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Budget 2017 - Rammebesparelser - Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget 
 
15/31363 
 
Beslutningstema: 

Forslag til udmøntning af rammebesparelse i budget 2017 og frem - til 
høring. 
 
Indstilling: 

Direktionen indstiller,  
  

• At forslag til udmøntning af rammebesparelsen for 2017 sendes i 
høring. 

• At der søges at finde finansiering til en pulje til erhvervsfremme 
• At eventuelle ønsker om udvidelser prioriteres indenfor den samlede 

ramme 

 
Sagsfremstilling: 

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 8. september 
2016 blev det besluttet, hvilke besparelsesforslag administrationen skal 
beskrive til det videre budgetarbejde. Udvalget besluttede desuden, at der 
ud over de af administrationen foreslåede besparelser, skal beskrives 
besparelsesforslag på 0,5 mio. kr. på Beskæftigelse og Erhverv. Forslagene 
blev fremsendt til seminarmappen forud for budgetdrøftelserne. 
  
Den 24. september blev der indgået budgetforlig. Forliget indeholder 
foruden en reduktion af tidligere udmeldte besparelsesrammer også 
tilkendegivelser i forhold til besparelsesforslag, der ikke skal arbejdes 
videre med samt udvidelsesønsker, som bæres videre af de relevante 
udvalg. 
  
Jævnfør budgetforliget fastholdes lokaletilskuddet på det nuværende 
niveau, ligesom forslaget om stigning i hallejen opgives, da forligsparterne 
er meget opmærksomme på værdien af det store arbejde, som 
foreningsområdet bidrager med. De to spareforslag udgår dermed. 
  
Afledt af budgetforliget udgør besparelseskravet til Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalgets ramme 1,298 mio. kr. Derudover 
prioriteres finansiering afledt af tidligere beslutninger vedrørende tilskud til 
Rytmisk Råstof og Fynsk Talentsamarbejde, som samlet udgør 0,143 mio. 
kr.  
  
Parterne i forliget er desuden enige om, at udvalgene i deres videre 
arbejde med sparekataloget søger at skabe finansiering til en 
erhvervsfremmepulje. Udvalget prioriterer puljen indenfor den samlede 
ramme. 
  
Ønsker udvalget at prioritere udvidelser derudover, skal finansieringen 
ligeledes ske indenfor udvalgets samlede ramme. Udvidelsesforslag er 
beskrevet i seminarmappen. 
  
Høringsperioden løber fra 13. oktober til og med 3. november og 
eventuelle indkomne høringsforslag vil blive behandlet på udvalgets møde 
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den 16. november under punktet for beslutning om endelig udmøntning af 
besparelser. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 

Fremgår af de enkelte besparelsesforslag. 
 
Lovgrundlag: 

Den kommunale styrelseslov. 
 
Bilag: 
Åben - EBK - Reduktioner 
 

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 12-10-
2016: 

Der sendes besparelsesforslag i høring for samlet set 2.775 tkr. i 2017 
stigende til 3.275 tkr. i overslagsårene. 
  
  2017 2018 2019 2020 
Jobcenter og Borgerservice         
Reduktion af ressourcer til 
vielsesopgaver -200 -200 -200 -200 
Erhverv mv.         
Erhvervsråd  -50 -50 -50 -50 
Reduktion i byggesags- og 
planafdeling -200 -200 -200 -200 
Kultur og Udvikling         
Bortfald af tilskud til 
Teaterforeningen  -50 -100 -100 -100 
Reduceret tilskud til 
Borgerforeningen  -125 -125 -125 -125 
Reduceret tilskud til Naturama -150 -250 -250 -250 
Reduceret tilskud til Baggårdteatret 
fra 2018 0 -100 -100 -100 
Harmonisering af tilskud til 
golfklubben  -100 -100 -100 -100 
Harmonisering af tilskud til Peder 
Most Garden  -50 -50 -50 -50 
Reduceret tilskud til ældreaktiviteter -100 -100 -100 -100 
Ændring af stadsensemblet -100 -100 -100 -100 
Reduceret tilskud Svendborg 
Museum -300 -300 -300 -300 
Bibliotek         
Fuld selvbetjening i filialer -500 -750 -750 -750 
Reduktion i arrangementer -300 -300 -300 -300 
Musikskolen         
Musikundervisning til børn i 
førskolealderen -500 -500 -500 -500 
Ungdomsskolen         
Ophør med deltagelse i festival  -50 -50 -50 -50 
Forslag i alt -2.775 -3.275 -3.275 -3.275 
  
 
 
 


