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CETS 
 
Trafik- og Infrastruktur:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1: Græsklipning -83 -83 -83 -83
2: Blå Flag nedlægning -107 -107 -107 -107
3: Livredderordning -36 -36 -36 -36
4: Varslingsskilt -16 -16 -16 -16
5: Badevandsanalyser -35 -35 -35 -35
6: Private badebroer -9 -9 -9 -9
7: Leje af strandareal Skårupøre 0 -16 -16 -16
8: Klipning af private hegn 0 -90 -90 -90
9: Åbyskov teletaxi -50 -50 -50 -50
10: Skolekørsel til Fri- og privatskoler-125 -275 -275 -275
11: Flyvepladsen driftstilskud 0 0 -170 -340

I alt -461 -717 -887 -1.057  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 
 
1: Græsklipning – brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs 
 
Kort resumé: 
Græsklipning af brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs. Græsset vil komme til at 
blive højere inden det klippes. Der vil blive bedre biotoper med flere arter af græsser og 
urter, men ringere mulighed for leg og ophold. 
 
Sagsfremstilling:  
Græsklipning af brugsplæner er omfattet af driftskontrakten på grønne områder som 
varetages af ekstern entreprenør. Det er muligt at foretage ændringer af arbejdsvolumen 
i forhold til kontrakten med op til 20%. 
 
Brugsplæner er eksempelvis offentlige friarealer i forbindelse med boligbebyggelser m.v. 
 
Fælledgræs klippes kun 2 gange årligt modsat brugsplæner der klippes i forhold til 
fastlagt tilstandskrav. Det betyder, at en nedklassificering til fælledgræs vil have den 
konsekvens, at græsset bliver længere inden det klippes og at arealernes anvendelighed 
til bl.a. sporadisk ophold og boldspil vil blive ringere.  
 
For mange græsarealer vil det betyde at ukrudt som mælkebøtter får lov at blomstre – 
og nogle steder sætte frø inden der bliver slået. Dette vil kunne opfattes som arealerne 
er ”uplejede”. Ud fra et biologisk synspunkt vil nedklassificeringen have en positiv effekt, 
da der bliver ”plads” til flere arter af græsser og urter – og dermed et større 
fødegrundlag for fugle og insekter. 
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -83 -83 -83 -83
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -83 -83 -83 -83
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Arealerne vil kunne opfattes som ”uplejede”. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen udarbejdet. 
 
 
2: Nedlæggelse af 5 Blå Flag strande 
 
Kort resumé: 
Svendborg Kommune har 5 Blå Flag strande. Det er Ballen, Christiansminde, Slotshagen, 
Smørmosen og Lundeborg. Ordningen med Blå Flag strande er tænkt som et trækplaster 
for turister, men studier har bevist, at Blå Flag-ordningen har ingen eller ringe betydning 
for strandgæsternes valg af badestrand. 
 
Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune findes 5 strande der er omfattet af Blå Flag-ordningen. Blå Flag-
ordningen kan fjernes og strandene nedgraderes til almindelige badestrande. I 
Svendborg Kommune har vi ikke hidtil anvendt Blå Flag-ordningen aktivt som et 
miljøbeskyttelses- eller bevaringsværktøj. Ordningen har snarere været tænkt som et 
trækplaster for turister. Gennem studier er det imidlertid bevist, at Blå Flag-ordningen 
har ingen eller kun ringe betydning for strandgæsternes valg af badestrand. Gæsterne 
vælger derimod strand efter renhed, sikkerhed, miljøuddannelse og aktiviteter/faciliteter. 
 
Blå Flag-ordningen omfatter et gebyr til friluftsrådet, annoncering og betaling til 
Naturskolen for afholdelse af ture. Ved sæsonstart hejses blå flag og ved sæsonslut 
nedtages flaget. Herudover skal flaget hejses og sænkes ved målte forureninger. Diverse 
blå flag materiale opdateres og opsættes hvert år på alle strande. Blå Flag-pligtige 
badevandsanalyser opsættes på strandene 10 gange i sæsonen. Administrationen 
anvender ca. 70 timer årligt på opgaven. 
 
Administrationen vurderer, at kommunens strande kan leve op til disse aspekter gennem 
den normale drift – uden behov for Blå Flag-ordningen. Ved en eventuel udtrædelse af 
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Blå Flag-ordningen for én eller flere strande, skal dette formidles til borgerne på en 
måde, så man forstår, at det ikke skyldes urenheder i badevandet eller lignende. Blå 
Flag-materiale skal fjernes og eventuelt erstattes af andet informationsmateriale på 
stranden. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -107 -107 -107 -107
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -107 -107 -107 -107
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Gennem studier er det bevist, at Blå Flag-ordningen har ingen eller kun ringe betydning 
for strandgæsternes valg af badestrand. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der anvendes ca. 0,06 årsværk på opgaven svarende til 22.400 kr. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,06 0,06 0,06 0,06
Lønudgift i 1.000 kr. -22 -22 -22 -22

 
 
Tids- og handleplan: 
Nedlæggelse af Blå Flag-ordningen kan umiddelbart gennemføres.  
 
 
3: Nedlæggelse af livredderordning 
 
Kort resumé: 
Nedlæggelse af livredderordning ved Christiansminde. 
 
Sagsfremstilling:  
Livredderordning ved Christiansminde kan nedlægges. 
Trygfonden stiller gratis livredder til rådighed. Svendborg Kommune betaler for 
indkvartering af livredderne, samt opsættelse og nedtagning af livreddertårn. At droppe 
ordningen vil medføre en forringelse af sikkerheden på stranden. 
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -36 -36 -36 -36
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -36 -36 -36 -36
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen – men måske en oplevelse af større utryghed ved de badende. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
4: Fjernelse af varslingsskilt ved Christiansminde 
 
Kort resumé: 
Varslingsskilt kan fjernes, da Svendborg Vand og Affald stiller en badevandsapp til 
rådighed. Borgerne skal dog orientere sig via mobiltelefon og ikke som nu ved et synligt 
skilt. 
 
Sagsfremstilling:  
Varslingsskilt ved Christiansminde kan fjernes, da dette til dels er blevet overflødigt. 
Svendborg Vand og Affald stiller en badevandsapp til rådighed. 
Badegæster vil skulle orientere sig på egen mobiltelefon eller computer ved kortvarige 
forureninger, og overløb i Svendborg Havn ved kraftig regn, frem for ved diodeskiltet 
(varslingsskiltet). Diodeskiltets effekt og hvor mange, der benytter sig af det, vides ikke. 
Der sættes fortsat skilte op ved kendte (målte) forureninger. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -16 -16 -16 -16
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -16 -16 -16 -16
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen – da mange mennesker i dag anvender diverse apps. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
5: Ophør med ekstraordinære badevandsanalyser 
 
Kort resumé: 
Ophør med badevandsanalyser, hvor kommunen ikke er forpligtet. Det vil være en 
harmonisering med andre fynske kommuner. 
 
Sagsfremstilling:  
Ophør med badevandsanalyser på strande som ikke er blå flag. Dette vil være en 
harmonisering i forhold til andre fynske kommuner. 
Badevandsanalyser tages også udenfor officielle strande/badeområder. Der tages prøver 
af hensyn til campingpladser eller på opfordring af lokale badeforeninger. Dette betyder 
at der ikke vil være information om dårligt badevand ved disse steder. Dette kan have en 
konsekvens for campingpladserne, da folk vil søge til andre steder. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -35 -35 -35 -35
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -35 -35 -35 -35
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen kendte. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Kan fjernes med omgående virkning.  
 
 
6: Ophør med tilskud til vedligeholdelse af private badebroer 
 
Kort resumé: 
Svendborg Kommune yder årligt tilskud til vedligeholdelse af private badebroer der er 
offentlig tilgængelige. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune yder årligt tilskud til vedligeholdelse af private badebroer der er 
offentlig tilgængelige. 
Broerne opsættes årligt af borgerforeninger ved Ballen, Skårup og Smørmosen til glæde 
for alle badende, da der er offentlig adgang. Ved at droppe aftalen med de private, kan vi 
risikere, at der ikke længere findes badebroer på de anførte strande i badesæsonen. To 
af strandene indgår i øjeblikket i Blå Flag-ordningen. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -9 -9 -9 -9
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -9 -9 -9 -9
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der kan blive færre private badebroer der accepterer offentlig adgang. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
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7: Ophør med leje af strandareal Skårupøre 
 
Kort resumé: 
Svendborg Kommune lejer et privat strandareal ved Skårup, hvor der er etableret 
badebro og toiletvogn. 
 
Sagsfremstilling:  
Skårupøre strand lejes af privat for at have muligheden for opsætning af badebro og 
bevarelse af toilet. Lejekontrakten løber til 2021 men kan opsiges med 1 års varsel til en 
31. december. Hvis kommunen vælger at opsige lejekontrakten, vil der ikke længere 
kunne opsættes badebro på arealet og toilettet vil skulle fjernes. De besøgende vil stadig 
have fri adgang til at bade på stranden. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -16 -16 -16
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt 0 -16 -16 -16
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Gæsters brug af badebro og toilet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Opsigelse skal iværksættes og kan have virkning fra 2020.  
 
 
8: Ophør med klipning af private hegn langs veje og stier 
 
Kort resumé: 
Kommunen standser med at klippe private levende hegn langs veje og stier med virkning 
fra 2020. 
 
Sagsfremstilling:  
Med baggrund i en udvalgsbeslutning fra 1990 klipper Svendborg kommune private 
levende hegn langs veje og stier. Opgaven er omfattet af driftskontrakten for vejområdet 
og udgør inkl. hegn langs offentlige veje og stier samlet ca. 182.000 kr., hvor de private 
hegn vurderes at udgøre halvdelen.  
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Det er den private lodsejer, der er forpligtet til at klippe hegnene. Kommunen kan derfor 
overlade klipningen til de private lodsejere, dog skal der forinden ske en politisk 
beslutning om ændringen og der skal foretages opsigelse af denne kutyme med et 
rimeligt varsel. 
 
En ændret praksis vil kræve en opgørelse af fordelingen mellem private og offentlige 
hegn. Desuden vil vejmyndigheden få til opgave, at kontakte lodsejere som har glemt at 
klippe hegn.  
 
Det vurderes med baggrund i ovenstående, at ændringen ved udførelse af hegnsklipning 
først vil kunne iværksættes i 2020 og frem. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -90 -90 -90
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 -90 -90 -90
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Private lodsejere skal selv klippe deres hegn. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
9: Nedlæggelse af Åbyskov teletaxi 
 
Kort resumé: 
Nedlæggelse af Åbyskov teletaxi 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har siden februar 2015 tilbudt borgerne i Åbyskov-området en 
direkte teletaxiordning til og fra Svendborg Trafikterminal. Denne ordning kan nedlægges 
og derved får området Åbyskov samme serviceniveau som de øvrige lignende områder 
med offentlig kollektiv trafik. 
 
Den nuværende ordning med teletaxi direkte til Svendborg Trafikterminal udgjorde en 
samlet udgift på 69.000 kr. i 2017. Nedlægges ordningen erstattes denne af teletaxi-
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ordning på linje med øvrige områder i Svendborg Kommune der har offentlig kollektiv 
trafik. Udgiften til denne ændrede ordning skønnes til ca. 19.000 kr. årligt. 
 
Åbyskov-området vil fremadrettet skulle tage teletaxi til nærmeste busstop ved den 
offentlige trafik og foretage omstigning til denne for at komme til Svendborg 
Trafikterminal. 
 
Brug af den nuværende ordning er i øvrigt halveret i forhold til året 2016. 
 
Der er ingen kontraktmæssige forhold der gør at kørslen ikke kan nedlægges. Ved en 
nedlæggelse ændres principperne blot for telekørsel i Svendborg Kommune, hvilket 
hurtigt kan træde i kraft og uden yderlige varsel. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -69 -69 -69 -69
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 19 19 19 19

I alt -50 -50 -50 -50
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ændret service for borgerne i Åbyskov-området. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
10: Skolebefordring til fri- og privatskolelever 
 
Kort resumé: 
Betalt befordring til privat- og friskoler nedlægges. 
 
Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune blev det i 2007 besluttet, at højne serviceniveauet for privat- og 
friskoler, således eleverne fra disse skoler, havde mulighed for at søge betalt befordring. 
Dette serviceløft, kan Kommunen beslutte at stoppe, da befordring i henhold til 
folkeskolelovens §26 kun omhandler de kommunale skoler. 
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Nuværende ordning omfatter befordring til privat- og friskolerne og udgjorde i 2017 en 
samlet udgift på 275.000 kr. Udgiften fordeler sig på et rejekort-skolekort til den 
kollektive trafik og til befordring med lukket vognmandskørsel. Ordningen følger den 
øvrige revisitering på skolebefordring, der fortages en gang om året forud for skolestart.  
Udgifterne i indeværende skoleår 2018/2019 er på nuværende tidspunkt i hele skoleåret 
på 218.000 kr. Det varierer år for år alt efter hvilke elever der ansøger.  
 
Rammeaftalen giver mulighed for et varierende forbrug inden for den udbudsretslige 
grænse på +/- 10% af den samlede kontraktsum. En nedlæggelse af befordring til 
kommunens privat- og friskoler vil være under denne grænse og ændringen vil kunne 
foretages uden yderligere varsel. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -125 -275 -275 -275
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -125 -275 -275 -275
+ = udgift, - = indtægt 
 
I 2019 vil besparelsen have 5/11 virkning, da juli er betalingsfri og der er visiteret for 
første halvdel af 2019. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Brugerne af ordningen til de nævnte skoler, vil opleve det som en serviceforringelse. Ved 
nedlæggelse af befordringen vi Svendborg Kommune følge lovgivningen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
I 2019 vil besparelsen have 5/11 virkning, da juli er betalingsfri og der er visiteret for 
første halvdel af 2019. 
 
 
11: Driftstilskud til Flyvepladsen 
 
Kort resumé: 
Reducering af driftstilskud til Sydfyns flyveplads på Tåsinge for at gøre den selvbærende. 
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Sagsfremstilling:  
Sydfyns flyveplads beflyves af mindre en og to motors fly i sportslige, turist- og 
forretningsmæssige sammenhænge. Der findes ikke rutetrafik. 
 
Antallet af operationer (start og landinger) har de sidste par år været faldende. I 2017 
udgjorde lokalflyvning 1200 start og landinger, mens privat og erhvervsflyvning i 2017 
udgjorde 2184. Dette er ca. 1/3 af flyvepladsens tilladte antal operationer. 
 
Flyvepladsen administreres af en uddannet flyveleder som kommunen gennem udbud har 
indgået kontrakt med. Udover den administrative luftfartsmæssige del sørger 
Flyvelederen for drift og vedligeholdelse af området og fører tilsyn.  
 
Kontrakten udgør i dag en udgift på ca. 540.000 kr. årligt og udløber 31. januar 2019. 
Der er i sommeren 2018 politisk besluttet en reduktion på driftstilskuddet på 200.000 kr. 
fra 2020 til den kommende kontraktperiode. 
 
På flyvepladsens areal forefindes endvidere nogle privatejede hangarer, hvor arealer 
lejes af kommunen, hvilket giver kommunen en lejeindtægt på ca. 34.000 kr. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 0 -170 340
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 0 -170 340
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Senest 31. januar 2019, for at tidsfristerne for et kommende EU-Udbud overholdes, og 
så der kan varsles rettidigt til kommende tilbudsgiver inden kontraktstart 1. januar 2020.  
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Ejendomsservice:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1: Fejning skolegårde -56 -56 -56 -56
2: Pulje fældning farlige træer -100 -100 -100 -100
3: Overnatning på skoler -75 -75 -75 -75
4: Kantinepriser -100 -100 -100 -100
4: Varesortiment i kantiner -100 -100 -100 -100
5: Kompetenceudvikling -100 -100 -100 -100
6: Reduceret Ejendomsservice -250 -250 -250 -250

I alt -781 -781 -781 -781  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. Ejendomsservice ændres fra 250.000 
kr. til 260.000 kr. fra 2019 og frem. 
 
1: Ophør med fejning af skolegårde 
 
Kort resumé: 
Ophør med fejning af skolegårde. 
 
Sagsfremstilling: 
Tidligere var fejning af skolegårde en del af kontrakten med Hededanmark ift. pasning af 
grønne områder ved skoler og idrætsanlæg i Svendborg Kommune. Nu er kontrakten 
med Hededanmark imidlertid ændret, så fejning af skolegårde i stedet er en 
tilkøbsordning. Ordningen har kun været brugt få gange i 2018. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Fejning af skolegårde -56 -56 -56 -56
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -56 -56 -56 -56
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Brugerne vil muligvis opleve et reduceret serviceniveau. Det vurderes dog ikke at give 
anledning til de store reaktioner. 
Såfremt der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, vil fejning altid blive prioriteret efter 
nærmere vurdering fra den pågældende distriktsleder. I de tilfælde vil det have 
økonomiske konsekvenser for distrikternes øvrige driftsøkonomi. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Skoleområdet kan blive påvirket i form af reduceret service. 
Reduktionen vil derudover udhule Hededanmarks tilkøbskontrakt, men kontraktmæssigt 
er der intet til hinder for at reducere ift. fejning af skolegårde. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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2019 2020 2021 2022

Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019. 
 
 
2: Halvering af pulje til fældning af farlige træer 
 
Kort resumé: 
Halvering af økonomisk pulje til fældning af farlige træer på kommunale arealer 
 
Sagsfremstilling: 
Der ligger i dag en pulje på 200.000 kr. til fældning af syge- og farlige træer på 
kommunale arealer. 
Det varierer en del, hvor meget der bruges på denne ydelse. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Farlige træer -100 -100 -100 -100
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -100 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Brugerne vil muligvis opleve et reduceret serviceniveau. Det vurderes dog ikke at give 
anledning til de store reaktioner. 
Såfremt der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, vil fældning af træer altid blive 
prioriteret efter nærmere vurdering fra den pågældende distriktsleder samt faguddannet 
personale i Trafik og Infrastruktur. I de tilfælde vil det have økonomiske konsekvenser 
for distrikternes øvrige driftsøkonomi. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019. 
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3: Genindførelse af gebyr på overnatning på skoler 
 
Kort resumé: 
Genindførelse af gebyrtakst ifm. folkeoplysende foreningers betaling for overnatning på 
skoler og andre kommunale lokaler. 
 
Sagsfremstilling: 
Frem til 2014 betalte folkeoplysende foreninger en gebyrtakst på 50 kr. pr. person pr. 
overnatning, når de benyttede skoler og andre kommunale lokaler til arrangementer med 
overnatning. 
Såvel Folkeoplysningsudvalget som det daværende Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalg besluttede dog, at ordningen skulle gøres gebyrfri. Begrundelsen var, at 
foreningerne yder mange frivillige arbejdstimer for at reducere deltagerbetalingen eller 
lave en indtægt på arrangementerne. 
Der blev ikke peget på en finansiering af tilskud til overnatningsarrangementer. 
Ejendomsservice har siden afholdt alle udgifter til disse arrangementer – herunder 
rengøring og teknisk service. 
Ved at genindføre taksten på overnatning, kan man reducere den økonomiske ramme til 
Ejendomsservice med 75.000 kr. årligt. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Reducering af ramme ES -75 -75 -75 -75
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -75 -75 -75 -75
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Reduktionsforslaget vil forringe foreningernes vilkår og indtægtsgrundlag, når der 
planlægges arrangementer med overnatning. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt, når/hvis der træffes politisk beslutning om at 
genindføre beløbet for overnatning. 
 
 
 



Budget 2019 Reduktionsforslag drift   

Teknik- og Erhvervsudvalget 

 

Acadre sagsnr. 17 - 27136 

4: Højere kantinepriser og tilpasset varesortiment 
 
Kort resumé: 
Opjustering af kantinepriser og tilpasset varesortiment. 
 
Sagsfremstilling: 
De administrative medarbejdere i Svendborg Kommune kan købe mad og andre 
produkter i kantinerne til rimelige priser. 
Der er kantiner på Svendborg Rådhus, på Svinget samt i Vester Skerninge. 
Ved at hæve priserne en anelse samt reducere varesortimentet på de dyre varegrupper, 
vil der kunne opnås en effekt på 200.000 kr. årligt. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Reducering af tilskud til drift -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:   
Reduktionsforslaget vil ikke påvirke serviceniveauet for borgerne i Svendborg Kommune, 
men det vil have en negativ konsekvens for de ansatte i administrationen, som benytter 
sig af kantinerne. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019. 
 
 
5: Reduceret kompetenceudvikling 
 
Kort resumé: 
Halvering af midler til kompetenceudvikling i Ejendomsservice. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er lavet en uddannelsesstrategi i Ejendomsservice, som kører i forskellige spor. Vi 
har fokus på: 
 

• Faglige korte kurser (bl.a. energikurser) 
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• Formelle erhvervsuddannelser (rengøringsteknikere, ejendomsserviceteknikere) 
• Forberedende voksenundervisning (dansk, matematik, ordblindeundervisning) 
• Årlig temadag for alle ansatte 
• Lederlæring/intern læring 

 
Reduktionsforslaget vil have den konsekvens, at den årlige temadag samt de årlige 
energikurser må droppes eller reduceres. Desuden vil det blive vanskeligt at honorere 
ønsker om endagskurser. 
Vi vil så vidt muligt undgå, at reduktionsforslaget får konsekvenser for de formelle 
erhvervsuddannelser, som vi har skudt i gang i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole 
og AMU Fyn. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -100 -100 -100 -100
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -100 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Reduktionsforslaget vil ikke påvirke serviceniveauet på den korte bane. 
Kompetenceudvikling er jo en investering i fremtiden, som det selvsagt er svært at måle 
en specifik gevinst på. 
Forslaget vil have den konsekvens, at Ejendomsservice’ uddannelsesstrategi 
nødvendigvis må redefineres. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Reduktionsforslaget påvirker ikke direkte andre områder. Det får dog konsekvens for de 
årlige energikurser, som etableres i tæt samarbejde med energiteamet i Kommunale 
Ejendomme, CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019. 
 
 
6: Reduceret ramme til ejendomsservice 
 
Kort resumé: 
Reduceret økonomisk ramme til ejendomsservice – drift og vedligeholdelse af 
kommunens bygninger. 
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Sagsfremstilling: 
Generel nedjustering af den økonomiske ramme til Ejendomsservice. En stor del af 
budgettet i Ejendomsservice er bundet til faste udgifter så som el, vand, varme, 
rengøring, serviceaftaler mm. Konsekvensen vil være, at beløb til vedligeholdelsesmidler 
formindskes. Forholdsmæssigt i størrelsesorden godt 35.000 kr. til hvert distrikt. 
Ejendomsservice har tidligere leveret mange besparelser og effektiviseringer siden CETS’ 
opstart i 2014. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Red. Ejendomsservice -250 -250 -250 -250
Implementeringsudgift 0 0 0 0
Løbende udgifter 0 0 0 0

I alt -250 -250 -250 -250
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Visse brugere vil opleve et reduceret serviceniveau, hvis den økonomiske ramme 
beskæres yderligere. Det kan både være i form af længere responstider i forhold til 
teknisk service og/eller et mindre beløb til drift og vedligeholdelse af ejendommene 
(f.eks. maling af lokaler). 
 
Påvirkning af andre områder:  
Andre direktørområder påvirkes indirekte i form af reduceret service. 
Erhvervslivet påvirkes ved mindre køb af produkter og tjenesteydelser. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil som udgangspunkt ikke få direkte personalemæssige konsekvenser, men en 
evt. økonomisk udfordring vil indgå i den nærmere vurdering af personalemæssige 
ressourcer i distrikterne. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019. 
 
 
Kommunale Ejendomme:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Decentralicering af arealeffektivisering ….-200 -600 -600 -600

I alt -200 -600 -600 -600  
+ = udgift, - = indtægt 
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Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 
 
1: Decentralisering af arealeffektivisering og reduktion af brugerinddragelse ifm 
byggerier 
 
Kort resumé: 
Ved at decentralisering arealeffektivisering til fagområderne og overlade 
brugerinddragelse ifm. byggerier/ombygninger til fagområderne kan der opnås en 
administrativ besparelse i CETS svarende til en stilling.  
 
Sagsfremstilling:  
Ved at gøre arealeffektivisering til et biprodukt af fagligt funderede projekter sikres det, 
at besparelser som følge af arealeffektivisering alene beror på et behov for 
kerneopgaverne. Der er således ikke behov for særlige ressourcer til opgaven. 
 
Større byggeprojekter og ombygninger fordre en stor faglig indsigt i, hvad lokaler og 
bygninger skal danne ramme om fremadrettet. Opgaven kan overdrages til fagpersoner, 
som under alle omstændigheder skal bidrage til at beskrive de nødvendige forhold for 
den fremtidige anvendelse. 
 
Til sammen kan disse to ændringer bidrage med 1 stilling i CETS, hvoraf hovedparten 
vedrører arealeffektivisering. 
 
Forventet effekt: 
Besparelsen svarer til 1 stilling. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -200 -600 -600 -600
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -200 -600 -600 -600
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Besparelsen vil medføre,  
 

- At budgettet for arealeffektivisering fordeles på fagområderne. Det vil således 
være fagområderne, der beskriver faglige tiltag, der samtidig giver afledt 
besparelse på arealer/bygningsmæssige udgifter.  

- at fagområderne i højere grad skal præcisere deres behov ifm. byggerier og 
bygningsændringer uden bistand fra bygningsfagligt personale. Det vil således 
være fagområdet, der skal præcisere, hvad lokaler/bygninger skal anvendes til, 
og overdrage beskrivelsen til CETS, der herefter udformer bygningen uden 
yderligere proces. Det er herefter fagområdets ansvar at bygningen anvendes 
som beskrevet.  

 
CETS vil alene bidrage med teknisk bistand og sikre, at enhver bygningsmæssig 
opførelse eller ændring lever op til de byggetekniske krav, herunder også at bygningen 
kan anvendes som beskrevet af fagområdet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
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Fagområderne skal selv sikre og drive processer, hvor bygninger og lokalers anvendelse 
beskrives 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til 1 stilling. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,3 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -200 -600 -600 -600

 
 
Tids- og handleplan: 
Reduktion i medarbejderstaben – skal i høring. 
 
Beskrivelse af fremtidig procedure skal iværksættes i samarbejde mellem CETS og 
fagområderne, en opgave der skal anvendes en del tid på for at sikre en korrekt 
procedure med henblik på gode fremtidige bygningsmæssige rammer for kommunens 
opgaver.  
 
 
Svendborg Havn, Færge- og Sundfart 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1: Frasalg af havnekran -20 -20 -20 -20
2: Arrangementsbetaling 0 -60 -60 -60
3: MS Helge markedsføring -20 -20 -20 -20

I alt -40 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 
 
1: Frasalg af havnekran 
 
Kort resumé: 
Frasalg af havnens gl. havnekran. 
 
Sagsfremstilling:  
Havnens sidste kran frasælges. Den anvendes primært til bådløft og mindre løfteopgaver 
i havnedriften. 
Bådløftene er mod betaling og bruges typisk, når en båd skal på land for en akut 
reparation. 
  
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -20 -20 -20 -20
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -20 -20 -20 -20
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Konsekvensen ved frasalget vil være: Lidt mindre fleksibilitet / service. Bådejer og 
havnen henvises dermed til at benytte lokale vognmænd.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
2: Udgifter til afholdelse af arrangementer 
 
Kort resumé: 
Svendborg Havn vil stoppe med at levere gratis ressourcer og ydelser til arrangører af 
events og arrangementer på havnen. 
  
Sagsfremstilling:  
Nogle arrangører har af historiske eller andre årsager ikke betalt for havnens ressourcer 
eller ydelser i forbindelse med afholdelse af arrangementer og events. Disse ressourcer 
vil ikke længere blive stillet gratis til rådighed, hvorved der vil opnås en tilsvarende 
besparelse på havnens regnskab. 
  
Forventet effekt: 
60.000 kr./ årligt fra budgetår 2020. (Arrangørerne gives mulighed for at budgetlægge 
udgiften). 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -60 -60 -60
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 -60 -60 -60
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Service niveauet vil være det samme såfremt arrangøren er indstillet / har mulighed for 
at betale. Der er en risiko for at nogle arrangementer ikke længere vil blive afholdt. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
 
 
3: Markedsføring MS Helge 
 
Kort resumé: 
Markedsføringsbudgettet for MS Helge reduceres med 20.000 kr. 
  
Sagsfremstilling:  
M/S Helge markedsføres hvert år, med annoncer i blandt andet ”Svendborgmagasinet”, 
Langelandsguiden, Danmarks gruppe guide, Gul & Gratis, samt i ”Mit Svendborg”  
For at opnå en besparelse på 20.000 kr., kan vi nøjes med at annoncere i 
”Svendborgmagasinet” og lade annoncerne i de øvrige magasiner udgå.  
  
Forventet effekt: 
Risiko for at forringe kendskabet til attraktionen ”Veteranskibet M/S Helge” og dermed 
færre billetindtægter.  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -20 -20 -20 -20
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -20 -20 -20 -20
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Ingen. 
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Plan, Erhverv og Iværksætteri 
 
Plan:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1: Ophør annoncering -50 -50 -50 -50

I alt -50 -50 -50 -50  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 
 
1: Ophør af annoncering af borgermøder vedr. planlægning 
 
Kort resumé: 
Borgermøder vedr. planlægning annonceres fremover udelukkende på kommunens 
hjemmeside og på kommunens fællesannonce i Ugeavisen. 
 
Sagsfremstilling:  
Ved borgermøder om lokalplaner og kommuneplantillæg er lovkravet blot, at disse skal 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hidtil har administrationen trykt plakater og 
fået dem opstillet i det område, planerne omhandler. Besparelsen kan findes ved 
udelukkende at følge lovkravet og tillige annoncere i kommunens fællesannonce i 
Ugeavisen. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -50 -50 -50 -50
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -50 -50 -50 -50
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Mindre information de steder som planerne omhandler. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Besparelsen påvirker ikke andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
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Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have fuld virkning fra 
begyndelsen af 2019.  
Bosætning: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1: Handelsunderstøttende aktiviteter-150 -200 -200 -200
2: Pulje til efteruddannelse, IT m.v. 0 -50 -120 -120
3: SvendborgEvent -300 -300 -300 -300
4: Tilskud til SVEND 0 -100 -100 -100
5: Go2Green tilskud 0 -100 -100 -100

I alt -450 -750 -820 -820  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. Svendborg Event: ingen besparelse i 
2019, men reduktion med 100.000 kr. i 2020, og 250.000 kr. fra 2021 og frem. 
Go2Green: ingen besparelse i 2019, men reduktion med 30.000 kr. i 2020, og 75.000 kr. 
fra 2021 og frem. 
 
1: Handelsunderstøttende aktiviteter  
 
Kort resumé: 
Besparelsen fjerner beløb afsat til handelsunderstøttende aktiviteter.  
 
Sagsfremstilling:  
Ved budgetbeslutningen om at fjerne stadepladsafgiften blev driftsbudgettet tilført et 
beløb, som kontinuerligt er blevet brugt til handelsunderstøttende aktiviteter i bymidten. 
I 2018 er puljen blevet brugt til at betale en række ikke-budgetlagte udgifter, da Sport 
Event Fyn afviklede VM i cykelcross i Svendborg. De er også blevet brugt til at betale for 
driftsudgiften vedr. anlæg i Liv i Min By. Med besparelsen fjernes midlerne. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -150 -200 -200 -200
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -150 -200 -200 -200
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Midlerne har over årene været anvendt til at dække merudgifter ved 
regnskabsafslutningen eller til at betale uforudsete udgifter, fx sommerstole og 
legeredskaber til torvet om sommeren. Derfor vil besparelsen ikke medføre en ændring 
af serviceniveauet på et bestemt område. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Besparelsen påvirker ikke andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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2019 2020 2021 2022

Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have fuld virkning fra 
begyndelsen af 2019.  
 
 
2: Pulje til efteruddannelse, IT m.v.  
 
Kort resumé: 
Besparelsen reducerer i administrationens midler til efteruddannelse, IT mv.  
 
Sagsfremstilling:  
Administrationens udgifter til efteruddannelse, IT mv. vil med besparelsen blive 
reduceret. Der er med andre tale om besparelse på administration. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -50 -120 -120
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 -50 -120 -120
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have helårsvirkning som 
beskrevet.  
 
 
3: SvendborgEvent 
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Kort resumé: 
Reduktion af støtten til SvendborgEvent.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune betaler som de øvrige medlemmer i SvendborgEvent 15.000 kr. i 
medlemskontingent. Reduktionsforslaget udgør 300.000 kr. Herefter er det op til 
SvendborgEvents bestyrelse at tilrettelægge foreningens aktiviteter, så foreningen 
opfylder kriterierne for samarbejdet med Svendborg Kommune. Det må i den forbindelse 
være afgørende vigtigt, at SvendborgEvent opfylder betingelserne i de principper for 
samarbejde, som Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog primo 2018.  
 
Konsekvensen af reduktionsforslaget vil være at SvendborgEvent fra år 2019 vil have 
færre midler enten til at støtte arrangementer (egne og andre aktørers) eller til at 
aflønne personalet. Afhængigt at bestyrelsens fokus og prioriteringer kan det få 
indflydelse på fx støtte til tidligere støttemodtagere til events.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -300 -300 -300 -300
+ = udgift, - = indtægt 
 
De beregningsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne er 
budgettet for SvendborgEvent. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Hvordan SvendborgEvent forvalter besparelsen vil påvirke serviceniveauet for 
arrangørerne af de enkelte events. En nedgang i tilskud til arrangementer og events kan 
enten betyde færre arrangementer/events i Svendborg by eller en generel nedgang i 
tilskud til alle arrangementer. Omvendt kan det ikke afvises, at der kan effektiviseres i fx 
arbejdstilrettelæggelsen.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Det bemærkes, at der med det fremsatte lovforslag om erhvervsfremmesystemet er lagt 
op til etablering af Destinationsselskaber. Den endelige udformning heraf kan få 
betydning for organiseringen af den lokale turismeservice. Såfremt udvalget beslutter, at 
en besparelse skal ske hovedsagelig fra tilskuddet til arrangements- og eventstøtte, må 
den antages, at være uden konsekvenser for den lokale turismeservice.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktionsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.  
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
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Reduktionen i tilskuddet til SvendborgEvent vil have effekt fra 2019.  
4: Tilskud til SVEND – Danmarks Film og kulturdage 
 
Kort resumé: 
Besparelsen reducerer i kommunens tilskud til SVEND – Danmarks Film og kulturdage. 
Sagsfremstilling:  
18. august 2016 besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget at forlænge 
Svendborg Kommunes økonomiske engagement i SVEND- Danmarks Film og Kulturdage 
til og med udgangen af 2019. Det blev i den forbindelse besluttet, at det økonomiske 
engagement (ud over den praktiske bistand svarende til 0,25 årsværk som Svendborg 
Event gennem aftalen med Svendborg Kommune er forpligtet til at levere) giver en årlig 
støtte på 445.418 kr. inkl. moms i årene 2017-2019. En reduktion i tilskuddet vil betyde, 
at bestyrelsen skal prioritere i aktiviteterne eller finde andre indtægtsmuligheder.  
Besparelsen vil næppe ændre på, at Svendborg Kommune fortsat skal betale særskilt for 
billetterne til byrådsmedlemmers, direktionens og Svendborg Erhvervsråds deltagelse i 
selve SVEND prisoverrækkelsesfesten.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -100 -100 -100
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Det vil jf. beslutningen i det tidligere Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalg først 
være muligt at realisere besparelsen fra 2020. Det vil dermed give bestyrelsen et år til at 
justere indsatserne.  
 
 
5: Tilskud til Go2Green 
 
Kort resumé: 
Besparelsen reducerer i kommunens tilskud til foreningen Go2Green 
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Sagsfremstilling:  
For virksomheder med mere end 10 ansatte er medlemskontingentet for Go2Green 
fastsat til 10.000 kr. årligt. For hver 5.000 kr. støtte til foreningen gives én stemme på 
generalforsamlingen. Dog kan der maksimalt opnås 50 stemmer. Svendborg og 
Langeland kommuner har ret til at udpege hver et medlem til bestyrelsen. Besparelsen 
vil betyde, at Svendborg Kommune fremover har 20 i stedet for 40 stemmer på 
generalforsamlingen.  
En reduktion af tilskuddet til foreningen vil formentlig betyde, at bestyrelsen og 
sekretariatet er nødt til at omprioritere sine indsatser, så de afspejler foreningens 
indtægter. Det er ikke muligt for administrationen at vurdere, hvordan foreningens 
bestyrelse vil prioritere i opgaveporteføljen 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 -100 -100 -100
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt 0 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Besparelsen på virker ikke andre kommunale indsatser. Det kan ikke afvises, at 
foreningen vil være nødt til at ændre i sin bistand til de øvrige medlemsvirksomheder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Det er ikke muligt entydigt at afgøre, om besparelsen kan realiseres allerede i 2019, men 
den vil som minimum have helårsvirkning fra 2020. 
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Byg og BBR:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Fysisk byggesagsarkiv -18 -75 -75 -75

I alt -18 -75 -75 -75  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 
 
1: Fjernelse af fysisk byggesagsarkiv 
 
Kort resumé: 
Ophør med fysisk byggesagsarkiv. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med ind scanning af byggesagsarkivet i 2012/2013 blev det fysiske arkiv 
opbevaret for at have mulighed for eventuelle rettelse af fejl ved indscanningen samt 
muligheden for at have det i reserve. Vi er nu så langt, at vi vurdere, at vi kan opsige 
aftalen med vores indscannings firma som opbevarer vores arkiv fysisk. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -18 -75 -75 -75
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -18 -75 -75 -75
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen påvirkning. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen påvirkning. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Rigsarkivet vil blive kontaktet i forhold til de sager som fortsat skal opbevares fysisk. Det 
drejer sig f.eks. om udvalgte frednings- og bevaringsværdige bygninger samt udvalgte 
offentlige bygninger. 
 


