
Budget 2022-25 Reduktionsforslag drift  Økonomiudvalget 

Acadre sagsnr. 20 - 23147

1.000 kr.

Pol. Org. Nr. Tekst 2022 2023 2024 2025

006.01.01 Administration -885 -885 -885 -885
1 Driftssikring af boligbyggeri -60 -60 -60 -60
2 Nærdemokratipulje -25 -25 -25 -25
3 Porto -100 -100 -100 -100
4 Markedsføringspuljen -200 -200 -200 -200
5 Opsigelse af FLIS -500 -500 -500 -500

006.01.02 IT -554 -554 -554 -554
6 Insoursing af IT platform -554 -554 -554 -554

I alt Drift -1.439 -1.439 -1.439 -1.439

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT

Politikområde: Administration

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
1. Driftssikring af boligbyggeri -60 -60 -60 -60
2. Nærdemokratipulje -25 -25 -25 -25
3. Porto -100 -100 -100 -100
4. Markedsføringspuljen -200 -200 -200 -200
5. Opsigelse af FLIS -500 -500 -500 -500

I alt -885 -885 -885 -885
+ = udgift, - = indtægt

1: Driftssikring af boligbyggeri

Kort resumé:
Bortfald af afdrag vedr. udløb af lån til andelsboliger.

Sagsfremstilling:
Kommunen har for en del år siden bidraget til medfinansiering af støttet byggeri. Flere
lån er udløbet og som følge heraf, er der afdrag, der bortfalder.

Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -60 -60 -60 -60
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -60 -60 -60 -60
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Ingen
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Påvirkning af andre områder:
Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen

2: Nærdemokratipulje

Kort resumé:
Puljens formål er aktiviteter omkring Ø-udvalget.

Sagsfremstilling:
Vedr. aktiviteter omkring Ø-udvalget er der afsat en pulje på årligt 59 t. kr. Puljen
anvendes til aktiviteter omkring Ø-udvalget, men hele budgettet har hidtil ikke været
anvendt, hvorfor der foreslås at puljen reduceres med 25 t. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -25 -25 -25 -25
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -25 -25 -25 -25
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Ingen

Påvirkning af andre områder:
Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
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3: Porto

Kort resumé:
Reduktion af portobudget.

Sagsfremstilling:
Forbruget har over en årrække været faldende. I forhold til regnskabstallene for 2019 og
2020, samt budgetopfølgning for 2021, vurderes det, at budgettet kan reduceres med
100 t.kr. Begrundelsen er, at der forsat sendes mindre fysisk post i takt med at flere
borgere kan modtage digital post.

Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -100 -100 -100 -100
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -100 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Ingen

Påvirkning af andre områder:
Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen

4: Markedsføringspulje

Kort resumé:
Markedsføringspuljen bruges til forskellige større tiltag f.eks. GOG, Svendborg Rabbits,
Rottefælden, Best of Svendborg, julebelysning og andet.

Sagsfremstilling:
De sidste tre år har puljen været reduceret med 500.000 kr. idet der hvert år har været
kanaliseret dette beløb over til Landsstævne.

Fra 2022 er beløbet igen tilført Markedsføringspuljen. Puljen udgør i 2022 1.532 t. kr.
Ved en reduktion på 200.000 kr. tilbageføres der 300.000 kr. som ikke er disponeret.
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Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -200 -200 -200 -200
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -200 -200 -200 -200
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Set i forhold til de sidste 3 år vil det ikke have nogen påvirkning af nuværende
aktivitetsniveau, tværtimod tilføres puljen 300 t. kr.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen

5: Opsigelse af FLIS

Kort resumé:
Opsigelse af Fælleskommunalt Ledelses Informations System (FLIS), når
bindingsperioden udløber ved udgangen af 2023.

Sagsfremstilling:
FLIS er et system til fælleskommunal benchmark- og ledelsesinformation. Med FLIS kan
man bl.a. lave sammenligninger med andre kommuner, geografiske regioner og
landsgennemsnit.
90 kommuner er tilmeldt FLIS, som består af følgende dataområder:

Borger, Økonomi, Personale/fravær
Skole
Ældre Omsorg
Voksen Handicappede
Udsatte Børn & Unge
Beskæftigelse
Sundhed.

Svendborg Kommune tilsluttede sig FLIS i 2010, og igen i 2016. Aftalen er uopsigelig
indtil udgangen af 2023. Ved opsigelse vil kommunens tal stadig indgå i datagrundlaget
som for eksempel anvendes ifm. KØF-nøgletal (Kend din Kommune).

Oprindeligt tilsluttede Svendborg kommune sig systemet, fordi tanken bag og
intensionen om et fælles kommunalt ledelsesinformationssystem var god. Der er hele
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tiden blevet arbejdet hårdt på at skabe en succes. Desværre har det stadig vist sig, at
systemet ikke lever op til de forventninger man med rette kan have til et
ledelsesinformationssystem. Datakvaliteten i systemet er ikke høj nok. Dette i en sådan
grad, at analyser og ledelsesinformation på egne data har været meget udfordret.
Desuden har det været præget af rigtig mange driftsforstyrrelser og fejl i data.
Staben vurderer således, at Svendborg kommune ikke får nok værdi af FLIS ift. prisen.
FLIS er dog et vigtigt projekt for KL, så forventningen er at de vil forsøge at lægge et vist
pres på kommunerne, for at fortsætte med systemet også efter 2023.  

FLIS vil kunne afløses af andre metoder til præsentation og benchmarking af data, samt
lokal ledelsesinformation. Dette skyldes at FLIS i meget høj grad består af kommunens
egne data, fra egne fagsystemer, som kommunen i forvejen har adgang til. Desuden
anvender kommunen allerede andre ”benchmarking platforme” som fx Eco-nøgletal
(VIVE) og nøgletal.dk (Indenrigs- og Boligministeriet).

Opsigelsen af FLIS vil først kunne træde i kraft med virkning fra budget 2024, hvorefter
der vil være tale om en varig budgetreduktion. For budget 2022 og 2023 vil Staben finde
tilsvarende midlertidige budgetreduktioner via en rammebesparelse. Rammebesparelsen
søges bl.a. dækket ind via overførsler fra tidligere år, gennem reduktion af forbrug/køb
af ydelser, samt via budgettet til snitfladebetaling og udviklingstimer til EG/ØS-indsigt,
og medarbejdere, der er gået ned i tid. Betaling til nye snitflader og udviklingstimer til
EG kommer typisk i ”klumper” ifm. økonomisystemets integration til nye systemer. Der
er en forventning om at budgettet fra 2024, igen vil skulle anvendes fuldt ud.

Det vurderes realistisk at kunne gennemføre rammebesparelsen, fordi der er tale om en
midlertidig reduktion. Staben oplever nemlig en generel stigende efterspørgsel på
stabsbetjening, der samtidig med effektiviseringskravet på 0,35 procent, i forvejen
udfordrer budgetterne. Optimering og effektivisering af opgaveløsningen er derfor hele
tiden et område der arbejdes med, bl.a. via automatisering af administrative opgaver fx
RPA (Robotic Process Automation).

Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -500 -500 -500 -500
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -500 -500 -500 -500
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Ingen påvirkning ift. Borgerne, men lavere serviceniveau ift. Organisationen.

Påvirkning af andre områder:
Ingen umiddelbar påvirkning, da data og ledelsesinformation vil blive håndteret via andre
systemer og arbejdsgange.
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Personalemæssige konsekvenser:

2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen

Politikområde: IT

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
6. Insourcing af IT-platform -554 -554 -554 -554

I alt -554 -554 -554 -554

6: Insourcing IT-platform

Kort resumé:
Insourcing af dele af Svendborg kommunes IT-platform.

Sagsfremstilling:
I efteråret 2021 er ny strategi på IT-platform implementeret i Svendborg Kommune. Den
tidligere Citrix-platform hvor IT-platformen var outsourcet til en ekstern leverandør er
dermed nedlagt og opgaven hjemtaget og insourcet. Afledt af dette kan en særlig type
licenser samt servere udgå.

Hjemtagelsen af opgaven betyder flere opgaver i IT-afdelingen med vedligehold og drift
af IT-platformen svarende til ca. et årsværk. Konsekvensen heraf kan have betydning for
samt udfordre beredskabet ved prisstigninger på IT-Systemer, Officelicenser og Cyber-
og IT-sikkerhed, hvor der må forventes øget pres de kommende år.

Forventet effekt:

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -554 -554 -554 -554
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -554 -554 -554 -554
+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:
Lavere serviceniveau af organisationen.

Påvirkning af andre områder:
Begrænset påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:
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2022 2023 2024 2025
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen
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