at niveauet for rådgivning og efterspørgsel har 
en volumen, som gør det muligt, at nedbringe finansieringen med en deltidsstilling. 

Påvirkning på andre områder:  
Umiddelbart ingen påvirkning på serviceniveau. Der er samarbejdsaftale med Ærø og 
Langeland, deres andel af betaling vil blive reduceret.  Svendborg Kommunes andel 
udgør 80% af 355.000. 

Personalemæssige konsekvenser:  
Der skal tages en deltidsstilling ud af Åben Anonym Rådgivning. Medarbejder kan 
tilbydes omplacering til en stilling som familierådgiver i FamilieCentret, under samme 
afdelingsleder.  
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20: Heldagsskolen, ledelse 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Heldagsskole ledelse 0 -600 -600 -600

I alt 0 -600 -600 -600

Resume:  
Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles 
på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.  

Sagsfremstilling:  
Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles 
på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.  

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres med 1 lederstilling 

21. Projekt FOKUS:

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Projekt FOKUS -500 -500 -500 -500

I alt -500 -500 -500 -500

Resume: 
Reduktion af budgettet til projekt FOKUS. 

Sagsfremstilling:  
Der er afsat 1.000.000 kr. til projekt fokus. I 2015 var der et stort mindreforbrug, og i 
2016 er der et stort restbudget. Det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr.  

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen pt. 
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22: CSV – VSU sindslidende undervisning. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV(VSU) - sind underv. -56 -68 -68 -68

I alt -56 -68 -68 -68

Resume:  
Færre visitationer til undervisning for sindslidende 

Sagsfremstilling:  
Efterspørgslen på sindslidende undervisning er faldende, hvorfor der tænkes en 
nedskrivning af ressourcerne på området. 

Påvirkning på andre områder:  
Ærø kommune, en reducering i taksten fra 2018 

Personalemæssige konsekvenser: 
1 lærer reduceret fra 37 timer pr. uge til 32 timer pr. uge 

23: CSV – STU omlægning af ressourcer. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV(STU) - omlægn.ress. 0 -80 -80 -80

I alt 0 -80 -80 -80

Resume:  
Omlægning af lærertimer til pædagogtimer 

Sagsfremstilling:  
Ifm. en forventet afsked ultimo januar 2017, omlægges lærertimer til pædagogtimer. 

Påvirkning på andre områder: 
ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Konvertering af lærertimer til pædagog. 
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24: CSV – takstreduktion STU – 2%. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
CSV Takstreduktion STU 2% -54 -162 -162 -162

I alt -54 -162 -162 -162

Resume: 

Sagsfremstilling:  
CSV’s budget til driften af STU-uddannelsen er på 11,1 mio.kr. og beregnet på 54 elever. 
I 2016 udgør Svendborg Kommunes andel af eleverne ca. 78%, de øvrige elever kommer 
fra andre kommuner.  
Der er 3 takster på STU på henholdsvis 551 kr., 647 kr. og 943 kr. pr. dag. En reduktion 
af institutionens budget med 2 % svarende til 162.000 kr., vil betyde en 
takstnedsættelse på ca. 12 kr. pr. barn pr. dag (årligt 4.380 kr. pr. elev). I besparelsen 
på 162.000 kr. er der taget højde for at Svendborg Kommune andel af eleverne udgør 
78%, og at overhead reduceres.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med 
medarbejderreduktion til følge. 

25: Langsigtet virkning af Strategiplanen. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Langsigtet virkn. - strategi 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finansiering af Strategiplan -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
Opnormering af sagsbeh. 3.000 3.000 3.000 3.000
Ressoorcer til almenområde 
+ PPR 750 750 750 750
I alt 0 -1.000 -1.000 -1.000

Resume:  
Med forventning om langsigtet virkning af Strategiplanen, finansieres implementeringen 
af Strategiplanen, herunder opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen samt 
ressourcer i almenområdet og PPR. En udgift svarende til 3,75 mio. kr. årligt fra 2017 og 
frem af Familieafdelingen. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af 
Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af 
Svendborgmodellen udgår. 

Sagsfremstilling: 

Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte 
børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet et fokus på en omlægning i retning mod 
mere forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. På sigt 
forventes denne omlægning at betyde højere kvalitet og mindre udgifter.  
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Det foreslås, at finansiering af opnormering i forhold til implementering af Strategiplanen 
på 3,75 mio. kr., til opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen, samt ressourcer 
til almenområdet og PPR finansieres af Familieafdelingens budget. Herudover foreslås 
indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr.  Udvidelsestema om 
Implementering af Svendborgmodellen udgår. 

For nærmere belysning af området udarbejdes prognose på anbringelsesudgiften på 
længere sigt. Prognosen udarbejdes ud fra nyværende anbringelser samt 
anbringelsesmønstret siden 1. januar 2015. 

Der er i budgetoverslagsårene allerede indarbejdet reduktion af Familieafdelingens 
budget jf. nedenstående skema. 

Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen 

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

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

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

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

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

Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017: 

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

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

Herudover omlagt til finansiering: 

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

Strategiplanen - administrative ressourcer i 

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

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

I alt  -2,1  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0 

Nye finansieringsområder: 

1 ekstra teamleder i familieafdelingen  -0,3  -0,6  -0,6  -0,6  -0,6 

Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere 

+ tværsektorielt samarbejde)  -3,8  -3,8  -3,8  -3,8 

Nye finansieringsområder i alt  -0,3  -4,4  -4,4  -4,4  -4,4 

Omlagte til finansiering i alt  -2,1  -4,3  -8,4  -8,4  -8,4  -8,4 

I alt reduktion på anbringelsesområdet.  -7,1  -11,3  -16,1  -17,9  -18,6  -18,6 

Påvirkning på andre områder: 
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26: Reduktion af plejevederlag. 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Reduktion plejevederlag 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

Resume:  
Analyse af plejevederlag til plejefamilier i Svendborg Kommune. 

Sagsfremstilling:  
Der foretages en analyse af niveauet for plejevederlag til plejefamilier, hvor Svendborg 
Kommune sammenlignes med andre kommuner. Analysen foreligger medio oktober. 
Eventuelt potentiale indgår i finansiering af Realisering af Svendborgmodellen. 

Påvirkning på andre områder: 



Social- og Sundhedsudvalget’s møde den 09-11-2016 

Budget 2017 - SSU´s sparekatalog 

15/31363 

Beslutningstema: 
Beslutning om udmøntning af udvalgets sparekrav i budget 2017 og frem 
efter endt høring 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, 

• At udmøntning af sparekrav incl. finansiering af sundhedshusets
løbende drift besluttes

• At der søges at finde finansiering til rådgiver/beboerkonsulent vedr.
sund lejerøkonomi og til en frivilligkoordinator/brobygger

• At eventuelle udvidelsesønsker prioriteres indenfor den samlede ramme

Sagsfremstilling: 
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2016, blev det 
besluttet at sende besparelsesforslag i høring for samlet 11,329 mio. kr. i 
2017 stigende til 11,362 mio. kr. i overslagsårene.  

Jf. budgetforlig 2017, udgør udvalgets sparekrav årligt 5,969 mio. kr. 
Herudover har forligsparterne aftalt, at sundhedshusets løbende drift skal 
finansieres af udvalgets samlede spareramme. Forligsparterne har 
imidlertid muliggjort en budgettilførsel på 1,0 mio. kr. til prioritering 
indenfor udvalgets område.  

Budgetforliget indebærer endvidere, at udvalget skal søge at skabe 
finansiering til en rådgiver/ beboerkonsulent vedr. sund lejerøkonomi og til 
en frivilligkoordinator/brobygger.   
Der kan desuden prioriteres udvidelsesønsker indenfor udvalgets ramme. 

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 55 høringssvar, der er vedlagt 
som bilag til dagsorden.  

Bilag: 
Åben - SSU´s sparekatalog jf SSU møde oktober B2017 
Åben - Samlet overblik SSU besparelser 
Åben - Oversigt incl. indkomne høringssvar vedr. Budget 2017 - reduktion 
Åben - 3 Høringssvar modtaget efter høringsfristen 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2016: 
Udvalget besluttede, at udmønte besparelsen incl. finansiering af 
Sundhedshusets løbende drift samt finansiering af brobygger på følgende 
måde: 

1000 kr. 

Tekst 2017 2018 2019 2020 

Ældreområdet 



Social- og Sundhedsudvalget’s møde den 09-11-2016 

3. Sygeplejeklinikker -300 -600 -600 -600 

4. Reduktion af 2
terapeuter på 
plejecenterområdet -450 -900 -900 -900 

5. Omprioritering af midler -4.428 -2.225 -2.225 -2.225 

6. CKV - hjemtagelse af
høreområdet -400 -400 -400 
7. Kropsbårne
hjælpemidler -400 -400 -400 -400 

8. Handicapbiler -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Socialområdet 

10. Reduktion af §18
midler (støtte til frivilligt 
socialt arbejde) -365 -365 -365 -365 

11. Nedlægning af
tilgængeligheds puljen -305 -305 -305 -305 

Sundhedsområdet 

14. Tandplejen - fastpris -260 -260 -260 -260 

16. Sundhedsløftet -500 -500 -500 -500 

Knud Clemmensen (Ø) tager forbehold og henviser til Enhedslistens 
budgetforslag 2017-2020. 
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Beslutning i Social og Sundhedsudvalget den 09.11.2016: 

”Udvalget besluttede, at udmønte besparelsen incl. finansiering af 
Sundhedshusets løbende drift samt finansiering af brobygger på 
følgende måde”: 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Sygeplejeklinikker -300 -600 -600 -600
Reduktion af 2 terapeuter på
plejecenterområdet -450 -900 -900 -900
Omprioritering af projektmidler -4.428 -2.225 -2.225 -2.225
CKV - hjemtagetagelse af 
høreområdet 0 -400 -400 -400

Kropsbårne hjælpemidler -400 -400 -400 -400

Handicapbiler -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Reduktion af §18 midler (støtte til 
frivilligt socialt arbejde) -365 -365 -365 -365
Nedlægning af tilgængeligheds 
puljen -305 -305 -305 -305

Tandplejen - fastpris -260 -260 -260 -260

Sundhedsløftet -500 -500 -500 -500

I alt -8.008 -6.955 -6.955 -6.955

+ = udgift, - = indtægt 
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Optimering af besøg i Svendborg Kommunes sygeplejeklinikker 

Resume: 
Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt med 5 i Vest og 5 i Øst. Der 
foreslå reduceret i antallet af klinikker og at der sikres, at flere borgere får deres 
sygeplejeydelser i klinikkerne. Årlig besparelse på 600.000 kr. fordelt med 300.000 kr. 
til hvert område.  

Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune er der en beslutning om, at sygeplejeydelser som 
udgangspunkt gives i sygeplejeklinikker. Det er sygeplejerskens vurdering hvilke 
borgere der skal have sygeplejeydelserne i hjemmet. 

En del af sygeplejeklinikkerne benyttes d.d. sparsomt, og det foreslås derfor at der 
nedlægges 2-3 klinikker pr. område samt sættes fokus på, at alle de borgere der kan 
komme i sygeplejeklinikker, får deres sygeplejeydelser i sygeplejeklinikkerne 

I det der i nogle af sygeplejeklinikkerne ikke er opgaver nok til at udfylde en hel 
køreplan, vil der kunne effektiviseres ved at samle opgaverne i færre klinikker. Der 
afsættes med de 10 sygeplejeklinikker sygeplejeressourcer og bruges 
uhensigtsmæssig meget vejtid, ift at bemande alle sygeplejeklinikkerne. 

Samtidig er der forskel på procentdelen af hvor mange borgere der kommer i 
sygeplejeklinikker i de enkelte sektioner. Det vurderes, at flere borgere med fokus på 
fremmøde i klinikkerne, vil kunne få deres sygeplejeydelser i klinikkerne 

Ved at sammenlægge nogle af de klinikker, hvor der er få opgaver, og optimere besøg 
i de resterende klinikker, forventes en besparelse på 300.000,00 pr. år pr. område. 

Påvirkning på andre områder: 
Nej 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres i antallet af sygeplejersker. 

Reduktion af 2 terapeutstillinger på plejecenterområdet 

Resume:  
Der foreslås, at reducere indsatsen til 4 rehabiliteringsterapeuter, der fortsat skal være 
tilknyttet plejecentrene, svarende til en årlig besparelse på kr. 900.000.  

Sagsfremstilling:  
I forbindelse med projekt ”Nye Veje til aktivt liv” blev der ansat 2 
rehabiliteringsterapeuter på plejecentrene. Via midler fra ældrepuljen blev der ansat 
yderligere 4 terapeuter, således der nu er 6 terapeuter tilknyttet plejecentrene. 

Terapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med 
henblik på bedre trivsel og livskvalitet. Dette gøres i tæt samarbejde med beboere og 
det øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker de i høj 
grad til implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. 

Påvirkning på andre områder:  
Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet. 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Afskedigelse af 2 terapeuter. Grundet hensyn til opsigelsesperiode vurderes 
besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt.  

Omprioritering af projektmidler: 

Resume:  
Omprioritering af projektmidler på plejecenterområdet svarende til 4,428 mio. kr. i 
2017 faldende til 2,225 mio. kr. fra og med 2018. 

Sagsfremstilling:  
Plejecentrenes grundnormering reduceres med 4,428 mio. kr. i 2017 faldende til 2,225 
mio. kr. om året fra og med 2018. Samtidig prioriteres der ekstra ca. 2,0 mio.kr. af 
værdighedsmidlerne til grundnormeringen på plejecentrene.  

Vedrørende beløbet i 2017: Under forudsætning af, at de ekstra tilførte 
værdighedsmidler på 2,284 mio. kr. til grundnormeringen på plejecentrene i 2016 ikke 
nås forbrugt i 2016 pga. det sene bevillingstidspunkt, vil Svendborg Kommune kunne 
ansøge om, at beløbet overføres til plejecentrenes grundnormering i 2017. En 
overførsel vil i 2017 muliggøre en ekstraordinær forhøjelse af ”omprioritering af 
midler” med et tilsvarende beløb.  

Påvirkning på andre områder:  
Reduktionen forudsætter en omprioritering af værdighedsmidlerne. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. 

CKV – hjemtagelse af høreområdet 

Resume:  
Der forslås hjemtagelse af specialrådgivningen på Høreområdet fra Center for 
Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense. Hjemtagelsen vil skabe synergi i 
forhold til tidligere hjemtagelse af Taleområdet og Mobilitetsområdet i 2016. Årlig 
besparelse på 400.000 fra og med 2018. 

Sagsfremstilling:  
SSU besluttede i foråret 2015, at Svendborg Kommune skulle igangsætte en successiv 
hjemtagelse af specialrådgivningen fra CKV. Således er Taleområdet og 
Mobilitetsområdet hjemtaget til Hjælpemidler & Hverdagsteknologi pr. 1/1 2016.  

Begge områder er efter 8 måneders varetagelse et veldrevet tilbud, og der er opnået en 
gevinst realisering på 500.000 kr. Gevindsten er primært fundet i overhead og transport. 

Administrationen foreslår, at hjemtage Høreområdet pr. 1/1 2018. Hjemtagelsen 
begrundes i dels effektiviseringer i arbejdsgange i forhold til at der er et led mindre, 
både for borgere og personale, dels helhedsorienteret borgerservice i forhold til et lokalt 
forankret tilbud. Samtidig vil borgerne og medarbejdere spare tid og ressourcer på kørsel 
til CKV i Odense. 

Ved hjemtagelsen af tilbuddet til Svendborg Kommune lægges ikke op til ændringer i 
serviceniveau for borgerne.  
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Svendborg Kommune vil i forhold til at sikre faglighed indgå samarbejder med øvrige 
kommuner i Region Syddanmark og der vil i lighed med tale og mobilitetsområdet kunne 
blive behov for tilkøb af enkeltydelser.  

Der vil i forbindelsen med hjemtagelsen være nogle engangsomkostninger ift. udstyr, 
lokaler m.m. Der kan derfor ikke forventes en gevinst realisering før i 2018. Fra 2018 
forventes det, at hjemtagelsen vil kunne skabe en gevinst realisering på overhead og 
transport på 400.000 kr. 

Påvirkning på andre områder:  
Hjemtagelsen af Høreområdet vil give et borgernært tilbud til borgere med høretab af 
enhver art samt undervisning og udlevering af høretekniske hjælpemidler. Der vil 
yderligere være en hensigtsmæssig sammenhæng ift. borgere med talevanskeligheder 
grundet høretab. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der skal ansættes personale med audiologisk og logopædisk baggrund svarende til ca. 
65 timer. Dette personale vil forankres i afdelingen for Hjælpemidler & 
Hverdagsteknologi og medvirke til yderligere faglig udvikling og interaktion med det 
øvrige personale indenfor specialrådgivningen samt afdelingens øvrige personale. 

Besparelse på det kropsbårne hjælpemiddelområde 

Resume:  
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi bevilliger kropsbårne hjælpemidler via Servicelovens 
§ 112 til alle borgere i Svendborg Kommune efter en konkret og faglig individuel
vurdering. Området spænder vidt fra kontinens og diabetes til ortopædiske sko m.m. 

Sagsfremstilling:  
Store dele af det kropsbårneområde er styret af indkøbsaftaler. Svendborg Kommune 
har arbejdet målrettet med, at opnå så gode indkøbsaftaler som muligt, med en god 
sammenhæng mellem kvalitet og pris.  
Der er ligeledes arbejdet målrettet med den faglige indsats på de forskellige områder, 
således at borgerne får det mest optimale produkt f.eks. valget af den rigtige ble og det 
rigtige kateter. 

Den målrettede indsats har bevirket, at administrationen foreslår en besparelse på 
området svarende til 400.000 kr. 

Påvirkning på andre områder:  
Det vurderes ikke, at påvirke andre områder. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Besparelsen hentes ved fagligt fokus på 
borgernes behov og valg af de korrekte produkter samt gode indkøbsaftaler.  

Handicapbiler 

Resume:  
I 2016 er der et budget på kr. 7.000.000. Siden 2013 har der hvert år været et 
faldende forbrug i udgiftsniveauet på området. En tendens der forventes at fortsætte, 
og skyldes færre bevillinger.  

Sagsfremstilling: 
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Det forslås at spare kr. 1.000.000 på budgettet til handicapbiler. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

Reduktion af § 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) 

Resume:  
Det foreslås, at Svendborg Kommunes samlede budget til frivilligt socialt arbejde 
reduceres med 365.000 kr. årligt fra 2017.  

Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal jf. Servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til det 
frivillige sociale arbejde.  

Svendborg Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt 
arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er 
ca. dobbelt så stort som bloktilskuddet.  

Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødrerådgivningen, 
Frivilligcenteret og Frivillighuset. 
De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel § 18 pulje, en pulje til forebyggelse af 
ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme 
og forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,9 mio. kr. 
årligt.  

Det foreslås, at puljerne samlet reduceres med 365.000 kr. årligt fra 2017.   
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter.  

Påvirkning på andre områder: 
Ingen 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 

Nedlægning af tilgængelighedspuljen 

Resume: 
Det foreslås at nedlægge kommunens tilgængelighedspulje. Det vil medføre en 
besparelse på 305.000 kr. årligt fra 2017.   

Sagsfremstilling: 
Tilgængelighedspuljen blev etableret i 2012. Der er afsat 305.000 kr. i budgettet til 
fordeling hvert år.  
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Puljen er lavet som en del af udmøntningen af den tidligere Handicappolitik. Her var en 
af målsætningerne at øge tilgængeligheden til offentlige gader, parker, anlæg og 
bygninger. 

Puljen har til formål at skabe bedre og lettere adgang til kommunale tilbud og ydelser 
samt til tilgængelighedscertificering af offentlige bygninger.  

I løbet af de fire år puljen har eksisteret, er der tildelt midler til 28 projekter. 
Projekterne er udført jævnt fordelt mellem de fire direktørområder. Der er fortrinsvis 
tildelt midler til projekter, der har øget den fysiske tilgængelighed, eksempelvis 
niveaufri adgang til skoler og børnehaver og opsætning af automatiske døråbnere og 
skydedøre til offentlige bygninger.   

Der har de seneste år været færre ansøgninger til puljen. I 2014 var der 45 
ansøgninger, mens der i 2015 var 13 ansøgninger og i 2016 var 15 ansøgninger. 

Det foreslås, at tilgængelighedspuljen nedlægges. Det medfører en årlig besparelse på 
305.000 kr. fra 2017.  

Konsekvensen ved besparelsen vil være, at tilgængelighedsinitiativer fremadrettet 
skal finansieres inden for det enkelte direktørområdes samlede økonomiske ramme. 

Tandplejen – fastpris: 

Resume: 
Fastpris på ca. 1.030 kr. per barn der behandles i privat regi per år. Forslaget vil 
stadig sikre borgerne frit valg men vil reducere den administrative byrde. Årlig 
besparelse på 260.000 kr.  

Sagsfremstilling:  
I dag er der en samarbejdsaftale med privatpraktiserende tandlæger der betyder at 
borgere der vælger at deres børn skal behandles i privat praksis kan gøre dette uden 
udgifter.  

Nu betales mellem 1.015 og op til 1.060 kr. i gennemsnit pr. barn. Det vil derfor ikke i 
gennemsnit få konsekvens for privat praksis. Til gengæld kan der spares væsentligt på 
den kommunale administration i forhold til regninger osv., der skal behandles i den 
nuværende aftale. Der kan spares to klinikassistent dage. 

Påvirkning på andre områder: 

Personalemæssige konsekvenser:  
Reduktion svarende en klinikassistent 2 dage/uge. 
Sundhedsløft: 

Resume:  
Anvendelse af de resterende midler under Sundhedsløft som besparelse. 
Årlig besparelse på 500.000 kr. 

Sagsfremstilling:  
De ubrugte midler, der er afsat i økonomiaftalen med regeringen til at løfte 
sundhedsområdet, indgår som en besparelse. Midlerne har været reserveret til at 
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styrke den kommunale indsats for sundhedsfremme i forbindelse med vedtagelsen af 
sundhedspolitikken. 

Påvirkning på andre områder:  
Som følge af besparelsen vil der ikke være flere midler under Sundhedsløftet til at 
styrke den borgerrettede sundhedsfremme og implementeringen af 
sundhedspolitikken. 

Personalemæssige konsekvenser: 



Økonomiudvalget’s møde den 22-11-2016 

Budget 2017 - Rammebesparelser Økonomiudvalget 

15/31363 

Beslutningstema: 
Beslutning om udmøntning af udvalgets sparekrav i budget 2017 og frem 
efter endt høring 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at 

· udmøntning af rammebesparelsen besluttes

Sagsfremstilling: 
På Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2016, blev det besluttet at 
sende besparelsesforslag i høring for 0,8 mio. kr. i 2017 samt 
overslagsårene.  

Ved høringsfristens udløb er der ikke indkommet nogen høringssvar. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
- 

Bilag: 
Åben - Besparelser B2017 - Byråd og dir. sekr. 
Åben - Besparelser B2017 - HR 
Åben - Besparelser B2017 - Administrationen 
Åben - ØKU sparekatalog B2017 - samleoversigt 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-11-2016: 
Borgmesteren fremlagde et forslag på mødet. Forslaget blev godkendt. 
Liste Ø ønskede ikke, at den foreslåede besparelse på nærdemokratipuljen 
blev gennemført og anbefalede i stedet en større besparelse på 
markedsføringspuljen. 
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Økonomiudvalget 

 

Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

 
1000 kr.     DRIFT         

         

Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 
Bemærk
ninger 

                
006.00.01   Administration -650 -650 -650 -650   
    Byråd           
  2 Nærdemokratiopulje -90 -90 -90 -90   
         
    Direksekretariat           
  1 Mellemsskab af biblioteksfor -80 -80 -80 -80   
 3 Driftssikring af boligbyggeri -100 -100 -100 -100   
         
    HR           
  1 Flexjobpuljen -380 -380 -380 -380   
                
006.00.02   Digitalisering og IT -157 -157 -157 -157   
  3 KMD- budgetstatistik -157 -157 -157 -157   

                
I alt   Drift -807 -807 -807 -807   

                
                

 
 
 
Politikområde: Byråd 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
2 Nærdemokrati -90 -90 -90 -90

I alt -90 -90 -90 -90

 
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
2: Nærdemokratipulje 
 
Resume:   
Reduktion af pulje 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i dag en pulje på 146.700 kr., der er kun få faste udgifter til lokalområder som får 
tilskud i henhold til gammel aftale. Derudover bruges den til mødeaktiviteter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

Politikområde: Direktionssekretariatet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1 Biblioteksforeningen -80 -80 -80 -80
3 Driftsikring af boligbyggeri -100 -100 -100 -100
I alt -180 -180 -180 -180

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
 
1: Medlemskab af Biblioteksforeningen 
 
Resume:   
Opsigelse af medlemskab i Biblioteksforeningen 
 
Sagsfremstilling:  
Biblioteksforeningen er en interesseorganisation som tager sig biblioteksområdets 
interesser. 
Det vil forsat være muligt at deltage i arrangementer, men til forhøjet pris. Man kan ikke 
deltage i det politiske arbejde i Biblioteksforeningen. 
Der er ca. 75 kommuner ifølge Biblioteksforeningens hjemmeside som er medlem. 
Svendborg Kommune har tidligere meldt sig ud af Skolebiblioteksforeningen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ikke mulighed for politisk påvirkning. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
3: Driftsikring af boligbyggeri 
 
Resume:  
Reduktion af beløb til driftsikring  
 
Sagsfremstilling:  
Kommunen har får år tilbage optaget lån i forbindelse med andelsboligbyggeri. Nogle af 
disse afdrag er bortfaldet. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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Acadre sagsnr. 15 – 31383 
 

Politikområde: HR 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Flexjobpulje -380 -380 -380 -380

I alt -380 -380 -380 -380  
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Flexjobpulje 
 
Resume:  
Reduktion af pulje til fleksjobansættelser 
 
Sagsfremstilling:  
Puljen til fleksjobansættelser er etableret med det formål, at fremme oprettelsen af 
fleksjob på kommunens arbejdspladser. Puljen er oprettet på et tidspunkt, hvor den 
enkelte arbejdsplads skulle dække hele medarbejderens løn mod at arbejdspladsen 
modtog tilskud fra den sociale lovgivning. I de tilfælde, hvor tilskuddet ikke kunne dække 
den samlede lønudgift, kunne arbejdspladsen søge om tilskud fra puljen. 
 
Fleksjobreglerne er ændret , så arbejdspladsen nu kun skal dække lønnen for det antal 
timer, som den fleksjobansatte er ansat til  og så ydes der et tilskud til den 
fleksjobansatte fra den sociale lovgivning. 
 
Puljen dækker i dag 2 stillinger svarende til 109.000.-.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Politikområde: Digitalisering og IT   
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
3. Budgetstatistik -157 -157 -157 -157
I alt -157 -157 -157 -157  
+ = udgift, - = indtægt 
 
3: Budgetstatistik 
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelsen tages på systemdrift 
 
Påvirkning på andre områder:  
KMD-budgetstatistik anvendes bl.a. ifm DIS indkomst og en nedlæggelse vil betyde, at 
data frembringes manuelt. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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