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ÅRSBERETNING 2015
Assens Kommune årsberetning er nu klar! dig. Klik dig rundt i publikationen via
menuen til venstre, samt via de forskellige
billeder og overskrifter.
Igen i år har Assens Kommune valgt kun at
udgive publikationen elektronisk. Du kan
Læs borgmesterens forord til årsberetdermed let og hurtigt navigere rundt og
ning 2015 ved at klikke her...
læse lige netop de afsnit, der interesserer
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Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse til
oprindeligt
budget

-2.498.396

-2.501.353

-2.497.389

-1.007

2.410.084

2.428.355

2.406.610

3.474

2.599

419

-1.283

3.882

-85.713

-72.579

-92.062

6.349

91.275

102.948

75.769

15.506

5.562

30.369

-16.293

21.855

-87

-87

0

-87

0

0

0

0

Afdrag på lån - langfristet
gæld

38.425

29.073

29.073

9.352

Øvrige finansforskydninger

25.643

-2.080

-1.080

26.723

Ændringer af likvide aktiver

69.543

57.275

11.700

57.843

Regnskab 2015
(i 1000 kr. )
Indtægter i alt
Drifts udgifter i alt

IDÉBAZAR - gode ideer fra lokalsamfundene

Renter
Resultat ordinær drift
Anlægsudgifter
(inkl. jordforsyning)
Resultat skattefinansierede
område
Drift forsyningsvirksomheder
Optagne lån

2015 I ORD & BILLEDER
KULTUR for børn og voksne

minus = overskud
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af borgmester Søren Steen Andersen

Ulig sidste års regnskab med stort
overskud ved regnskabsafslutningen, må vi konstatere, at resultatet
for 2015 er mere moderat.
Regnskabet viser et overskud på
85,7 mio. kr. på den ordinære drift,
hvilket er 6,3 mio. kr. mindre en oprindeligt budgetteret i budget 2015,
som 28 af byrådets 29 medlemmer
står bag. Det kommer ikke som en
overraskelse, men var ventet, idet
områder indenfor driften har givet
udfordringer i forhold til at overholde budgettet.
2015 har som de foregående år,
været præget af et forholdsvis højt
aktivitetsniveau på anlægsinveste-

ringerne.
Som altid har vi en række verserende anlægsinvesteringer, som tidsmæssigt forskydes mellem årene.
Som eksempel kan nævnes Haarby-Hallen.
Det er vigtigt, at vi fremadrettet
også har fokus på anlægsinvesteringer som kan understøtte vores Vision 2018.
Især bosætning er et vigtigt parameter for at kunne skabe attraktive
tilflytningstilbud.
Lige så vigtigt er det, at vi fortsat
holder den stramme økonomistyring,

så vi får mest muligt ud af skattekronerne til fordel for vores borgere,
og derved fastholde en langsigtet
økonomisk stabilitet. Der er blandt
kommunens ledere og medarbejdere, såvel centralt som decentralt,
stor ansvarlighed for den måden vi
driver Assens Kommune på. Ligeledes er der blandt byrådets partier
stor fokus på ansvarlig økonomisk
planlægning. Tak til alle for indsatsen.
Afslutningsvis vil jeg opfordre alle
til at orientere sig i det foreliggende
regnskab for 2015 og få et indblik i
hvad pengene er anvendt til.
God læselyst!
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Regnskab 2015 I STORE TRÆK
Assens kommune kom ud af
2015 med et fornuftigt regnskabsresultat.
Sammenholdt med det oprindelige budget viser resultatet mindre afvigelser.
Det skyldes, at vi i 2015 har
videreført en stram økonomisk
politik, som også videreføres
fremadrettet.
I det følgende vil de økonomiske
resultater i regnskabet blive gennemgået i store træk.

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse til
oprindeligt
budget

-2.498.396

-2.501.353

-2.497.389

-1.007

2.410.084

2.428.355

2.406.610

3.474

2.599

419

-1.283

3.882

-85.713

-72.579

-92.062

6.349

91.275

102.948

75.769

15.506

5.562

30.369

-16.293

21.855

-87

-87

0

-87

0

0

0

0

Afdrag på lån - langfristet
gæld

38.425

29.073

29.073

9.352

Øvrige finansforskydninger

25.643

-2.080

-1.080

26.723

Ændringer af likvide aktiver

69.543

57.275

11.700

57.843

Regnskab 2015
(i 1000 kr. )
Indtægter i alt
Drifts udgifter i alt
Renter
Resultat ordinær drift
Anlægsudgifter
(inkl. jordforsyning)
Resultat skattefinansierede
område
Drift forsyningsvirksomheder
Optagne lån

minus = overskud

Ordinær drift
Resultatet af ordinær drift viser et
overskud på 85,7 mio. kr. Der var
budgetlagt med et overskud på
92,1 mio. kr., så resultatet er 6,3
mio. kr. mindre end budgetlagt.
Driftsudgifter består af kommunens udgifter til drift af skoler,
daginstitutioner, ældrepleje, veje
m.v. Kommunens indtægter består

overordnet set af skatteindtægter,
tilskud og udligning fra staten.
Afvigelserne i den ordinære drift
er beskrevet under de enkelte
udvalg. For så vidt angår renterne, skyldes afvigelsen i forhold til
det oprindelige budget primært
en lavere forrentning af likvide
aktiver i banken, kursregulering

*Swap: En swap er en rente der pålægges et variabelt forrentet lån, således at den betegnes som fastforrentet.

ultimo 2015, afregning af swaps*
samt renter af lån på ældreboliger.
Renteudgiften på ældreboliger
dækkes ind via huslejeindtægter
på driften.

Fortsættes næste side > >
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Serviceramme
Af det oprindelige budget til
driftsudgifter på 2.406,6 mio. kr.
var der til Assens Kommune udmeldt en ramme til serviceudgifter
fra Social- og Indenrigsministeriet
på 1.720,9 mio. kr.
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Assens kommunes samlede forbrug på serviceudgifter for regnskab 2015 var på 1.721,5 mio. kr.,
hvilket er en overskridelse af servicerammen med 0,6 mio. kr.

Regnskab
2015

Opgørelse af serviceudgifter 2015 (i 1.000 kr.)
Assens Kommunes serviceramme 2015 - udmeldt af SIM

1.720.908

Regnskab

1.721.480

Afvigelse (minus = mindreforbrug)

Anlægsinvesteringer
En del af overskuddet på den ordinære drift bruges
på anlægsprojekter. Anlægsudgifter er engangsudgifter til større afgrænsede projekter som f.eks. nybyggeri eller større moderniseringer/renoveringer.
På anlægssiden er der forbrugt 91,3 mio. kr. Det er
15,5 mio. kr. mere end der oprindeligt var budgetlagt med. Merforbruget i 2015 skyldes, at der har
været overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter
fra tidligere år. Der er fortsat anlægsprojekter under udførelse, som vil blive overført til 2016.
Det skattefinansierede område
Resultatet på det skattefinansierede område viser
et underskud på 5,6 mio. kr., hvilket er 21,9 mio. kr.
mere end budgetlagt og skyldes primært merforbrug på anlæg.

572

Lån og afdrag
Der er ikke optaget lån i 2015. Der er afdraget 38,4
mio. kr. på kommunens gæld, hvilket er 9,4 mio. kr.
mere end budgetlagt. Afvigelsen skyldes afdragene
på ældreboligerne, som dækkes ind via beboernes
huslejeindtægter, som bogføres på driften.
Forbrug af likvide aktiver
Samlet set viser regnskabet et kassetræk på 69,5
mio. kr.
Kassetrækket er 57,8 mio. kr. mere end budgetlagt.
Udover ovenstående skyldes kassetrækket forskydninger i kortfristet gæld.

Gå til forside > >
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De økonomiske MÅL
Assens Kommune har vedtaget en række måltal for økonomien. Formålet med måltallene er at sikre en robust økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg og
langsigtet udvikling af kommunen.

Skemaet viser de økonomiske måltal sammenlignet med
regnskabet, korrigeret budget og oprindeligt budget for
2015.

Det kan ses, at de økonomiske måltal for 2015 ikke er
overholdt i forhold til Resultat af ordinær drift samt det
Måltallene er som følger:
• Resultat af ordinær drift skal som minimum udgøre 100 skattefinansierede område. Resultatet af det skattefinanmio. kr., under forudsætning af et årligt anlægsbehov på sierede område er påvirket af Assens Kommunes store
anlægsprogram i 2015.
ca. 60-70 mio. kr.
• Resultatet af det skattefinansierede område skal minimum vise et positivt resultat på mellem 30-40 mio. kr.,
under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån
(langfristet gæld).
• Den langfristede skattefinansierede gæld skal udvise
en faldende profil
• Kommunens kassebeholdning skal som minimum være
50 mio. kr., og skal til enhver tid kunne dække de løbende betalinger.
• Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr.
Som udgangspunkt benyttes måltallene som pejlemærker
for budgettet. I forbindelse med regnskabet følges der op
på måltallene.

Budgetoversigt og økonomiske måltal
(i mio. kr.)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Resultat af det skattefinansierede område
Kassebeholdning (disponibel)
Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til
kassekreditreglen
Langfristet gæld ultimo *

Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen er på 410 mio. kr., og det skyldes blandt andet, at halvdelen af beløbet er deponerede midler i forhold
til sale og leaseback ordningen og derfor ikke disponible.
Langfristet gæld ultimo 2014 var 491 mio. kr., så der har i
2015 været et fald på 30 mio. kr., det er mindre end budgetlagt, men måltallet er stadig overholdt.
RØD farve angiver de områder, hvor der ikke leves op
til den økonomiske politik. GUL angiver områder, hvor
op-mærksomheden bør skærpes, og GRØN angiver områder, hvor der leves op til den økonomiske politik.

Måltal
2015
-100
-30 til -40
-50
-100
Fald

Regnskab Korr. Budget Opr. Budget
2015
2015
2015
-86
-73
-92
6
30
-16
-66
-195
-195
-410
461

-433
458

*ekskl. gæld til ældreboliger og finansiel leasing

Gå til forside > >
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Ledelsens påtegning
Økonomiudvalget har den 14. marts 2016 aflagt årsregnskabet
for 2015 for Assens Kommune til Byrådet.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om
Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.
Når revisionsberetningen foreligger, vil byrådet senest i august
kunne tage endelig stilling til regnskabet og godkende dette.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.
I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed
regnskabet til revisionen.
Assens Kommune, den 14. marts 2016

2015 I ORD & BILLEDER

Gå til forside > >
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Regnskabsoversigter

På bevillingsniveau

Anlægsoversigt

Balance

Anlægsopgørelse på 2,0
mio. kr. og derover

Her på siden finder du alle de økonomiske
oversigter for regnskab 2015

Finansieringsoversigt Regnskabspraksis
Afvigelser finansiering
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Anlægsopgørelse afsluttede under 2,0 mio. kr.

Egenkapital

Hoved og nøgletal

Personaleoversigt

Gæld

Regnskabsopgørelse

Ejendomsværdi og
Landsbyggefonden

Garanti og Kaution

Overførsler
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Regnskabsoversigt på bevillingsniveau
Hovedoversigt / Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2015

(i 1.000 kr.)
Driftsudgifter - udvalg
Økonomiudvalget
Innovations- og medborgerskabsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Børne- og uddannelsesudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Social- og sundhedsudvalget
Beredskabskommisionen
Driftsudgifter i alt
Anlæg
Salg af ejendomme
Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning
Ombygning Assens Rådhus
Flytning Jobcenter til Willemoesgade 15
Nedrivning af tomme kommunale bygninger
Risikostyring
IT-Fællesadministration
Digitaliseringspulje - Fællesadministration
Lync & Unifled Communication-telefoniløsening
Ny server- og storageinstallation
Digital infrastruktur
Pulje til velfærdsteknologi
Pulje til forsamligssteder
Pulje trafiksikkerhed m.v.
Udskiftning af gadelysarmaturer
Opdatering af bymidter
Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet
Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr
Renovering og udskiftning af broer
Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens
Cykelstier og kantbaner
Forbedret fremkommelighed
P-pladser ved skoler og haller
Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs
Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs
Fortov v/Lindebjerg plus kørestolsrampe
360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania
Oprensning af sejlrenden Assens Havn
efterslæb
og opgradering
*Asfalt,
inkl. overskud
fra forsyningsvirksomheder
Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens
Vandløbsområdet

>> Side 1

>> Side 2

Korrigeret
budget

Regnskab

206.616
45.939
101.943
755.694
59.619
333.684
898.730
7.772
2.409.997 *
-7.009
479
160
810
1.569
2.200
2.699
1.026
787
1.399
2.384
308
274
648
56
206
2.421
66
11.196
1.114
881
570
-21
1.100
13.276
446
1.325

>> Side 3

Oprindeligt
budget

219.305
45.021
105.139
777.447
59.610
315.560
897.702
8.484
2.428.268

220.770
42.826
100.367
770.954
59.179
316.922
886.919
8.673
2.406.610

-9.595
479
158
700
200
2.719
2.500
2.543
1.000
775
1.600
2.249
450

-2.695
716

274
518
453
342
1.927
66
8.859
1.238
905
0
0
575
2.027
1.100
13.097
411
461

>> Side 4

Afvigelse til
opr. budget
-14.154
3.113
1.576
-15.260
440
16.762
11.811
-901
3.387

-4.314
-237
160
810
200
-200
600
969
2.500
-300
2.250
449
1.000
26
775
12
1.399
2.000
384
308
2.000
-2.000
300
-26
1.000
-352
1.000
-944
206
2.000
421
66
2.000
9.196
1.000
114
1.000
-119
2.100
-2.100
1.230
-1.230
575
-5
-21
1.100
10.000
3.276
Fortsættes næste side
446 > >
900
425
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Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr
206
342
206
Renovering og udskiftning af broer
2.421
1.927
2.000
421
Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens
66
66
66
Cykelstier og kantbaner
11.196
8.859
2.000
9.196
Forbedret fremkommelighed
1.114
1.238
1.000
114
P-pladser ved skoler og haller
881
905
1.000
-119
>>
Side
2
>>
Side
3
>>
Side
4
>>
Side
1
Hovedoversigt
på bevillingsniveau 2015
Ny adgangsvej til/ Regnskabsoversigt
sommerhusområdet Asnæs
0
2.100
-2.100
Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs
0
1.230
-1.230
Fortov v/Lindebjerg plus kørestolsrampe
570 Korrigeret 575 Oprindeligt 575 Afvigelse til -5
Regnskab -21 budget
opr. budget -21
360
grader
2.027 budget
(i
1.000
kr.)Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania
Oprensning
af sejlrenden
1.100
1.100
1.100
Driftsudgifter
- udvalg Assens Havn
Asfalt,
efterslæb og opgradering
13.276
13.097
10.000
3.276
Økonomiudvalget
206.616
219.305
220.770
-14.154
Havnenære
ny vejadgang Næs, Assens
446
411
446
Innovations- arealer,
og medborgerskabsudvalget
45.939
45.021
42.826
3.113
Vandløbsområdet
1.325
461
900
425
Miljø- og teknikudvalget
101.943
105.139
100.367
1.576
Vand ogognaturplaner
919
920
1.000
-81
Børneuddannelsesudvalget
755.694
777.447
770.954
-15.260
Bassinarealer
ved Assens
75
75
75
Kultur- og fritidsudvalget
59.619
59.610
59.179
440
Natur
og Frilufsstrategi
544
1.421
900
-356
Erhvervsog beskæftigelsesudvalget
333.684
315.560
316.922
16.762
Særlig
for lystfiskeri - Helnæs
341
670
500
-159
Social- indsats
og sundhedsudvalget
898.730
897.702
886.919
11.811
Skovrejsning
/ Grundvandssikring
152
120
100
52
Beredskabskommisionen
7.772
8.484
8.673
-901
Klimatilpasning
456
750
750
-294
Driftsudgifter i alt
2.409.997
2.428.268
2.406.610
3.387
LIFE70
172
458
172
Anlæg EU-tilskud projekt
Planlagt
bygningsvedligeholdelse
7.074
7.046
7.000
74
Salg af ejendomme
-7.009
-9.595
-2.695
-4.314
Energimærkning
kommunale
bygninger
110
363
110
Udv. vedligeh. ogafrenovering
Jobcenterbygning
479
479
716
-237
Energibesparende
2011-15
1.653
1.646
1.653
Ombygning Assensforanstaltninger
Rådhus
160
158
160
Bygningsvedligeholdelse,
efterslæb/påbud
2.009
2.000
2.000
9
Flytning Jobcenter til Willemoesgade 15
810
700
810
Indsatspuljen
af faldefærdige
350
0
Nedrivning af 2011-nedriv.
tomme kommunale
bygningerejendomme
200
200
-200
Fortsat
områdefornyelse
97
500
97
Risikostyring
1.569
2.719
600
969
Landsbypulje
2014-2015
4.350
2.840
2.000
2.350
IT-Fællesadministration
2.200
2.500
2.500
-300
Opdatering
kommunale
udlejningsejendomme/tomme byg
35
210
200
-165
Digitaliseringspulje
- Fællesadministration
2.699
2.543
2.250
449
Byfornyelse
594
1.200
594
Lync & Unifled Communication-telefoniløsening
1.026
1.000
1.000
26
Pulje
til bygningsbevaring
250
250
-250
Ny serverog storageinstallation
787
775
775
12
Ombygning
Assens Vandrehjem
409
372
409
Digital infrastruktur
1.399
1.600
1.399
Beredskab
Fyn
600
0
Pulje til velfærdsteknologi
2.384
2.249
2.000
384
Museum
Vestfyn
415
415
415
0
Pulje til forsamligssteder
308
450
308
Naturskolen
Baagø m.v.
1.200
1.149
1.000
200
Pulje trafiksikkerhed
2.000
-2.000
Haarby
haludvidelse
og svømmehal
2.054
4.923
12.000
-9.946
Udskiftning
af gadelysarmaturer
274
274
300
-26
Pulje
til
udendørsarealer
sport
og
fritid
620
1.040
750
-130
Opdatering af bymidter
648
518
1.000
-352
Terrariet
i
Vissenbjerg,
Velkomstcenter
2.053
2.006
900
1.153
Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet
56
453
1.000
-944
Pulje
forsamlingsog
klubhuse
517
705
900
-383
Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr
206
342
206
Syddanske
Madoplevelser
38
0
Renovering og udskiftning af broer
2.421
1.927
2.000
421
Kunstpulje
119
142
100
19
Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens
66
66
66
Danskernes
digitale
bibliotek
(DDB)
94
128
128
-34
Cykelstier og kantbaner
11.196
8.859
2.000
9.196
Tilbygning
Glamsbjerghallen,
halstrategi
1.100
-1.100
Forbedret fremkommelighed
1.114
1.238
1.000
114
Aaruphal
udvidelse
1.250
-1.250
P-pladser ved skoler og haller
881
905
1.000
-119
Danmarks
Fugle
Zoo
270
325
325
-55
Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs
0
2.100
-2.100
Udendørsanlæg
Arena Assenspå Asnæs
166
200
200
-34
Stianlæg vest omved
campingpladsen
0
1.230
-1.230
Netball,
Linjen 2 Haarby
253
250
250
3
Fortov v/Lindebjerg
plus kørestolsrampe
570
575
575
-5
Skydelokaler
Fyrtårn
Tommerup
200
200
-200
360 grader Havn
og Bælt,
Stedet Tæller - Realdania
-21
2.027
-21
Den
grønne
platform
(Skole+)
879
1.000
879
Oprensning af sejlrenden Assens Havn
1.100
1.100
1.100
Renovering
taf
tandplejeklinik
Tommerup
(fra
drift)
300
0
Asfalt, efterslæb og opgradering
13.276
13.097
10.000
3.276
Digitaliseringarealer,
iht. strategi
- Dagtilbud
397
500
500
-103
Fortsættes
næste side
Havnenære
ny vejadgang
Næs, Assens
446
411
446 > >
Overmarksgården
Udearealer
75
75
75
Vandløbsområdet
1.325
461
900
425
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2015 I ORD & BILLEDER

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Pulje forsamlings- og klubhuse
517
705
900
-383
Syddanske Madoplevelser
38
0
Kunstpulje
119
142
100
19
>>
Side
3
>>
Side
4
>>
Side
1
>>
Side
2
Danskernes digitale bibliotek (DDB)
94
128
128
-34
Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi
1.100
-1.100
Aaruphal - udvidelse
1.250
-1.250
Hovedoversigt
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2015
Danmarks Fugle/ Zoo
270
325
325
-55
Udendørsanlæg ved Arena Assens
166
200
200
-34
Netball, Linjen 2 Haarby
253 Korrigeret 250 Oprindeligt 250 Afvigelse til 3
Regnskab
budget
(i 1.000 kr.) Fyrtårn Tommerup
Skydelokaler
200 budget
200 opr. budget-200
Den
grønne platform
(Skole+)
879
1.000
879
Driftsudgifter
- udvalg
Renovering
taf tandplejeklinik Tommerup - (fra drift)
300
0
Økonomiudvalget
206.616
219.305
220.770
-14.154
Digitalisering
iht.medborgerskabsudvalget
strategi - Dagtilbud
397
500
500
-103
Innovations- og
45.939
45.021
42.826
3.113
Overmarksgården
- Udearealer
75
75
75
Miljø- og teknikudvalget
101.943
105.139
100.367
1.576
Børnehusene
Aarup (fra drift)
11
31
11
Børne- og uddannelsesudvalget
755.694
777.447
770.954
-15.260
Områdeinst.
Tommerup (fra drift)
70
70
70
Kultur- og fritidsudvalget
59.619
59.610
59.179
440
Udvidelse
af Agerholm
Børnehave
1.203
1.200
1.200
3
Erhvervs- og
beskæftigelsesudvalget
333.684
315.560
316.922
16.762
Landsbyordning
Gummerup - Solen (fra drift)
50
50
50
Social- og sundhedsudvalget
898.730
897.702
886.919
11.811
Omr.
Glamsbjerg-Uglebo legeplads og IT (fra drift)
202
206
202
Beredskabskommisionen
7.772
8.484
8.673
-901
Landsbyordning
176
176
176
Driftsudgifter i altVerninge - Fuglekilden (fra drift)
2.409.997
2.428.268
2.406.610
3.387
Digitalisering
iht. strategi - Skoler
2.951
3.063
3.000
-49
Anlæg
Renovering
og ombygning af skoler
11.733
13.200
750
10.983
Salg af ejendomme
-7.009
-9.595
-2.695
-4.314
Tommerup
Skole-Fællesomr.
IT
og
legeplads
(fra
drift)
500
500
500
Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning
479
479
716
-237
Ungdomskulturhus
Glamsbjerg
13
13
Ombygning
Assensi Rådhus
160
158
160
Pilehaveskolen
udsmykning
101
100
101
Flytning
Jobcenter
til Willemoesgade 15
810
700
810
Træningsredskaber
100
100
-100
Nedrivning
af tomme kommunale bygninger
200
200
-200
Handicapbil-Bostedet Stærevænget (fra drift)
215
249
215
Risikostyring
1.569
2.719
600
969
Handicapbil-IT-Bostedet Østerbo (fra drift)
215
249
215
IT-Fællesadministration
2.200
2.500
2.500
-300
Bygn.vedl. Lindebjerg
Allé 1-7
1.574
1.572
1.350
224
Digitaliseringspulje
- Fællesadministration
2.699
2.543
2.250
449
Klargøring
af grøntsagsrum
562
560
560
2
Lync
& Unifled
Communication-telefoniløsening
1.026
1.000
1.000
26
Erhvervs(fra drift)
67
118
67
Ny
server-og
ogAktivitetscenter
storageinstallation
787
775
775
12
Træningsredskaber
100
100
Digital
infrastruktur
1.399
1.600
1.399
Træningsredskaber
- Hjælpemiddeldepotet
57
174
140
-83
Pulje
til velfærdsteknologi
2.384
2.249
2.000
384
Sygeplejeklinikker
500
500
500
0
Pulje
til forsamligssteder
308
450
308
Indretning
parterreetage
1.954
1.956
1.000
954
Pulje
trafiksikkerhed
m.v.Birkely til daghjem
2.000
-2.000
Madservice af
(fra
drift)
813
813
813
Udskiftning
gadelysarmaturer
274
274
300
-26
Kildebakkenaf- kapitaltilførsel
200
0
Opdatering
bymidter
648
518
1.000
-352
Televagt system
(fra drift)
1.260
1.100
1.260
Landevej
501 (Motorvejsudvidelse)
1. prioritet
56
453
1.000
-944
E-tavler/storskærme
Hjemmeplejen
301
363
301
Havnenære
arealer, CampOne
Assens Strand&Entrepr
206
342
206
Ombygning af
Æblehaven
100
0
Renovering
ogbus,
udskiftning
af broer
2.421
1.927
2.000
421
Anlæg
i alt
93.100
99.868
75.769
17.331
Ny
adgangsvej
til genbrugspladsen i Assens
66
66
66
Jordforsyning
Cykelstier og kantbaner
11.196
8.859
2.000
9.196
Boligformål
-145
2.430
0
-145
Forbedret fremkommelighed
1.114
1.238
1.000
114
Erhvervsformål
-1.680
650
0
-1.680
P-pladser ved skoler og haller
881
905
1.000
-119
INy
altadgangsvej
jordforsyning,
anlæg
-1.825
3.080
0
-1.825
til sommerhusområdet
Asnæs
0
2.100
-2.100
Anlægsudgifter
i alt
91.275
102.948
75.769
15.506
Stianlæg
vest om
campingpladsen på Asnæs
0
1.230
-1.230
Fortov v/Lindebjerg plus kørestolsrampe
570
575
575
-5
Renter
2.599
419
-1.283
3.882
360
grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania
-21
2.027
-21 > >
Fortsættes
næste side
Oprensning af sejlrenden Assens Havn
1.100
1.100
1.100
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2015 I ORD & BILLEDER

Klargøring af grøntsagsrum
562
560
560
2
Erhvervs- og Aktivitetscenter (fra drift)
67
118
67
Træningsredskaber
100
100
Træningsredskaber - Hjælpemiddeldepotet
57
174
140
-83
Sygeplejeklinikker
500
500
500
0
Indretning parterreetage Birkely til daghjem
1.954 1
1.9562
1.000
>> Side
>> Side
>> Side
3
>> Side954
4
Madservice (fra drift)
813
813
813
Kildebakken - kapitaltilførsel
200
0
Hovedoversigt
Regnskabsoversigt
på bevillingsniveau 2015
Televagt system/ (fra
drift)
1.260
1.100
1.260
E-tavler/storskærme Hjemmeplejen
301
363
301
Ombygning af bus, Æblehaven
Korrigeret 100 Oprindeligt
Afvigelse til 0
Anlæg
17.331
Regnskab93.100 budget 99.868 budget 75.769 opr. budget
(i
1.000i alt
kr.)
Jordforsyning
Driftsudgifter - udvalg
Boligformål
-145
2.430
0
-145
Økonomiudvalget
206.616
219.305
220.770
-14.154
Erhvervsformål
-1.680
650
0
-1.680
Innovations- og medborgerskabsudvalget
45.939
45.021
42.826
3.113
IMiljøalt jordforsyning,
anlæg
-1.825
3.080
0
-1.825
og teknikudvalget
101.943
105.139
100.367
1.576
Anlægsudgifter
i alt
91.275
102.948
75.769
15.506
Børneog uddannelsesudvalget
755.694
777.447
770.954
-15.260
Kultur- og fritidsudvalget
59.619
59.610
59.179
440
Renter
2.599
419
-1.283
3.882
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
333.684
315.560
316.922
16.762
Social- og sundhedsudvalget
898.730
897.702
886.919
11.811
Øvrige finansforskydninger
25.643
-2.080
-1.080
26.723
Beredskabskommisionen
7.772
8.484
8.673
-901
Driftsudgifter i alt
2.409.997
2.428.268
2.406.610
3.387
Afdrag
på
lån
langfristet
gæld
38.425
29.073
29.073
9.352
Anlæg
Salg af ejendomme
-7.009
-9.595
-2.695
-4.314
Finansiering
Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning
479
479
716
-237
0
0
0
0
Optagne
lån
Ombygning Assens Rådhus
160
158
160
Generelle
tilskud til Willemoesgade 15
-780.495
-780.311
-776.347
-4.148
Flytning Jobcenter
810
700
810
Refusion
købsmoms
1.796
0
0
1.796
Nedrivning
af tomme kommunale bygninger
200
200
-200
Skatter
-1.719.697
-1.721.042
-1.721.042
1.345
Risikostyring
1.569
2.719
600
969
Finansiering
i alt
-2.498.396
-2.501.353
-2.497.389
-1.007
IT-Fællesadministration
2.200
2.500
2.500
-300
Digitaliseringspulje - Fællesadministration
2.699
2.543
2.250
449
Lync & Unifled Communication-telefoniløsening
1.026
1.000
1.000
26
Ændring
likvide
aktiver
69.543
57.275
11.700
57.843
Ny serverog storageinstallation
787
775
775
12
Digital infrastruktur
1.399
1.600
1.399
Pulje til velfærdsteknologi
2.384
2.249
2.000
384
Pulje til forsamligssteder
308
450
308
Pulje trafiksikkerhed m.v.
2.000
-2.000
Udskiftning af gadelysarmaturer
274
274
300
-26
Opdatering af bymidter
648
518
1.000
-352
Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet
56
453
1.000
-944
Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr
206
342
206
Renovering og udskiftning af broer
2.421
1.927
2.000
421
Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens
66
66
66
Cykelstier og kantbaner
11.196
8.859
2.000
9.196
Forbedret fremkommelighed
1.114
1.238
1.000
114
P-pladser ved skoler og haller
881
905
1.000
-119
Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs
0
2.100
-2.100
Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs
0
1.230
-1.230
Fortov v/Lindebjerg plus kørestolsrampe
570
575
575
-5
360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania
-21
2.027
-21
Gå til
side med regnskabsoversigter
>>
Oprensning af sejlrenden Assens Havn
1.100
1.100
1.100

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau
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Mio. kr.
Kostpris 01.01.2015

Grunde og
bygninger

Tekniske anInventar m.v.
læg m.v.

Materialle
anlægsaktiver under
udførelse

1197,3

55,2

56,8

Tilgang

12,6

7,0

5,3

Afgang

-3,0

-3,0

Overført

38,4

38,4

Kostpris 31.12.2015
Ned- og afskrivninger 1. januar 2015
Årets afskrivninger

1,5

Ialt
1.310,8
24,9

1.245,3

62,2

62,1

1,5

1371,1

-294,6

-36,6

-53,1

-384,3

-48,3

-5,4

-3,1

-56,9

-342,9

-42,0

-56,2

-441,1

902,4

20,2

5,9

1,5

30-50 år*

10-100 år

3-5 år

Ingen

Årets nedskrivninger

OMRÅDER
 Økonomiudvalget
 Innovation og Medborgerskab
 Miljø og Teknik
 Børn og Uddannelse
 Kultur og Fritid
 Erhverv og Beskæftigelse
 Social og Sundhed
 Beredskab


Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31.12.2015
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015
Afskrivning (over antal år)

930,0

*) Omfatter kun anvendte afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde

2015 I ORD & BILLEDER
> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

ÅRS

Opgørelse over anlæg

2015

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
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2015 I ORD & BILLEDER

på 2,0 mio. kr. og derover:
Salg af ejendomme

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

-9.595

-7.009

2.586

IT - Fællesadministration

2.500

2.200

-300

Anlægget har primært dækket fælles-IT udgifter til hardware.
I 2015 har det primært været udstyr i forbindelse med færdiggørelse af infrastrukturprojekt. Derudover har der været øgede dobbeltskærmsløsninger,
ergonomisk udstyr til arbejdspladser, iPads/iPhones og udstyr til Unified
Communication (Skype for Business). Til dækning af udstyr/ydelser bestilt i
2015 overføres restbudgettet på 300.000 kr. til 2016.
Digitaliseringspulje

2.543

2.699

156

Følgende ejendomme er solgt i 2015:
Jordløse Møllevej 12
Sundhedscentret
Afvigelsen skyldes bl.a.:
Tomme ejendomme på listen” over bygninger til salg” har været udbudt,
men har ikke i alle tilfælde ført til salg eller blevet solgt til forventet pris.
- Barløsevej 47, Assens
- Mosevangen 2, Haarby
- Skolevej 44, Tommerup

Puljen er anvendt primært til nye digitaliseringstiltag, der er beskrevet via
ide-oplæg/businesscase, vurderet og godkendt af prioriteringsgruppe under
digitalisering og velfærd og IT. Af tiltag kan nævnes
• IT løsning til e-dagsorden system som byrådets politikkere skal bruge for
bl.a at kunne tilgå både åbne og lukkede dagsordener fra deres Ipad, lave
digitale noter og dele dem med sin gruppe.
• Smart Klik – mobiltidsregistrering til entreprenørgården så medarbejderne
på bl.a de grønne områder registrerer de opgaver de udfører.
• Ipads til dagplejerne så de kan bruge deres fagsystem Børne Intra i løbet
af deres arbejdsdag- indtil da måtte de bruge deres private computere
hvis de havde en og det betød at ikke alle kunne dokumentere deres faglige observationer på dagplejebørnene.
Merforbruget på 156.000 kr. dækkes af bevillingen for 2016.
Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg

2015

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
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2015 I ORD & BILLEDER

på 2,0 mio. kr. og derover:
Pulje til velfærdsteknologi

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

2.249

2384

135

1.927

2.421

494

8.859

11.196

2.337

Anlægget er anvendt i overensstemmelse med prioriteringsplanen, som
udvalget har vedtaget. Således er en stor del af anlægget anvendt til implementering af Carendo (bade- og bækkenstol) i alle plejeboliger og bosteder.
Derudover er vasketoiletter implementeret i hjemmeplejen.
For anlægget er der også afprøvet og anvendt forskellige teknologier som
e-tavler, spiseteknologi (spiserobot) og Virtuel Genoptræning.
Desuden er der for anlægget afholdt Fremtidsværksted for både at udvikle
organisationskulturen med henblik på at modne organisationen til bedre
brug af teknologi og samtidig finde områder, hvor det giver mening at anvende teknologi.
Anlægget er også brugt på ledelse, projektledelse og konsulentbistand i
forbindelse med projekter.
Merforbruget på 135.000 kr. dækkes af budgettet for 2016.
Renovering og udskiftning af broer
Pengene er brugt til renovering og undersøgelse af 9 eksisterende broer og
anlæg af en ny bro. En jernbanebro er blevet renoveret og to andre bro er
blevet undersøgt for fremtidig renovering. Ny bro er etableret på Lindevænget i Haarby i samarbejde med Natur og Miljø ifm. ændring af vandløbsforhold.
Cykelstier og kantbaner
Der er indtil nu udført nyt afvandingsanlæg på cykelstistrækningen st.
0-st.1200 fra Glamsbjergsiden til krydset ved Dolevej. Cykelstien langs højre kørebane er udført kantstensbegrænser og med asfaltbærelag og der er
udført vejbrønde grusbærelag langs den modsatte side. Mellem st. 1200 og
1800 fra Krydset ved Dolevej og igennem Gummerup forbi Hjemstavnsgården og til bygrænsen er nyt afvandingsanlæg delvist udført og der er påbegyndt udførelse af grusbærelag. Den sidste strækning mod Haarby er udført
delvist med grusbærelag langs den højre side som en del af den transmissionsledning, der udført af fjernvarmeværkerne.
Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg
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på 2,0 mio. kr. og derover:
Asfalt, efterslæb og opgradering

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

13.097

13.276

179

3.826

3.886

60

7.046

7.074

28

Der er udført følgende større entrepriser:
Overfladebehandling:
Helnæs Byvej. Ldv. 628 Ravnekærvej, Ldv. 605 Bogensevej, Holtegårdsvej,
Kerngerupvej 5620, Højbjergvej, Nabben, Ldv. 526 Knarreborgvej, Kelstrupskovvej, Ldv. 526 Kirkehelle/Overgade, Lergyden, Nørregade 5492, Årupvej/
Assenbøllevej, Ldv. 542 Skovstrupvej, Ldv. 628 Prinsevej, Ldv. 601 ved
Damsboskoven, Ldv. 601 mellem Haarby og Jordløse, Ldv. 601 Hårbyvej.
Varmblandet asfalt:
Ldv. 505 Odensevej 5610, Ldv. 505 mellem Verninge og Brylle, Ldv. 628
Helnæsvej, Ldv. 628 ”Dæmningen”, Langesøvej, Næsvej.
Remix:
Ldv. 628 Gamtoftevej, Ldv. 504 mellem Ørsten og Skydebjerg, Ldv. 505 Koppenbjerg til Tylle Kro.
Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens
Forbruget på knap 4 mio. kr. er blevet anvendt til:
Projektering og planlægning blandt andet ved eksterne rådgivere anlægsarbejder bestående af kloakering, udgravning af vejkasse, opbygning af grusbærelag inkl. geotekstil, udførelse kantsten i granit og asfaltbelægninger
herunder hævet plateau, nyt belysningsanlæg samt afsluttende arbejder.
Der er blevet anvendt et betydeligt beløb til håndtering af forurenet overskudsjord.
Planlagt bygningsvedligeholdelse
Puljen er anvendt til løbende bygningsvedligehold på kommunens bygninger.
Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg
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på 2,0 mio. kr. og derover:
Energibesparende foranstaltninger 2011 - 2015

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

45.000

45.007

7

2.000

2.009

9

4.042

3.692

-350

Anvendt til investering i energibesparende foranstaltninger på den kommunale bygningsmasse, herunder:
Solcelleanlæg, efterisolering af konstruktion, forbedring af tekniske anlæg,
udskiftning af oliefyr til vedvarende energi, udskiftning af belysningsanlæg,
vandbesparende initiativer, varmestyringssystemer, udskiftning af hårde
hvidevarer og udskiftning af vinduer og døre.
Bygningsvedligeholdelse, efterslæb og påbud
Der er udført vedligeholdelse af tag, facader, kloakker, og tekniske installationer på skoleområdet.
Indsatspuljen 2011 – Nedrivning af faldefærdige ejendomme
Anvendelsesområde til opkøb, nedrivninger og renoveringer. Er restbeløb på
kr. 350.000,- Heraf betales lån fra Jordforsyning Anlæg på kr. 335.000,- tilbage.
Der er anvendt totalt (kommunale samt statslige midler) kr. 1.022.749,- på
opkøb af 6 ejendomme, kr. 2.752.442,- på nedrivning af 20 ejendomme, kr.
417.305,- på renovering af 4 ejendomme, kr. 288.600,- på oprydning på
25 ejendomme (primært i forbindelse med nedrivning på samme ejendom),
kr. 584.821,- på rådgivning. Der er udført indsatser på ialt 43 ejendomme,
og der er opnået refusion fra staten på kr. 678.626,- Alle puljemidler tildelt
er forbrugt, og regnskabet viser et overskud efter tilbagebetaling af lån til
Jordforsyning Anlæg på kr. 15.000,-

2015 I ORD & BILLEDER

Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg

2015

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
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på 2,0 mio. kr. og derover:
Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

2.105

2.105

0

3.063

2.951

-112

Velkomstcentret til Terrariet i Vissenbjerg er et projekt som bestod i nedbrydning af et eksisterende mindre vindfang, og opførelse af en ny bygning
på 150 m², som består af hhv. et vindfang og en ny ”regnskov” med forskellige bassiner, et vandfald og tropiske planter.
Velkomstcentret er bygget af Murfirmaet Bo Rasmussen fra Veflinge som
hovedentreprenør, der var billigst bydende ved indbudt licitation. Projektet
var udarbejdet af Henry Jensen A/S i samarbejde med Terrariet, og herefter
gennemført af arkitekt Søren Christian som byggeleder.
Byggeriet er opført med et specielt plasttag, som tillader UV-gennemstråling af hensyn til dyr og plantelivet i bygningen, ligesom denne skal, er bygget til at have en konstant høj luftfugtighed. Facader er murede med mursten og er således en vedligeholdelsesvenlige materialer.
Digitalisering iht. strategi - Skoler
• Alle børn i 3. klasse har fået en personlig device.
• Læseindlæringen er blevet digitalt understøttet.
• Børn med læse – og skrivevanskeligheder tilbydes en digital læserygsæk
senest i 3. klasse
• Børn med struktureringsvanskeligheder kan tilbydes et digitalt struktureringsværktøj
• Der er investeret i digitale klassesæt i forhold til at understøtte læseudviklingen og begynderlæring i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse
• Alle pædagogiske medarbejdere har fået individuelle, digitale enheder
• Der er indkøbt projektorer og/eller digitale tavler til de fleste klasserum
• Der er indkøbt digitale læremidler som værktøj til undervisningsdifferentiering og inklusion
Midlerne er anvendt i overensstemmelse med strategien: Pædagogisk Didaktisk Digitaliseringsstrategi 2013- 2015.
Der søges om overførelse af 112.000 til 2016, hvilket primært skyldes en
enkelt skole, der ikke har brugt alle de midler, der var budgetteret med.

Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg
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på 2,0 mio. kr. og derover:

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

Jordforsyning
Generelle bemærkninger:
Salg af byggegrunde og erhvervsjord budgetteres samlet for alle udstykninger.
I byggemodningsregnskabet for den enkelte udstykning indregnes salget af
grunde/erhvervsjord på den konkrete udstykning.
De afsluttende byggemodningsregnskaber vedrører kun udgifter og indtægter efter kommunesammenlægningen.
Salg jordforsyning
I 2015 udgør salget af grunde og erhvervsjord i alt 7,6 mio. kr. Salget fordeler sig med salg af byggegrunde 5,3 mio. kr. og salg af erhvervsjord 2,3 mio.
kr.
Byggemodningsregnskab for udstykningen Eventyrbakken, Mørkmosehøj,
Aarup
Udstykningen er startet op i 2013 og færdiggjort i 2015 bortset fra grønne
områder og veje, som forventes at blive færdiggjort i 2016 - 2019. Der er
byggemodnet 27 grunde i alt.
Byggemodningsomk.
Afsat til grønne områder og veje
Udgifter i alt
Solgte grunde
20 grunde ej solgt forventet salgspris
Underskud i alt

7.548
545
8.093
-2.188
-5.543

-7.731
362

-5.000

-7.628

-2.628

8.264

7.548

-716

ÅRS

Opgørelse over anlæg
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under 2,0 mio. kr. - afsluttede:
Udvendig vedligeh. & renovering Jobcenterbygn.

> > Gå til side med regnskabsoversigter
> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

1.524

1.524

0

Ombygning Assens Rådhus

622

624

2

Flytning af Jobcenter til Willemoesgade 15

700

810

110

2.719

1.569

-1.150

Pulje til forsamlingssteder

450

308

-142

Syddanske Madoplevelser

217

179

-38

Lync & Unified Communication – telefoniløsning

1.000

1.026

26

Digital infrastruktur

1.600

1.399

-201

Vandløbsområdet

461

1.325

864

Vand og Naturplaner

920

919

-1

1.421

544

-877

Bassinarealer ved Assens

210

211

1

Skovrejsning / Grundvandssikring

120

152

32

Udskiftning af gadelysarmaturer

274

274

0

Opdatering af bymidter

518

648

130

Forbedret fremkommelighed

1.238

1.114

-124

P-pladser ved skoler og haller

1.500

1.476

-24

575

570

-5

1.100

1.100

0

210

35

-175

Risikostyring

Natur og Friluftsstrategi

Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe
Oprensning af sejlrenden Assens Havn
Opdatering kommunale udlejningsejendom./tomme bygninger

Fortsættes næste side > >

ÅRS

Opgørelse over anlæg

2015

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
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> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

Ombygning Assens Vandrehjem

372

409

37

Museerne

415

415

0

1.040

620

-420

Pulje forsamlings-og klubhuse

705

517

-188

Kunstpulje

142

119

-23

Danskernes digitale bibliotek (DDB)

128

94

-34

Danmarks Fugle Zoo

325

270

-55

Udendørsanlæg ved Arena Assens

200

166

-34

Netball, Linjen 2, Haarby

250

253

3

Pilehaveskolen udsmykning

100

101

1

Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud

500

397

-103

Overmarksgården - Udearealer

200

200

0

Børnehusene Aarup (fra drift)

300

280

-20

Områdeinstitution Tommerup (fra drift)

303

303

0

1.200

1.203

3

50

50

0

Omr. Glamsbjerg-Uglebo, legeplads, IT (fra drift)

206

202

-4

Landsbyordning Verninge, Fuglekilden (fra drift)

176

176

0

Tommerup Sk., Fællesomr., IT, legepl. (fra drift)

500

500

0

Træningsredskaber

100

100

0

Pulje til udendørsarealer sport og fritid



> > Gå til side med regnskabsoversigter

Udvidelse Agerholm Børnehave
Landsbyordning Gummerup, Solen (fra drift)

Fortsættes næste side > >
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Opgørelse over anlæg
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Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
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under 2,0 mio. kr. - afsluttede:
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> > Gå til anlægsoversigt
> > Gå til anlægsopgørelse over 2,0 mio. kr.
> > Gå til anlægsopgørelse under 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

Træningsredskaber - Hjælpemiddeldepotet

174

57

-117

Sygeplejeklinikker

500

500

0

1.956

1.954

-2

Handicapbil Bostedet Stærevænget (fra drift)

249

215

-34

Handicapbil Bostedet Østerbo (fra drift)

249

215

-34

1.572

1.574

2

Klargøring af grøntsagsrum

560

562

2

Erhvervs- og Aktivitetscenter (fra drift)

118

67

-51

Madservice (fra drift)

813

813

0

Televagt system

1.100

1.260

160

Fællesudgifter og – indtægter, Boligformål

1.230

1.048

-182

558

579

21

0

43

43

500

473

-27

Indretning parterreetage Birkely til daghjem



> > Gå til side med regnskabsoversigter

Bygningsvedligeholdelse Lindebjerg Allé 1-7

Fællesudgifter og – indtægter, Erhvervsformål
Jordforsyning køb af jord
Forskønnelse af arealer ved Arena Assens

Anlægsbevillinger til puljer kan indeholde overførsler fra året før.

ÅRS
BERETNING
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Finansieringsoversigt
mio. kr.
Likvide beholdninger primo
Tilgang af likvide aktiver:
+/- Årets resultat
+/- Lånoptagelse
+/- Øvrige finansforskydninger
+ kursreg. likvide aktiver
Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån
Likvide beholdninger ultimo

Regnskab
2014
325,3

Regnskab
2015
311,2

17,2
5,5
4,5
4,9

-5,5
0,0
-25,6
1,3

-46,2
311,2

-38,4
243,0

Bemærkninger til
afvigelser

Afvigelser finansiering
Netto 1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab

Kommunal indkomstskat
-1.565.566 -1.565.566 -1.565.566
Selskabsskat
-55.912
-55.912
-55.912
Grundskyld
-99.133
-99.133
-97.591
Øvrige skatter
-431
-431
-628
I alt skatter
-1.721.042 -1.721.042 -1.719.697
Kommunal udligning
-566.986 -566.986 -566.988
Udligning udlændinge
20.912
17.264
17.268
Statstilskud
-80.177
-80.177
-80.196
Beskæftigelsestilskud
-116.952 -116.952 -116.952
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014
12.000
12.000
17.616
Diverse tilskud, udligning og efterregulering
-45.144
-45.460
-51.243
I alt tilskud og udligning
-776.347 -780.311 -780.495
Refusion købsmoms
0
0
1.796
Samlet finansiering
-2.497.389 -2.501.353 -2.498.396

Afvigelser
i forhold til
oprindeligt
budget
0
0
1.542
-197
1.345
-2
-3.644
-19
0
5.616
-6.099
-4.148
1.796
-1.007

Omkring udligning udlændinge er det oprindelige
budget reduceret, idet
Assens Kommune har
modtaget ekstraordinært
integrationstilskud til
flygtning på 2.196.000 kr.
samt 1.452.000 kr. i tilskud
til boliginvesteringer til
flygtninge. Begge tilskud
er kommet efter budgetvedtagelsen for 2015 på
grund af flygtningestrømmen i Europa.
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for
2014 udgør 17.616.000 kr.
Beskæftigelsestilskuddet
for 2015 er midtvejsreguleret med 1.104.000 kr.,
og der er endvidere blevet
reguleret med 96.000 kr. i
forhold til tilskud til kommuner med dårlig udvikling
i ledigheden.
Diverse tilskud, udligning og efterregulering
omhandler reguleringer,
udligning selskabsskat,
udviklingsbidrag, tilskud til
ø-kommuner, samt diverse
tilskud indenfor ældre- og
dagtilbudsområdet.

ÅRS
BERETNING
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Anvendt

REGNSKABSPRAKSIS
>> Side 1

>> Side 2

>> Side 3

>> Side 4

Generelt
Assens Kommunes regnskab aflægges i
henhold til gældende lovgivning og efter
de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og
kapitalposter. I regnskabet indgår tillige
udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som
kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres
overordnet.

beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale,
bilag og anden dokumentation, oplysninger
i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

God bogføringsskik
Kommunens bogføring skal foretages i
overensstemmelse med god bogføringsskik.

Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den
forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Den gode bogføringsskik kan beskrives
som den praksis, der til enhver tid anses
for god skik og brug blandt kyndige og
ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige
relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske
registreringer, herunder transaktionsspor,

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i
forhold til foregående år
De forskellige opgørelser til regnskabet er
igen udarbejdet med oprindelig budget.
Personaleoversigt
Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret
via elektronisk indhentede tingbogsattester.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i
anlægskartoteket.
Fortsættes næste side > >

ÅRS

>> Side 1

>> Side 2

>> Side 3

>> Side 4
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag
af afskrivninger.

BERETNING

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår
som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især
være aktiver som inventar på skoler,
institutioner m.v. Inventar indkøbt til
samme formål aktiveres, når der er tale
om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.
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Indretning af lejede lokaler samt anlæg,
driftsmateriel og inventar, herunder
edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen
samt omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug.
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et
aktivs egenskaber eller en væsentlig
forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv
og afskrives over den nye levetid.
Udgifter til mindre reparationer o. lign,
som ikke har væsentlig indflydelse
på aktivets levetid eller egenskaber i
øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår,
hvori de afholdes.
Bunkning af aktiver :
Der foretages ikke bunkning af aktiver
under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr.

Aktiverne har tidligere været aktiveret
som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale
om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.
Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning.
Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion
af sammenlignings- og nøgletal.
Grunde og bygninger			
Ejendomme er værdisat med udgangspunkt i 1. januar 2007.
Bygninger indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der
afskrives ikke på grunde.
Levetider er fastlagt til følgende
• Bygninger til administration 50 år.
• Skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, tekniske bygninger 30 år.
• Kommunale kiosker eller pavilloner
m.v. 15 år.

Levetider er fastlagt til følgende:
Aktivtype				
• Tekniske anlæg, maskiner og andet
driftsmateriel 10 år.
• Tekniske anlæg, transportmidler m.v.
5 år.		
• Inventar, it-udstyr m.v. 3 år.		
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der
ikke afskrives.
Der afskrives ikke på materielle anlæg
under udførelse. Først når anlægget er
udført, påbegyndes afskrivning over
anlæggets forventede levetid.
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje,
signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til
rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Fortsættes næste side > >
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>> Side 1

>> Side 2

>> Side 3

>> Side 4

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor
Assens Kommune har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien
af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige
leasingydelser, som Assens Kommune er forpligtet til at
betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten
som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers
anvendes Assens Kommunes alternative lånerente.

tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi
under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Omsætningsaktiver - varebeholdninger
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.
Varelagre over 1. mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse registreres fra
år til år.
Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. registreres,
hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at
være væsentlige.
Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes
til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.
Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Assens Kommune har
medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre
kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter senest foreliggende årsregnskab.
Finansielle anlægsaktiver – langfristede

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg
Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet
salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller
nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.
Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer
Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig
risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes
til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi
(kurs) på balancedagen.
Egenkapital
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.
Fortsættes næste side > >
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Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når
kommunen på balancedagen har en
retslig eller faktisk forpligtelse, som
resultat af en tidligere begivenhed, og
det er sandsynligt, at afviklingen heraf
vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling
af forpligtelsen.
Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende
tjenestemandsansatte og ansatte på
tjenestemandslignende vilkår, optages
i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er
beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5 år
foretages en aktuarmæssig beregning
af pensionsforpligtelsen vedrørende
tjenestemænd.
ISM har fastlagt en pensionsalder på
62 år og opgørelsesrente på 2 %.
Det er pligtigt, at registrere kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på
balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager.
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi
i overensstemmelse med de indgåede
aftaler.
Donationer modtaget i regnskabsåret
Modtagne donationer, tilskud og gaver
som kommunens skoler, institutioner
m.fl. har modtaget i regnskabsåret

indtægtsføres på særlige artskonti i
regnskabet, således der i regnskabsåret
løbende afregnes den korrekte moms til
udligningsordningen.
Langfristede gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
og andre kreditinstitutter er optaget
med restgælden på balancetidspunktet.
De kapitaliserede restleasingforpligtigelser vedrørende finansielt leasede
anlægsaktiver indregnes i balancen
som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi.
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til
kursen ultimo regnskabsåret.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter,
staten, kirken, andre kommuner og
regioner optages med restværdien på
balancetidspunktet.
Noter til driftsregnskab og balance
Der er udarbejdet noter til henholdsvis
driftsregnskab og balance i det omfang,
der er væsentlige forhold, som bør
belyses, og/eller ISM har stillet krav om
noteoplysning/regnskabsbemærkning.
>> Side 1

>> Side 2

>> Side 3

>> Side 4
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Mio. kr.
AKTIVER
Materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg mv.
Inventar
Anlæg under udførelse
Ialt
Immaterielle anlægsaktiviteter

2014

2015

902,8
18,6
3,8
1,5
926,7
0

902,5
20,1
5,9
1,5
930
0

1.571,7
-17,1
1.554,6
0

1.575,0
-18,2
1.556,8
1,7

163,2
111,9
275,1
311,2
3.067,6

106,7
104,8
211,5
243,0
2.943,0

-10,0
-1.112,4
32,5
-400,7
-1.490,6
-312,3
-1.060,6
-11,8

-8,8
-1.061,50
31,8
-377,8
-1.416,3
-331,8
-1.020,9
-11,7

-192,3
-3.067,6

-162,3
-2.943,0
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Balance
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Finansielle anlægsaktiviteter
Langfristede tilgodehavender
Affaldsordninger
Ialt
Omsætningsaktiviteter varebeholdninger
Omsætningsaktiviteter fysiske anlæg
Til salg
Omsætningsaktiviteter tilgodehavender
Omsætningsaktiviteter værdipapirer ialt
Likvide beholdninger (bankindskud)
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital:
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Balancekonto
I alt
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita
m.v.
Kortfristede gældsforpligtelser
PASSIVER I ALT

ÅRS

Udviklingen i egenkapitalen
Mio. kr.

2014

2015

Egenkapital 01.01.

1.387,1

1.490,5

+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver

-1,1

-1,2

+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

19,0

-50,1

17,2

-5,5

5,7

-80,2

61,4

61,6

2,3

1,2

BERETNING
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2015

+/- udvikling på balancekontoen
+/- resultat iflg. resultatopgørelsen
+/- direkte posteringer hkto. 9
+/- konti med statushenvisninger hkto. 0-7
Korrektion vedr. feriepengeforpligtelse
+/- hensættelse reserve for opskrivning 9.94

-1,1

Egenkapital ultimo:

1.490,5

1.416,3

Egenkapital ifølge balancen

1.490,5

1.416,3
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Hoved- og nøgletal
Oversigt over væsentlige
økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab
2014
Assens

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-142,5

-85,7

-19,4

5,6

926,7

930,0

1.571,7

1.575,0

Omsætningsaktiver i alt

163,2

108,4

Likvide beholdninger

311,2

243,0

-1.490,5

-1.416,3

-312,3

-331,8

-1.060,5

-1.020,9

-12,2

-14,5

-192,3

-162,3

Resultat af det skattefinansierede område
Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
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Regnskab
2015
Assens

Finansielle anlægsaktiver

Balance, passiver
Egenkapital
Hensatte forpligtigelser
Langfristet gæld
Anden gæld (Staten)
Kortfristet gæld
Note: ”-” betyder overskud

Assens Kommune
Indbyggertal:
Gns. likviditet pr. indb.:
Likvide aktiver pr. indb.:
Langfristet gæld pr. indb.:
-heraf ældreboliger pr indbygger:
Udskrivningsgrundlag pr. indb.:
Kommuneskat:
Grundskyldspromille:

41.046
10.013 kr.
7.582 kr.
25.838 kr.
6.415 kr.
146.137 kr.
26,10 %
22,120 ‰

Landsgennemsnit
Indbyggertal:
Gns. likviditet pr. indb.:
Likvide aktiver pr. indb.:
Langfristet gæld pr. indb.:
-heraf ældreboliger pr indbygger:
Udskrivningsgrundlag pr. indb.:
Kommuneskat:
Grundskyldspromille:
Kilde for landsgennemsnit : Nøgletal.dk

6.383 kr.
3.322 kr.
15.215 kr.
4.567 kr.
160.197 kr.
24,91 %
26.183 ‰

ÅRS

Personaleoversigt
Fuldtidsansatte
2014
2.870

Fuldtidsansatte
2015
2.856

334

343

0

0

334

343

Innovations- og medborgerskabsudvalg

5

11

Innovation og medborgerskab

5

11

122

125

5

5

Veje og grønne områder og koll. trafik

70

71

Vedligeholdelse kommunale bygninger

47

49

1.113

1.113

100

115

1.013

998

Kultur- og fritidsudvalg

42

41

Kultur- og fritid

42

41

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

151

112

Arbejdsmarked

149

111

2

1

1.099

1.104

Sundhed

561

565

Plejecentre, Bosteder og Aktivitet

505

507

33

31

Anlæg

4

7

Økonomiudvalg

1

0

Innovations- og medborgerskabsudvalg

0

3

Miljø og teknik udvalg

3

3

Børne- og uddannelsesudvalg

0

1

BERETNING
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Dagtilbud og Skole

Erhvervsfremme, boligpol. og bosætning
Social- og sundhedsudvalg

Myndighed SSU



2015 I ORD & BILLEDER

Det samlede personaleforbrug for 2015 udgør 2.855
fuldtidsstillinger, et fald på 15 i forhold til 2014.
Faldet dækker over forskydninger indenfor de enkelte
udvalg
Økonomiudvalget
Den administrative organisation viser en stigning på
9, dette vedrører flere ansatte i Social, Sundhed og Arbejdsmarked (+10) og Familie, Unge og Uddannelse (+7)
samt et fald i Trafik og Byg (-7) og Stabe (-1)
Innovation- og medborgerskabsudvalg
Innovation og medborgerskab viser en stigning på 6, det
vedrører primært Projekt - Helhedsindsats for udsatte
familier. Projektet er startet i 2014 og først fuld normeret i 2015
Miljø- og teknikudvalg
Veje og grønne områder og koll. trafik er steget (+1 Entreprenørgården), samt vedligeholdelse af bygninger (+2
rengøringsselskab) Beredskab (-1)
Børne- og uddannelsesudvalget
Familie, unge og uddannelse viser en stigning på 15,
det vedrører børn og familie (+9), PPR og familieindsatser (+6). Dagtilbud og Skole viser et fald på 15, det
vedrører dagpasning (-19) uddannelse (+7) særlige dagtilbud (-3)
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarkedet viser et fald (-38), som primært vedrører færre i løntilskudsordning (-21) seniorjob (-9) beskæftigelsesordninger (-8)
Social- og sundhedsudvalg
Sundhed viser en stigning på 4, det vedrører primært
,Duedal (-3)Assens Psykiatri-og Misbrugcenter (+2),Træning (+3)Ledelse og tværgående - Sundhed (+2). Plejecentre, bosteder og aktivitet en stigning på 2 som primært vedrører madservice.
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Gæld
Langfristet gæld

Mio. kr.
Selvejende institutioner med overenskomst

Ultimo
2015

Konvertering af lån

1,3

Mio. kr.
Lånenummer

Restgæld

Kommune kredit

461,2

200933928

Gæld vedrørende ældreboliger

251,2

Finansielt leasede aktiver
Langfristet gæld i alt

Låneramme

Udløb lån

Restløbetid

23,9

2029

14

201442723

5,1

2029

14

307,2

201137214

58,1

2027

12

1020,90

201341286

10,6

2030

15

201341289

46,9

2035

20

201341288

33,5

2035

20

201341287

25,3

2035

20

200428396

4,3

2028

13

200428398
Nyt lån

1,9

2028

13

209,6

2032

17

Beløb i
mio. kr.
1,65

Energibesparende foranstaltninger
Lån til ejendomsskat

0,04

Udskiftning af lyskilder

0,27

Udlejning af beboelse vedr. integrationsloven
85 % af udgiften til erhvervelse af arealer og
ejendomme til kommunal jordforsyning
Udgiften til anlæg i kommunale selvstyrehavne
Indgåelse af leje-/leasingaftaler

0,40

-8,10

Restramme

-2,31

Renteaftale (swap)

Mio. kr.
Lån
Kommunekredit

Rente

udmøntet via lån
nr. 201544184

2,33
1,10

Rente fra/til Restløbetid

Valuta

Hovedstol

Restgæld

Markedsværdi

1,97

v/f

5 år

DKK

37,7

24,5

-1,1

1,93

v/f

10 år

DKK

172,6

161,4

-8,8

Danske Bank 2756 C

3,15

v/f

5 år

DKK

50,7

50,7

-6,8

Danske Bank 2756 G

3,25

v/f

5 år

DKK

50,7

50,7

-7,1

Danske Bank 3019 L

1,37

v/f

5 år

DKK

71,0

71,0

-0,2

Kommunekredit
Sale og leaseback
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Regnskabsopgørelse
Regnskabsopgørelse 2015

(i 1.000 kr.)
Det skattefinansierede område
Skatter
Generelle tilskud
Refusion købsmoms
Indtægter i alt

Regnskab

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse til
opr. budget

-1.719.697
-780.495
1.796
-2.498.396

-1.721.042
-780.311
-2.501.353

-1.721.042
-776.347
-2.497.389

1.345
-4.148
1.796
-1.007

206.616
45.939
102.030
755.694
59.619
333.684
898.730
7.772
2.410.084

219.305
45.021
105.226
777.447
59.610
315.560
897.702
8.484
2.428.355

220.770
42.826
100.367
770.954
59.179
316.922
886.919
8.673
2.406.610

-14.154
3.113
1.663
-15.260
440
16.762
11.811
-901
3.474

2.599
2.599

419
419

-1.283
-1.283

3.882
3.882

-85.713

-72.579

-92.062

6.349

93.100
-1.825
91.275

99.868
3.080
102.948

75.769
75.769

17.331
-1.825
15.506

Resultat af det skattefinansierede område

5.562

30.369

-16.293

21.855

Drift forsyningsvirksomheder
Optagne lån
Afdrag på lån - langfristet gæld
Øvrige finansforskydninger

-87
0
38.425
25.643

-87
0
29.073
-2.080

0
0
29.073
-1.080

-87
9.352
26.723

Ændringer af likvide aktiver

69.543

57.275

11.700

57.843

Driftsudgifter - udvalg
Økonomiudvalget
Innovations- og medborgerskabsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Børne- og uddannelsesudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Social- og sundhedsudvalget
Beredskab
Driftsudgifter i alt
Renter
Renter i alt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlægsudgifter
Jordforsyning
Anlægsudgifter i alt
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Ejendomsværdi
Iflg. kommunens ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2015
udgør den samlede ejendomsværdi:

Kommunalt ejede bygninger

768,5 mio. kr.

Grundværdier

283,3 mio. kr.

Landsbyggefonden
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Velfærdsministeriets
regler ikke værdiansættes i balancen.

Mio. kr.

2014

2015

Indskud i Landsbyggefonden

51,6

51,5

Indskud i kommunalt ejede ældreboliger, regulering

-0,1

0

0

-0,1

51,5

51,4

Driftsstøttelån
I alt indbetalt til Landsbyggefonden
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Almindelige kautions- og garantiforpligtelser
Kommunalt ejede selskaber:
Assens Forsyning A/S 3 lån (Kommunekredit)
Assens Affald & Genbrug A/S 2 lån (Kommunekredit)
Assens Rensning A/S 1 lån (Kommunekredit)
Assens Service A/S 2 lån (Kommunekredit)
Assens Spildevand A/S 2 lån (Kommunekredit
Idrætsformål:
Brylle Fritidscenter - Kommunekredit 1 lån
Andre lokale Selskaber og institutioner:
Assens Havn 3 lån i Kommunekredit
Assens Søsportscenter (Nykredit)
Arena Assens Fonden
Vej, Kloak, Vand, Fjernvarme og boligindskudslån
Fjernvarmeselskaber (Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup og Vissenbjerg) 19 lån i KK
Helnæs Vandværk 3 lån (Kommunekredit)
Glamsbjerg Vandværk (Kommunekredit)
Assens Vandværk 3 lån (Kommunekredit)
Haarby Vandværk 1 lån (Kommunekredit)
Køng - Gummerup Vandværk
I alt
Andre
Udbetaling Danmark (Solidarisk hæftelse)
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v.
Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri
Boligselskaber m. fl.:
BRF Kredit 45 stk garanterede lån
Kommunekredit 1 stk lån DOMEA
Økonomistyrelsen Bolig- og erhvervskontoret 1 stk. lån Boligforeningen Kristiansdal
Realkredit Danmark 34 stk. lånegarantier
Nykredit 62 stk lånegarantier
LR Realkredit AS, Nyropsgade 21, 1780 København V. (4 stk. lån)
I alt
Kautions- og garantiforpligtelser i alt

Ultimo 2014

Ultimo 2015

20.459.993
16.512.443
4.927.992
1.149.081
9.073.871

19.341.615
22.199.742
8.282.099
592.634
44.388.327

359.959

299.263

14.593.397
1.797.180
5.000.000

16.060.086
1.709.857
5.000.000

66.069.856
1.835.066
3.520.316
9.546.292
1.457.061
0
156.302.507

120.799.654
1.710.980
3.291.299
9.257.492
10.722.597
1.386.643
265.042.288

573.797.714
730.100.221

704.461.859
969.504.147

47.388.986
45.782.451
3.716.772
3.491.434
20.298
20.298
43.722.382
42.045.615
78.439.030
80.812.947
5.408.561
5.072.724
178.696.029
177.225.469
908.796.250 1.146.729.616

ÅRS

Overførsler

2015

Netto 1.000 kr.
Assens Kommune
Ansøgning om overførsel vedr. puljer
Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen
Ansøgning om overførsel over +/- 5%
Miljø
Vedligeholdelse kommunale bygninger
Områdeinstitution Vissenbjerg
Assensskolen / SFO
Tallerupskolen / SFO
Agerholm Børnehave
Skallebølle skole / SFO
Bøllehuset
Assens Ungdomsskole
Familiehus Syd
Erhvervsfremme, bolig og bosætning
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.
Madservice
Beredskab
Ansøgning om ekstraordinær overførsel
Handicaprådet (Politisk org.)

Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016
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Søges overført
22.153
-1.678
20.901
2.909
841
760
421
152
309
-8
-463
-302
238
30
351
400
-108
288
21
21

Heraf overført
til anlæg
781
0
51
730
0
0
421
0
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Økonomiudvalget
REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)

Økonomiudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

206.616

219.305

220.770

Afvigelse til
korrigeret
budget
-12.689

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-14.154

Borgmester Søren
Steen Andersen (V)

Charlotte Vincent
Petersen (A)

Jens Henrik Winther
Thulesen Dahl (O)

Dan Gørtz (V)

Ole Knudsen (V)

Finn Brunse (A)
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Mulle Johansen (F)
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Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets oprindelige bevilling udgør 9 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Den politiske organisation, der indeholder vederlag til 29 byrådsmedlemmer, udvalg og nedsatte råd og nævn, samt
udgifter til afholdelse af valg.
• Den administrative organisation, som hovedsagelig består af lønudgifter til administrativt personale, som udgør 343,4
fuldtidsstillinger. Herudover drift af administrative bygninger og øvrige personaleudgifter herunder
tjenestemandspensioner og barselsfond.
(i 1.000 kr.)
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Økonomiudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

206.616

219.305

220.770

Afvigelse til
korrigeret
budget
-12.689

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-14.154

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et mindreforbrug på
14.154.000 kr. i forhold til det oprindelige
budget, svarede til 6,41 %.
Der er i løbet af året givet negative
tillægsbevillinger på i alt 1.465.000 kr.
Der er overført et overskud på 7.730.000
kr. fra 2014.
De væsentligste afvigelser beskrives
nedenfor:

Uddannelse
Der er et mindreforbrug på1.940.000 kr.,
som bl.a. vedrører uddannelsesforløbet
Prof På Tværs som løber over flere år,
også i 2016, hvor budgettet et reduceret
med 1.000.000 kr.
Statens arkiver
Der er et overskud på 923.000 kr., som
primært skyldes at projektet vedrørende
statens arkiver er forsinket, og forventes
afholdt i 2016.

Administrationsbygninger
Der er et mindreforbrug på 908.000 kr. og
dette vedrører opsparing til vedligehold i
2016, samt forsinkede regninger for
2015 vedrørende jobcenterbygningen.

Barselsfond
Færre barsler i 2015 har betydet at der er
uforbrugte midler på 1.566.000 kr.

Løn
Der er forskydninger vedr.
personaleudgifter på 3.782.000 kr. som
bl.a skyldes vakante stillinger,
forskydninger i feriepenge m.m.

Risikostyring
Der er færre udgifter til arbejdsskader, så
der i 2015 er et overskud på 2.370.000
kr. Hele området indgår i strategiblok for
2017 og frem.

Tjenestemandspensioner
Der er overskud på 660.000 kr. som er
reguleret til budget 2016.
Ekstraordinære indtægter
En momskontrol i efteråret har givet en
ekstraordinær indtægt på 634.000 kr.
Af det samlede overskud på 12.689.000
kr. overføres 8.741.000 kr. til 2016.

ÅRS
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Innovation og Medborgerskab


REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

45.939

45.021

42.826

Afvigelse til
korrigeret
budget
918

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Afvigelse til
oprindeligt
budget
3.113

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Fmd. Charlotte
Christiansen (A)

Henning Jensen (V)

Bodil Boesgaard (V)

Tage Kiltang
Bartholin (O)

Ena Nørgaard (C)

Leif Rothe
Rasmussen (A)
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Aktive medborgere sikrer
hurtigt og stabilt internet

BORGERNE INDDRAGES i

skabelsen af ny politik
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DIGITAL
KOMMUNIKATION i fokus

IDÉBAZAR

- Gode idéer fra lokalsamfundene

Lars Søgaard (A)
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Innovations- og Medborgerskabsudvalget
Innovations- og Medborgerskabsudvalgets oprindelige bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• IT-drift, Innovation og medborgerskab samt landdistriktsudvikling. IT-driften dækker over de centrale udgifter til IT og
telefoni.
• Indenfor innovation og medborgerskab er der tale om en pulje, som udvalget kan bruge til nye tiltag, hvor fokus er på
innovation og medborgerskab. Tilsvarende er der puljer til landdistriktsudvikling og frivilligt socialt arbejde.
(i 1.000 kr.)
Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Regnskab
2015
45.939

Korrigeret
budget
45.021

Oprindeligt
budget

Afvigelse til
Afvigelse til
korrigeret
oprindeligt
budget
budget
42.826
918
3.113

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et merforbrug på 3.113.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, svarede til 7,27 %.
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 2.195.000 kr., heraf vedrører 1.995.000 kr. overførsler fra 2014.
Den væsentligste afvigelse skyldes et underskud vedrørende projektet Hel familie, hvor satsmidlerne fra styrelsen for
arbejdsmarked og rekruttering (STAR) først modtages i 2016.
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Miljø- og Teknikudvalget
REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Miljø- og Teknikudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

101.943

105.139

100.367

Afvigelse til
korrigeret
budget
-3.196

Afvigelse til
oprindeligt
budget
1.576

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Fmd. Hans
Bjergegaard (O)

Leif Rothe
Rasmussen (A)

Henrik Mott
Frandsen (V)

Ole Knudsen (V)

Rie Nielsen (V)

Arno Termansen (A)
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Assens Kommune er langt
fremme med genbrug af
affald

CYKLISTERNES sikkerhed
øges i Assens Kommune
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Poul Poulsen (B)
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ØKONOMI
 Regnskab 2015 i store træk
 De økonomiske mål
 Ledelsespåtegning
 Regnskabsoversigter

Miljø- og Teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalgets oprindelige bevilling udgør 4 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Natur- og miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse. Vedligeholdelse af grønne områder, stadion og
idrætsanlæg. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Drift af havne, færgedrift og kollektiv trafik, herunder teletaxa.
• Vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder planlægning og udførelse af energibesparende foranstaltninger samt
rengøring.
(i 1.000 kr.)
Miljø- og Teknikudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

101.943

105.139

100.367

Afvigelse til
korrigeret
budget
-3.196

Afvigelse til
oprindeligt
budget
1.576

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et merforbrug på 1.576.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, svarede til 1,57 %.
Der er givet tillægsbevillinger på i alt 4.772.000 kr., som er overført overskud fra 2014.
De væsentligste afvigelser beskrives nedenfor:

OMRÅDER
 Økonomiudvalget
 Innovation og Medborgerskab
 Miljø og Teknik
 Børn og Uddannelse
 Kultur og Fritid
 Erhverv og Beskæftigelse
 Social og Sundhed
 Beredskab
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Miljø- og Natur
Der er et mindreforbrug på 577.000 kr., som vedrører statslige midler til sørestaurering. I Assens er der brug for at samle flere
års bidrag, så der er tilstrækkelige midler til at gennemføre et sørestaureringsprojekt.
Rengøringsselskab
Mindreforbruget på 400.000 kr. skyldes flere indtægter i rengøringsselskabet vedrørende ekstra rengøringsarbejde.
Kommunale bygninger
Der er mindreudgift på 515.000 kr. vedrørende driftssikring af bolig pga. nedrivning af ungdomsboliger.
Af overskuddet på 3.196.000 kr. overføres 2.292.000 kr. til 2016.
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Børne og Uddannelse


Børne- og
Uddannelsesudvalget

REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Børne- og Uddannelsesudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

755.693

777.447

770.954

Afvigelse til
korrigeret
budget
-21.754

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-15.261

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Fmd. Lars Kristian
Pedersen (V)

Mulle Johansen (F)

Tanja Møllegaard
Løvgren (V)

Henrik Mott
Frandsen (V)

Hans Bjergegaard
(O)

Sara Emil Baaring
(A)
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Børnesundhed 2015

DAGTILBUD OG SKOLE
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Området for
UDSATTE BØRN

Vision 2018 UDDANNELSE til alle
unge - et konstant fokus

Elmer Philipsen (A)

ÅRS
BERETNING

2015


Borgmesterens forord

ØKONOMI
 Regnskab 2015 i store træk
 De økonomiske mål
 Ledelsespåtegning
 Regnskabsoversigter
OMRÅDER
 Økonomiudvalget
 Innovation og Medborgerskab
 Miljø og Teknik
 Børn og Uddannelse
 Kultur og Fritid
 Erhverv og Beskæftigelse
 Social og Sundhed
 Beredskab


2015 I ORD & BILLEDER

Børne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 32 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn.
• Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi.
• Pasning af børn i alderen 0-6 år, i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud.
• Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet
skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Der ydes statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler.
• Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov.
• Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse, samt anbringelse af børn uden for hjemmet.
• Indsats og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.
• Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov.
(i 1.000 kr.)
Børne- og Uddannelsesudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

755.693

777.447

770.954

Afvigelse til
korrigeret
budget
-21.754

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-15.261

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et mindreforbrug
på 15.261.000 kr. i forhold til det
oprindelige budget, svarede til
1,96 %.
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 6.493.000 kr.
Der er overført et overskud på
7.994.000 kr. fra 2014.
Udsatte børn og unge
Regnskab 2015 viser et mindreforbrug til udsatte børn og unge på
4.077.000 kr., hvilket primært
skyldes flere refusionsindtægter i
forbindelse opgørelsen af Særligt
dyre enkeltsager – herunder især
hjemtagelsen af statsrefusion for
husstande med minimum 4 anbragte børn samt berigtigelser af
disse for 2014. Derudover har der
været et mindreforbrug på tabt
arbejdsfortjeneste og merudgifter.
Yderligere har der vist sig et min-

dreforbrug på udgifter til anbringelser, som følge af færre anbringelser, og et merforbrug til forebyggende foranstaltninger pga.
flere foranstaltninger.
Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp og driftsudgifter
til tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere tegner sig for et merforbrug på 2.388.000 kr. Udviklingen skyldes, at der har været flere
unge på uddannelseshjælp i 2015
end forudsat i budgettet.
Skoleområdet
Ud af skoleområdets samlede
mindreforbrug på 8.088.000 kr.
kan de 4.988.000 kr. henføres til
overskud på skolerne der overførers til 2016. Skolernes samlede
overskud omfatter både over- og
underskud på den enkelte skole,
idet cirka halvdelen af skolerne har

overskud og halvdelen har underskud.
Det resterende overskud på
3.100.000 kr. skyldes primært at
der har været et mindre forbrug til
mellemkommunale betalinger og
elevtalsreguleringerne, samt at det
øremærkede statstilskud til læreres og pædagogers kompetenceuddannelse ikke er brugt i 2015,
det overføres til budget 2016.
Visiterede tilbud
Det samlede mindreforbrug på
visiterede tilbud er på 3.455.000
kr. af dette overskud, henføres
1.311.000 kr. til specialebørnehaven Solsikken og Pilehaveskolen.
Det resterende overskud på
2.144.000 kr. skyldes primært
specialundervisning, hvor der har
været færre udgifter til børn, som
modtager visiteret specialundervisning i eksterne tilbud.

Dagtilbud
Regnskabet viser et mindreforbrug
på 6.211.000 kr. Størstedelen af
dette mindreforbrug er opstået på
de centrale konti, hvor der i alt er
forbrugt 4.887.000 kr. mindre end
planlagt. Hovedårsagen til dette
mindreforbrug på de centrale konti
er færre børn i private tilbud, færre
udgifter til søskendetilskud, samt
færre børn i forhold til budgettet i
de kommunale institutioner – 18
færre dagplejebørn, 10 færre vuggestuebørn og 69 færre børnehavebørn. De decentrale enheder
har i 2015 samlet set haft et overskud på 1.324.000 kr., hvoraf der
samlet set blev overført et underskud på 479.000 kr. fra 2014 til
2015. Heraf har dagplejen i 2015
haft et underskud på 1.324.000
kr., hvoraf man overførte et underskud fra 2014 på 1.116.000 kr.

ÅRS
BERETNING
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Kultur og Fritid


Kultur- og Fritidsudvalget
REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

59.619

59.610

59.179

Afvigelse til
korrigeret
budget
9

Afvigelse til
oprindeligt
budget
440

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Ena Nørgaard (C)

Charlotte
Christiansen (A)

Lars Kristian
Pedersen (V)

Erik Klindt
Andersen (V)

Tage Kiltang
Bartholin (O)

Elmer Philipsen (A)
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Hal- og idrætsbyggeri

KULTUR for børn og
voksne
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Musikken i Assens
Kommune

Større
kulturbegivenheder i
2015

Henrik Hansen (A)
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Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre.
• Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen.
• Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed.
• Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården
og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Danmarks FugleZoo m.v.
(i 1.000 kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

59.619

59.610

59.179

Afvigelse til
korrigeret
budget
9

Afvigelse til
oprindeligt
budget
440

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et merforbrug på 440.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, svarede til 0,74 %.
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 431.000 kr., heraf vedrører 818.000 kr. overførsler fra 2014.
Der er overført 103.000 kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. Ungdomskulturhus og 250.000 kr. til Innovations- og
medborgerskabsudvalget vedr. Kultur i Børnehøjde.

ÅRS
BERETNING
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Erhverv og Beskæftigelse


Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget

REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

333.684

315.560

316.922

Afvigelse til
korrigeret
budget
18.124

Afvigelse til
oprindeligt
budget
16.762

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Dan Gørtz (V)

Lone Akselsen (A)

Erik Klindt
Andersen (V)

Leif Wilson
Laustsen (V)

Jens Henrik Winther
Thulesen Dahl (O)

Charlotte Vincent
Pedersen (A)
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Bredt samarbejde hjælper
udsatte ledige tilbage på
arbejdsmarkedet
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Poul Poulsen (B)
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 13 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Arbejdsmarkedsområdet, som dækker over de målgrupper, der varetages af Jobcentret. Det drejer sig om flygtninge,
sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobs visiterede, borgere i ressourceforløb og
forsikrede ledige. Herudover er der budget til: Turistinformation, Udvikling Fyn, markedsføring og planlægningsopgaver.
(i 1.000 kr.)
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

333.684

315.560

316.922

Afvigelse til
korrigeret
budget
18.124

Afvigelse til
oprindeligt
budget
16.762

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et merforbrug på
16.762.000 kr. i forhold til det
oprindelige budget, svarede til 5,29 %.
Der er i løbet af året givet negative
tillægsbevillinger på i alt 1.362.000 kr.
Der er overført et underskud på
1.887.000 kr. fra 2014.
De væsentligste afvigelser beskrives
nedenfor:
Jobafklaringsforløb
En markant anderledes tilgang af
borgere til Jobafklaringsforløb end de
forudsætninger der lå i lovforslaget,
betyder større udgifter til ordningen
end budgetteret. Merforbruget er på
7.422.000 kr.
Ledighedsydelse
Et stigende antal borgere på
ledighedsydelse medfører flere
udgifter. Det er en konsekvens af den
reducerede adgang til førtidspension
(hører under SSU). Merforbruget er på
6.485.000kr.

Integration
Et stigende antal flygtninge har
medført øgede udgifter til ydelser og
tilbud (bl.a. danskuddannelse).
Merforbruget på 8.247.000 kr.
forstærkes dog af, at Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering ikke
har beregnet refusionsgrundlaget
endeligt endnu. I forbindelse med den
endelige restafregning ventes
refusionen at øges og vil indgå i
regnskab 2016.
Løntilskud og jobrotation
Mindre brug af kommunale løntilskud
og jobrotationsordningen giver et
mindreforbrug er 5.714.000 kr.
Sundhedsfaglig bistand
I forlængelse af de senere års
reformer er antallet af lægeerklæringer
og brugen af sundhedskonsulenttimer
stigende for at honorere kravene til
indsatserne for de mest udsatte
grupper. Bl.a. borgere i

Jobafklaringsforløb. Merforbruget er
1.178.000 kr.
På Jobcenterets område er der i
budget 2016 indlagt 25.720.000 kr. til
at modgå mængdeudviklingerne og
39.058.000 kr. til at modgå effekter af
refusionsreformen.
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Social og Sundhed


Social- og
Sundhedsudvalget

REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

898.730

897.702

886.919

Afvigelse til
korrigeret
budget
1.028

Afvigelse til
oprindeligt
budget
11.811

(minus = mindreforbrug)

Borgmesterens forord

Betina Stick (O)

Henrik Hansen (A)

Henning Jensen (V)

Bodil Boesgaard (V)

Rie Nielsen (V)

Lars Søgaard (A)
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Fællesskab, netværk og
madklub

Udviklingshæmmede
hjælper til på Frøbjerg
Festspil

Samskabelse og
integration af
lokalsamfundet
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Jeg er virkelig glad
for mit vasketoilet

Tilbud til hjælp om
vægttab

Malene Rye Andersen (Ø)
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Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 37 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
• Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler.
• Medfinansiering af sundhedsvæsen, på bl.a. indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller hos lægen.
• Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug.
• Førtidspension og boligstøtte.
• Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitets- og
beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og
behandling til voksne borgere i eget hjem.
• Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre.
(i 1.000 kr.)
Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

898.730

897.702

886.919

Afvigelse til
korrigeret
budget
1.028

Afvigelse til
oprindeligt
budget
11.811

(minus = mindreforbrug)

Regnskabet viser et merforbrug på 11.811.000 kr. i forhold til
det oprindelige budget, svarede til 1,33 %.
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt
10.783.000 kr. Der er overført et overskud på 7.734.000 kr.
fra 2014.
De væsentligste afvigelser beskrives nedenfor:
Handicap (myndighed)
På handicapområdet er der et merforbrug på 6.447.000 kr.
som primært skyldes en øget tilgang af egne borgere, dyre
enkeltforanstaltninger, såsom domsanbringelse og
rehabiliteringsophold samt ændrede budgetforudsætninger
vedrørende takster bl.a. på grund af en ændret
ressourcemodel.
Socialt udsatte (myndighed)
Der er et merforbrug på 2.542.000 kr. på området for socialt
udsatte, som primært skyldes dyre enkeltforanstaltninger,
herunder domsanbringelse.

Hjælpemidler (myndighed)
Der er stigende udgifter på 4.715.000 kr. vedrørende
hjælpemiddelområdet. Merforbruget vedrører stigende
udgifter på inkontinens- og stomihjælpemidler samt øgede
udgifter til biler, boliger og hjælpemiddeldepotet.
Ud over det beskrevne merforbrug viser regnskabet også
mindreudgifter på flere områder, bl.a. på den
aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet
med 2.957.000 kr. og de decentrale handicaptilbud med
4.540.000 kr.
Der er i budgettet for 2016 – 2019 indarbejdet blokke i
forhold til afvigelserne på Handicap og Socialt udsatte.
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Borgmesterens forord

Beredskab


Beredskabskommissionen
2014

REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER FOR OMRÅDET

(i 1.000 kr.)
Beredskabskommissionen

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

7.772

8.484

8.673

Afvigelse til
korrigeret
budget
-712

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-901

(minus = mindreforbrug)

Borgmester Søren
Steen Andersen (V)

Ole Knudsen (V)

Hans Bjergegaard
(O)

Poul Poulsen (B)
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Leif Rothe
Rasmussen (A)
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Politidirektøren for
Politikreds Fyn

En repr. for Beredskabsforbundet
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Borgmesterens forord

Beredskab
Beredskabets oprindelige bevilling udgør 0,4 % af Assens Kommunes samlede budget.
Bevillingen indeholder budget til:
Forebygge, og begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder
beredskabsplaner og brandtilsyn.
(i 1.000 kr.)
Beredskabskommissionen

Regnskab
2015

Korrigeret
budget

Oprindeligt
budget

7.772

8.484

8.673

Afvigelse til
korrigeret
budget
-712

Afvigelse til
oprindeligt
budget
-901

(minus = mindreforbrug)
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Regnskabet viser et mindreforbrug på 901.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, svarede til 10,39 %.
Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger på i alt 189.000 kr. Der er et overført overskud fra 2014 på 419.000 kr., og
der er flyttet 600.000 kr. fra drift til anlæg vedrørende bygninger til det nye Beredskab Fyn.
Den væsentligste afvigelse skyldes, at der ikke blev udarbejdet en overordnet beredskabsplan, som udskydes til 2016.
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Tilbud til hjælp om
vægttab

Aktive medborgere
sikrer hurtigt og
stabilt internet

Assens kommune er
langt fremme med
genbrug af affald

Børnesundhed 2015

Udviklingshæmmede
hjælper til på
Frøbjerg Festspil

Området for udsatte
børn og unge

Cyklisternes
sikkerhed øges i
Assens Kommune

Samskabelse og
integration af
lokalsamfundet

Vision 2018 uddannelse til alle
unge - et konstant
fokus

Hal- og Idrætsbyggeri

Bredt samarbejde
hjælper udsatte
ledige tilbage på
arbejdsmarkedet

Dagtilbud og skole

Borgerne inddrages
i skabelsen af ny
politik

Fællesskab, netværk
og madklub

Kultur for børn og
voksne

Jeg er virkelig glad
for mit vasketoilet

Musikken i Assens
Kommune

Digital
kommunikation i
fokus

Idébazar - Gode idéer
fra lokalsamfundene

Større
kulturbegivenheder
i 2015

2015 I ORD & BILLEDER
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AKTIVE MEDBORGERE
sikrer hurtigt og stabilt internet
I Assens Kommune har vi Vilje til Vækst,
og det kan mærkes blandt de mange aktive borgere, der selv har taget initiativ
til at få fibernet i netop deres område.
Takket være disse borgere blev 2015
året, hvor områder som Skovvej, Provstigården, Skydebjerg-Ladegård og
Mark-Ladegård Byvej blev færdig-etableret, mens otte andre områder er ved
at blive etableret, og yderligere otte
områder venter på at blive etableret.
Hurtig og stabil internetadgang er en
forudsætning for vækst
Den måde vi har indrettet vores samfund på i dag, gør det nærmest umuligt
at undvære hurtigt internet, og i mange
tilfælde er det blevet en forudsætning
for tilflytningen til kommunen, og for
hvorvidt erhvervsdrivende vil drive forretning her hos os.
Derfor er det af stor betydning for kommunen, når de mange aktive ildsjæle,
gang på gang går forrest og får etab-

leret netværk, lavet underskriftsindsamlinger og indhentet tilbud fra internetudbyderne. Kommunen kan nemlig
ikke selv gå ind og favorisere bestemte
internetudbydere på markedet, da loven
siger, at udbredelsen af bredbånd skal

ske på markedsvilkår.
Med de aktive medborgeres hjælp får vi
forbedret internetforbindelserne i kommunen, og det er med til at sikre fortsat
udvikling og vækst.

ÅRS

Assens Kommune er langt fremme
med GENBRUG AF AFFALD

2015

Vi er allerede godt på vej med at genbruge affald, så regeringens krav om
50 % genanvendelse af husholdningers
affald kan blive nået.
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Kravet er en del af kommunens nye Affaldshåndteringsplan 2013-2024, som
blev vedtaget i sensommeren 2015. I
høringsperioden var der livlig debat på
Facebook omkring initiativerne i planen. Debatten viste stor positiv vilje til
genbrug.
Velviljen kan allerede ses på den øgede
mængde af genanvendeligt affald, som
er kommet til med den 2-delte beholder i april 2014. Vi har øget indsamlingen af papir, pap, plast, metal og glas
med ca. 8 % siden 2013.
Siden planen blev vedtaget er to initiativer blevet sat i værk.
I august 2015 fik vi en ny genbrugspladsstruktur, som gerne skulle give en
bedre service til borgere og virksomheder og et bedre arbejdsmiljø til pladsfolkene. Den nye struktur omfatter 3
supergenbrugscentre, 3 minigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre, og
alle pladser er på vej med renoveringer
eller nyetablering. På alle pladser vil

der efter renovering kunne afleveres
haveaffald hele døgnet.
Assens, Haarby og Vissenbjerg er blevet supergenbrugscentre, som kan
modtage alle affaldsfraktioner herunder farligt affald, asbest og PCB byggeaffald. Assens genbrugsplads er i
gang med en renovering, som fortsætter i 2016, mens renovering af Haarby
genbrugsplads vil ske i løbet af 20162017. Den gamle plads i Vissenbjerg er
for lille, og der ses på en ny placering.
Åbningstiderne for supergenbrugspladserne er udvidet til hverdage 10.0018.00 og lørdage 9.00- 17.00.
Glamsbjerg, Tommerup og Aarup er
blevet minigenbrugspladser, hvor der
ikke kan afleveres farligt affald, asbest
og PCB byggeaffald. Pladserne har
begrænset bemanding og vil blive renoveret i løbet af 2016-2017.
De 2 døgngenbrugscentre placeres i
Barløse-området og i Helnæs-området.
Assens Forsyning A/S arbejder sammen med lokalgrupper i områderne om
at finde de bedste steder. Døgngenbrugscentrene kan modtage haveaffald
og genanvendeligt emballageaffald.
Centrene vil være uden bemanding og

kan benyttes hele døgnet.
I november 2015 vedtog Byrådet at
indføre en rød miljøboks til husstandsindsamling af batterier, farligt affald
og småt elektronik. Miljøboksen er et
supplement til genbrugspladserne og
er derfor gratis. Det er frivilligt, om
man vil have en miljøboks. Miljøboksen
vil tilgodese borgere, som har vanskeligt ved selv at komme på genbrugspladserne. De vil fra 1. april 2016 være
dækket ind med husstandsindsamling
for de fleste affaldsfraktioner via dagrenovation, 2-delt beholder, miljøboks
og storskrald.
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Borgerne inddrages
i skabelsen af ny
politik
Det aktive medborgerskab er et af midlerne til at nå målene i Assens
Kommunes Vision 2018 – ’Vilje til Vækst’. I den forbindelse igangsatte
Innovations- og Medborgerskabsudvalget i foråret 2015 arbejdet med
en ny politik for det aktive medborgerskab. Politikken skal være medvirkende til at fremme og understøtte det allerede blomstrende aktive
medborgerskab i kommunen.
Som et væsentligt skridt på vej mod den endelige politik blev der den
26. september 2015 afholdt et politikværksted på Gl. Brydegaard med
det formål at få borgernes input til formuleringsarbejdet. Til politikværkstedet havde udvalget inviteret 35 borgere, der alle, på den ene
eller anden vis, er aktive i deres lokalsamfund. Sammen med byrådspolitikere drøftede borgerne fremtidens aktive medborgerskab i Assens
Kommune.
Og dialogen var god på politikværkstedet. Der blev drøftet visioner og
mål, og borgerne kom med deres råd til, hvordan kommunen kan være
med til at styrke det aktive medborgerskab i fremtiden. Foruden den
gode dialog blev det tydeligt, at borgerne gerne vil være med og gerne
vil inddrages.
Drøftelserne fra politikværkstedet har bidraget til Innovations- og
Medborgerudvalgets videre arbejde med politikken for det aktive medborgerskab. Desuden blev ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter også inddraget i udarbejdelsen af politikken, da de på
den årlige temadag drøftede det aktive medborgerskab.
Politikken for det aktive medborgerskab ’Sammen er vi bedst’ er i høring fra den 19. januar til den 15. februar 2016.
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Bredt samarbejde hjælper
udsatte ledige
tilbage på arbejdsmarkedet
Når ledige langt fra arbejdsmarkedet
skal hjælpes tilbage i beskæftigelse,
forudsætter det et bredt og tværfagligt arbejde - at forskellige kommunale afdelinger arbejder sammen om
det samme mål, og at der bliver lyttet
til borgeren og taget udgangspunkt i
den enkeltes ønsker og kompetencer.
Desuden forudsætter det et tæt samarbejde med en række virksomheder,
hvor borgerne kan komme i praktik og
gradvist lære at være en del af arbejdsmarkedet. Virksomhederne skal
være indstillet på at tage et socialt
ansvar, og Jobcentret skal støtte dem
i dette.
Lene er et godt eksempel på et vellykket samarbejde mellem borger,
kommune og virksomhed.
Lene blev delvist sygemeldt fra sit
job i 2009 grundet muskelsmerter.
Lægerne havde svært ved at finde ud
af, hvad Lene fejlede, og medio 2010
måtte hun sygemelde sig på fuld tid,
da hendes arbejdsgiver ikke længere

kunne få suppleret sygedagpenge.
I løbet af 2011 var Lene i 2 afklarende praktikforløb, som resulterede i, at
hun blev indstillet til førtidspension.
På dette tidspunkt var hun så træt af
sit sygdomsforløb, at hun så førtidspension som eneste løsning. Indstillingen blev dog afslået, da lægerne
stadig ikke havde været i stand til at
stille en diagnose. I den efterfølgende periode fortsatte afklaringsforløbet, og det resulterede i, at Lene
blev indstillet til fleksjob på et lavt
timetal, hvilket blev bevilget i januar
2014.
I foråret 2014 begyndte Lene derfor
at gå i Job- og Kompetencecentrets
Fleksjobcafé, hvor fokus er på at
hjælpe ledige fleksjobbere i deres
jobsøgning. Da det kan være rigtig
svært at finde fleksjob på få timer,
foreslog Lene selv en virksomhed,
der har folk ansat som arbejder hjemmefra. Hun så dette som en oplagt
mulighed for at finde et arbejde på få

timer – og ved hjemmearbejdet slipper hun for den belastning, transport
til arbejdsstedet kan være for hende.
I stedet kan hun bruge sin energi på
selve arbejdet.
På daværende tidspunkt var ’hjemmefleksjob’ noget helt nyt for Assens
Kommune. Det var derfor nødvendigt
at undersøge, hvad det indebar. Det
lå dog hurtigt klart, at dette kunne
være en god løsning for Lene i forhold til at komme i arbejde igen. Lene
fik derfor tilknyttet en virksomhedsmentor, som kontaktede den pågældende virksomhed, introducerede
dem for ideen og fik overbevist dem
om at give ordningen og ikke mindst
Lene en chance.
Dette er både virksomheden og Lene
rigtig glade for i dag. Virksomheden
har fået en god og stabil medarbejder, der bidrager til det samlede produkt, og Lene har fået et andet indhold i hverdagen, så der ikke kun er
fokus på hendes sygdom.

BERETNING

2015


Borgmesterens forord

ØKONOMI
 Regnskab 2015 i store træk
 De økonomiske mål
 Ledelsespåtegning
 Regnskabsoversigter
OMRÅDER
 Økonomiudvalget
 Innovation og Medborgerskab
 Miljø og Teknik
 Børn og Uddannelse
 Kultur og Fritid
 Erhverv og Beskæftigelse
 Social og Sundhed
 Beredskab


2015 I ORD & BILLEDER

Børnesundhed 2015

ÅRS

Børneterapeuterne har i 2015 oplevet en yderligere
stigning i antallet af henviste børn fra 360 børn i
2014 til 362 børn i 2015.

Sundhedsplejen har deltaget i et Ph.d.-projekt omkring overgangskost til småbarnet, som omfattede
flere familier.

Genoptræningsplaner fra OUH er steget fra 20 til
35 børn og træningsbørn fra 15 til 34 børn. Den store stigning af henvisninger, uden udsigt til yderligere økonomi på området, har betydet, at der gældende fra 2016 er justeret i opgaveløsningen i forhold
til det almene og specielle på 6-18 års området.

Kompetencecenteret mellem PPR og Børnesundhed
har integreret de fire punkter, som der blev påpeget
i evalueringen fra Kompetencecenteret i 2014. Ligeledes har KC modtaget flere henvisninger end året
før, og samarbejdet mellem de mange faggrupper er
en velintegreret del af samarbejdet, hvilket skaber
merværdi for familierne og samarbejdspartnere.

Børneterapeuterne har etableret et tværfagligt
Mundmotorisk team, som vurderer børn med mundmotoriske problematikker. En børneergoterapeut
er koordinator, derudover er en talepædagog, en
tandlægefysioterapeut fra Møllebakken, en ergoterapeut fra Pilehaveskolen og en amme konsulent fra
sundhedsplejen tilknyttet.
Sundhedsplejen har oplevet en stigning af fødsler samt nettotilflytning på 0-1 års området på 40
børn. Der er ligeledes oplevet en stigende kompleksitet i opgaveløsningen.
Der er for de 2 årige projektmidler etableret forebyggende hjemmebesøg til familier med 3½ årige
børn med fokus på trivsel og overvægt.
Der er ligeledes sket opkvalificering af fem sundhedsplejersker i forhold til etablering af en overvægtsklinik i både Nord og Syd i efteråret. Her har
hver sundhedsplejerske en kapacitet på ca. 10 familier i livsstilskonsultationer. Forløbene strækker sig
ca. over et år og involverer altid forældrene.
Sundhedsplejen har i samarbejde med skolerne opstartet Skolesundhedsprofilerne i alle 0. klasser. En
systematisk tilgang til at se på børnenes sundhed
og trivsel.

Tandplejen har i år opstartet et samarbejde med private tandlæger omkring tandregulering og har løst
de forskellige praktiske udfordringer omkring dette.
En ny ressourcekrævende arbejdsopgave, der i årets
løb har været gældende for alle områder, er indsatserne til de mange ny tilflyttede flygtninge, der er
kommet til kommunen. Problematikkerne har været
af en anderledes art, og derfor har det krævet helt
andre samarbejdsformer. Ligeledes har arbejdsmængden været størst i selve Assens området.

ÅRS

CYKLISTERNES SIKKERHED
øges i Assens Kommune

2015

2015 bød på godt nyt for cyklister i Assens Kommune, da
flere cykelstiprojekter blev igangsat.
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den øget for de lette trafikanter på strækningen.

Som en bonus tjener stien endnu et formål, idet den er
dimensioneret, så den også kan betjene ligtog, der skal fra
På Fåborgvej mellem Glamsbjerg og Køng/Gummerup arbejdes der på at få etableret cykelsti i begge sider af vejen. kirken og over på kirkegården i forbindelse med begravelser. Derved øges sikkerheden i forbindelse med begravelArbejdet startede op i januar 2015 og forventes afsluttet
juni 2016. Tanken er, at der skal etableres cykelsti og kant- sesoptog, der normalt bevæger sig i et roligt tempo, når de
kommer væk fra den hurtigt kørende trafik på Møllebakken.
baner langs hele vejen mellem Glamsbjerg og Haarby.
Formålet med cykelstien er primært at få flere børn og
unge til at cykle til skole og uddannelse i Glamsbjerg, og
derved give borgerne større frihed og tryghed til at kunne
vælge cyklen til. Cykelstiprojektet har længe været et stort
ønske fra mange af Assens Kommunes borgere, og ønsket
er ikke blevet mindre, efter at 10. klassecentret er blevet
en realitet i Glamsbjerg, og byen har fået rollen som uddannelses by for fri-, folke- og efterskoler samt handelsgymnasiet.
I sensommeren 2015 startede et andet cykelstiprojekt,
denne gang på strækningen mellem Tommerup og Brylle,
som den 14. december 2015 stod klar til afbenyttelse og
indvielse.
Etableringen af denne sti er et ønske, der stammer helt tilbage fra Fyns Amts tid. Og ønsket er blevet større, da børn
fra Brylle skole efter 6. klasse skal til overbygningsskolerne
i enten Tommerup eller Tommerup St.
Også pendlere og motionister har efterspurgt stien, da
den vil binde Verninge, Brylle, Tommerup og Tommerup St.
langt bedre sammen. Samtidig er sikkerheden og tryghe-
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Som det også var gældende i 2014, har 2015 været præget af implementeringen af folkeskolereformen.
Reformen har haft indflydelse på hele hverdagen i skolen,
og derfor er der mange forretningsgange, som er blevet
omlagt. Udover reformen blev lærernes arbejdstid desuden ændret gennem lovgivning, hvilket også har haft
indvirkning på hverdagen, samt på hvordan hverdagen og
arbejdet skal tilrettelægges. Der er fundet gode løsninger
på de udfordringer, der er opstået undervejs.
Budgettet og udgifterne til skoleområdet er blevet fulgt
tæt gennem året og hele tiden med fokus på, hvordan
de nye tiltag kan og skal håndteres inden for den afsatte
ramme.
Samtidig med at der arbejdes med omstillinger, er der
på hele området også processer i gang, som følge af det
faldende børnetal. Udfordringerne går primært på at få
tilpasset personale i forhold til den børnegruppe, der er på
de forskellige institutionsformer.

Dagplejen har igennem de sidste år været særligt udsat,
da der ikke alene har været tale om faldende børnetal,
men også et større udbud af vuggestuer. Det har der i
dagplejen været arbejdet målrettet på at få tilpasset, men
der er også fundet nye løsninger, som kan være med til at
sikre stabiliteten i dagplejen.
Det faldende børnetal har naturligvis også haft betydning
for de øvrige dagtilbud og skolerne.
På dagtilbudsområdet har der været arbejdet med et stort
landsdækkende projekt med titlen ’Fremtidens dagtilbud’.
Dette arbejde har været meget krævende for de involverede institutioner, men det er med til at udvikle og give
inspiration til vores dagtilbud. Projektet forventes at være
grundlaget for ændringer eller måske en reform af arbejdet på dagtilbudsområdet i de kommende år.
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Digital
kommunikation
i fokus
I 2015 har Assens Kommune sat
yderligere fokus på den digitale kommunikation gennem en række tiltag.
Assens Kommune har i 2015 bl.a.
arbejdet på at skabe en ny, mere
brugervenlig og overskuelig hjemmeside.
I arbejdet med at udforme hjemmesidens informationsarkitektur
og design blev der lagt vægt på at
understøtte henvendelsesstrategien, vision 2018 og visionen for det
aktive medborgerskab. På den nye
hjemmeside vil brugerne derfor kunne finde nogle få, klart definerede
emneindgange: Borger, Erhverv, Vær
aktiv og Vores Kommune.
Hovedpunktet ’Borger’ vil rumme
alle borgerrettede servicetilbud og
myndighedsopgaver. Tilsvarende vil
hovedpunktet ’Erhverv’ samle de
erhvervsrettede tilbud. Kommunens
øvrige tilbud, som f.eks. kultur- og
naturoplevelser, vil blive samlet i
hovedpunktet ’Vær aktiv’, som også

vil rumme information om, hvordan
borgerne selv kan være aktive medborgere i deres lokalområder. Det
fjerde hovedpunkt ’Vores kommune’
vil være indgangen til informationer
om kommunen og vil bl.a. rumme
præsentationer af vores lokalområder.
I arbejdet med hjemmesiden har
borgere, erhvervsliv, ældreråd og
ungdomsrådet været inviteret til at
teste informationsarkitekturen og
designet. Efterfølgende er oplæggene til hjemmesiden blevet rettet til
på baggrund af de oplevelser, som
testpersonerne gav udtryk for. Oplæggene er også blevet vurderet af
et eksternt konsulentbureau i forhold til tilgængelighed for handicappede borgere.
Den nye hjemmeside lanceres i foråret 2016.
Strategi for sociale medier
Assens Kommunes har desuden udarbejdet en ’Strategi for sociale me-

dier’. Strategien understøtter Vision
2018 og lægger derfor op til, at de
sociale medier bruges til at fortælle
de gode, vedkommende og involverende historier om Assens Kommune
som et godt sted at bo, leve, drive
virksomhed og uddanne sig. Samt at
de sociale medier skal være et sted,
hvor borgerne bliver inddraget i både
de politiske beslutningsprocesser
og forhold, der vedrører dem, og i at
fortælle og dele de gode historier fra
kommunen.
De sociale medier er en stadig større og større del af hverdagen for de
fleste mennesker, og med den nye
strategi for sociale medier kan Assens Kommune styrke dialogen og
interaktionen med borgerne. Strategien har været drøftet i MED-Organisationen, i chefgrupper mv. for at
sikre, at de sociale medier bliver en
integreret del af Assens Kommunes
kommunikation.
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FÆLLESSKAB
netværk
og
madklub
Hen over sommeren 2015 viste der sig et behov for 5 unge mænd i Assens, som alle modtager pædagogisk støtte, rådgivning og vejledning i egen bolig – nemlig et behov for sund kost og madlavning.
De unge kendte kun lidt til hinanden, men fælles for dem alle var, at de nu skulle til at bo for dem selv og være herre i
eget hjem, samt at de gennemsnitligt skulle have besøg af pædagogisk personale 4 – 5 timer ugentligt. Det var desuden
mange af de samme ting, der var i fokus på hos de unge mænd, f.eks. indkøb, sund kost og madlavning, samt hvordan
man undgår ensomhed.
Det pædagogiske personale, som alle mere eller mindre er tilknyttet bostedet Stærevænget i Assens, fik derfor den ide,
at tale med borgerne om etablering af en fælles madklub, som kunne foregå på Assens Skole. Borgerne synes det var en
god idé, og derved blev der skabt en madklub, som stikker kokkehuerne sammen hver anden uge.
En borger handler ind til madklubben, og indkøbene skal være indenfor en økonomisk ramme, hvor alle kan deltage. Desuden skal indkøbene være med udgangspunkt i en nærende og sund kost.
Madklubben, som nu har eksisteret i en længere periode, har lært borgerne at fremstille god varm mad. Men de deltagende borgere har også utrolig stor glæde af hinandens selskab. Med madklubben har de fået skabt et netværk og et
fællesskab, som bl.a. har betydet, at de på eget initiativ også har været i biografen for at se James Bond.
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HAL- og
IDRÆTSBYGGERI
Efter Byrådets opdatering af udviklingsstrategien for haller og svømmehaller og gennemførelse af første etape af strategien, arbejdes der nu videre efter planen, og anden etape går i gang. Her står Haarby Hallerne først for tur.
Til Haarby Hallerne er der i anlægsbudgettet afsat i alt 25 mio. kr. til en total renovering af svømmehallen, samt udvidelse af idrætshallen med yderligere en hal. I 2014 udarbejdede Haarby Hallerne en visionsplan for projektet. Projektet
omfatter tilbygning af en multihal på det eksisterende parkeringsareal, men også flere og mindre udvidelser og ombygninger i og omkring den eksisterende hal, er en del af projektet.
I projektet har man forsøgt at tænke rekreative udearealer ind, som vil binde skolen og hallen sammen i et samlet grønt
forløb gennem byen. I 2014 opnåede projektet ekstern støtte fra puljen Skole+ til et samlet projekt til 10 mio. kr., der inviterer ’hallen ind i skolen, og skolen ind i hallen’.

2015 I ORD & BILLEDER
Både hal og Skole+ er blevet detailplanlagt i 2015, og selve byggeriet forventes at blive skudt i gang i løbet af 2016.
Som anbefalet i udviklingsstrategien er der også afsat midler i anlægsbudgettet til ombygning af hallerne i Glamsbjerg
og Aarup. Projekterne forventes gennemført i løbet af 2016 og 2017.
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I Assens Kommune findes mange ildsjæle, der gør en stor indsats i
lokalområderne, og de har mange gode idéer til, hvordan lokalsamfundene kan blive endnu bedre. Som et forsøg, og som opfølgning på politikværkstedet i september, hvor de deltagende borgere havde mange
gode forslag til konkrete projekter, afsatte Innovations- og Medborgerskabsudvalget i 2015 150.000 kr. til projekter og aktiviteter igangsat
og drevet af kommunens borgere. Overordnet påpegede udvalget, at
projekterne skulle være til gavn for lokale fællesskaber. Alle borgere i
Assens Kommune havde mulighed for at ansøge om midlerne til etablering af nye initiativer eller udvikling af eksisterende projekter.
I den forbindelse blev der den 26. oktober 2015 afholdt idébazar otte
forskellige steder i kommunen, hvor borgere kunne aflevere deres ansøgninger med idéer til projekter i lokalsamfundene eller få hjælp til at
udfylde og indsende ansøgningsskemaet.
Og idéerne var mange og gode. I alt modtog Assens Kommune 35 ansøgninger, hvoraf tolv har modtaget støtte fra puljen. I udvælgelsen
blev der lagt vægt på, at projekterne var til gavn for det lokale fællesskab, at projekterne kunne opbygge nye relationer i lokalsamfundene,
at projekterne var til gavn for mange borgere og at projekterne havde
gode fremtidsudsigter. Alle projekter er nu igangsat og mange med positive tilbagemeldinger.
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”Jeg er virkelig glad
for mit vasketoilet!”
Forestil dig, at du ikke kan komme ordentligt på toilettet selv. Du
trænger virkelig, og der er stadig noget tid til, at du får et af dine
vanlige besøg fra hjemmeplejen. Sådan var virkeligheden for Betty
Jørgensen på 78 år – lige indtil hun fik et vasketoilet.
Ved hjælp af en fjernbetjening på væggen kan Betty styre vasketoilettet sådan, at hun både bliver skyllet og tørret ordentligt efter
endt toiletbesøg.
En stor forandring
”Det har bare haft så stor en betydning for mig at få vasketoilettet.
Jeg føler mig mere ren, fordi jeg kan komme på toilettet, når jeg selv
vil, og jeg kan selv gøre mig ren bagefter,” siger Betty og fortsætter:

Betty og Bent Jørgensen og SOSU-hjælperen, Hanna Poulsen

”Førhen var det jo kun, når dem fra hjemmeplejen kom, at jeg kunne
komme rigtigt på toilettet. Skulle jeg på toilettet på andre tidspunkter, måtte jeg klare mig så godt, jeg nu kunne, men jeg blev jo ikke
rigtig ren.”
”Jeg er så glad for, at jeg har fået det toilet – og det er hendes
skyld”, siger Betty og peger på SOSU-hjælperen, Hanna Poulsen.
”Det var Hanna, der fortalte mig om muligheden og hjalp mig med at
søge om at få toilettet. Så gik der små to måneder, og så fik jeg det.
Det var bare så godt.”
”Selv min mand, Bent, bruger vasketoilettet i stedet for det almindelige toilet. Han føler sig også mere ren nu”, slutter Betty.
Betty er én blandt 18 borgere, der i 2015 har fået et vasketoilet sat
op i deres hjem.

Betty viser sit vasketoilet frem
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Kultur for
børn og voksne
Vestfyns Teater stod for en lang række teaterforestillinger for de voksne. Et andet teatertilbud er Frøbjerg Festspils imponerende sommerspil. For kommunens yngste borgere har der ligeledes været masser af gode teaterforestillinger, dels
på bibliotekerne, dels på den årlige Børneteaterfestival i Glamsbjerg. Af andre arrangementer for børn kan nævnes Børnenes Dag i Glamsbjerg og bibliotekernes Halloween-arrangement i Skovpavillonen.
Museum Vestfyn genåbnede i 2015 med en ny udstilling i Toldbodhus samt udstillingen ’4+4 – Landskabsmalere gennem 200 år’ arrangeret i samarbejde med Tobaksgaarden. Tobaksgaarden viste desuden en stor sommerudstilling ’Vikingerne kommer’ i samarbejde med Jim Lyngvild.
Billedkunsten har været i fokus med en række arrangementer i Assens Kunstråds regi. Ud over Skulptursymposium
2015 var det Kunstdag, Åbne Værksteder og uddeling af Rejselegat. Kunstrådet fortsætter desuden bestræbelserne på
at få etableret billedskoletilbud flere steder i Assens Kommune. Foreløbig er der billedskoler i Assens og Brylle.
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Halloween-arrangement

Foto: Museum Vestfyn
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Musikken
i Assens
Kommune
Assens Sangkraftcenter stod for tre større musikalske begivenheder i 2015, nemlig ’Assens Synger’ - et korstævne, der
blev afholdt for tredje gang - samt cd-udgivelsen ’Blæksprutten Olsen’ og en flot opførelse af Händels Messias i Vor Frue
Kirke.
Også Assens Musikskole bidrog med en række koncerter
rundt omkring i kommunen deriblandt den store årlige Sommerkoncert i Fyrtårn Tommerup. Musikskolen arrangerede
desuden julekoncerter med det fremragende tyske ungdomskor Rundfunk-Jugendchor Wernigerode.

Foto: Fotograf Ard Jongsma

Carl Nielsen Masterclass fejrede 150-året for Carl Nielsens
fødsel med flere koncerter, og Syddansk Musikfestival afholdt ikke mindre end tre herregårdskoncerter på henholdsvis Hagenskov, Krengerup og Erholm.
Kulturregion Fyns projekt ’Lyden af Fyn’ mundede ud i en
utraditionel koncert på Summerbird, hvor en ny klassisk symfoni af komponisten Andy Pape blev præsenteret. Symfonien
byggede på lydmateriale indsamlet på hele Fyn i 2014.
Andre tilskud til musikalske arrangementer blev givet til
eksempelvis koncerter i Thorøhuse Forsamlingshus og i
Helnæs Kultur- og Musikforenings regi, Syng Dansk-arrangement i Vissenbjerg, samt koncert med Slesvigske Musikkorps
i Aarup.

Foto: Fotograf Ard Jongsma
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Området for udsatte børn og
unge, samt børn og unge med
funktionsnedsættelse
I områderne for udsatte børn og unge, og børn og unge
med funktionsnedsættelser, blev der i 2015 sat fokus på
muligheder for ny udvikling. Indsatserne på områderne ændrer sig i disse år med større fokus på forskning, evidens
og effekt.
I Assens Kommune ønsker vi at udvikle indsatserne til udsatte børn, unge og familier og er her bl.a. blevet inspireret
af KL’s Temapublikation fra 2015 ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’. Temapublikationen giver kommunerne inspiration til nye indsatsmuligheder, som knytter sig til tidligere forebyggende og netværksbaserede indsatser i forhold
til udsatte børn, unge og familier.
Assens Kommune har besluttet at tage afsæt i erfaringer
og evidens fra Borås Kommune i Sverige med den såkaldte ’Sverigesmodel’. En model som omfatter færre sager pr.
socialrådgiver, styrket ledelse og en ny organisering af de
samlede funktionsområder i Familie, Unge og Uddannelse.

Derudover indarbejdes den netværksbaserede metode
’Familierådslagning’. En metode som med samme udgangspunkt sætter fokus på inddragelse, tidlig forebyggelse og
netværksløsninger. Samtlige medarbejdere og ledere i Børn
og Familie og Ungeenheden var i efteråret på et 5 dages
uddannelsesforløb i ’Familierådslagning’.
Samlet skal initiativerne medvirke til, at flytte indsatstyngden fra anbringelser og indgribende forebyggende foranstaltninger, til tidlig forebyggelse og netværksinddragelse.
Byrådet bevilligede i 2015, med virkning fra budget 2016,
3,7 mio. kr. til flere medarbejdere og styrket ledelse, og giver derved mulighed for den nye indsatsfokusering og udvikling af en ’Model Assens’.
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Samskabelse og
integration af
lokalsamfundet
Assens Kommunes plejeboliger har i 2015 samarbejdet
med andre faggrupper og
lokalsamfundet på mange
måder.
Skolehave: ’Et spirende
fællesskab’
På tværs af institutioner og
generationer samarbejder
skoleelever og plejehjemsbeboere f.eks. om en fælles
skolehave, der både skal få
relationer og afgrøder til at
gro.
I plejeboliger arbejder vi ud
fra Eden Alternative principperne, hvor bekæmpelse af
ensomhed, kedsomhed og
hjælpeløshed hos ældre er i
fokus. Anlæggelsen af skolehaven er lige i denne ånd,
da principperne om at ældre
skal leve i kontakt med dyr,
planter og børn opfyldes.
Eleverne kommer ud af klasselokalet og får indsigt i processen fra jord til bord, og
det er en god ide, for mange
børn tror, at kartoflerne gror
i supermarkedet. Et par gan-

ge om ugen kommer et elevhold på besøg på plejehjemmet og arbejder i haven. I
weekender og skoleferier
træder plejehjemsbeboerne
til og sørger for, at haven
ikke gror til med ukrudt.
Nyt læringsmiljø, mandeklub og leg i haven
I 2015 har plejeboligerne
i Assens Kommune også
etableret andre tætte samarbejder med skolerne i
nærområdet. Bl.a. kommer
børn fra 3. og 5. klasse og
læser højt for de ældre beboere, og samtidigt flyttes
sang- og kortimen ud på
plejehjemmet. I samarbejdet skabes nye læringsrum,
hvor ros, anerkendelse og
nærvær er en integreret del
i samværet.
Hver uge i hele efteråret
har 6 drenge fra 5.-6. klasse
desuden hjulpet de mandlige beboere med at køre med
fjernstyrede racerbiler. Drengene fik hurtigt en relation

til de ældre, og samhørigheden blev så god, at de ikke
var i tvivl om, at de sammen
havde en rigtig ’mandeklub’,
som de var stolte af at være
en del af.
Dagplejen og børnehaven
er også vigtige medspillere
i plejeboligernes hverdag.
Hver mdr. kommer dagplejen på besøg og er del af
hverdagen i bo-enhederne.
Børnehavebørn sikrer leg og
sjov i haven, så alle får ’vind
i håret’ og trænet fysikken.
Nye fællesskaber og venskaber
Assens Kommunes plejeboliger oplever derudover, at
et styrket samarbejde med
lokalområdet er med til, at
vi hele tiden finder nye muligheder for at bruge hinandens ressourcer og skabe
fællesskaber.
Vores plejehjem skal være
et sted, der er hyggeligt at
komme. Derfor er der blevet
arbejdet med, at få ældre

forholdsvis friske borgere, fra de omkringliggende
boliger i nærområdet, til at
komme og være en del af
plejehjemmets hverdag og
plejehjemmets højtider. Borgerne kommer og deltager
i aftenmåltidet flere gange
om ugen, og der er opstået
tætte forhold mellem borgere og beboere, som gør,
at de dagligt besøger hinanden.
Visioner for samarbejdet
Organisatorisk er Assens
Kommunes plejeboliger
kommet i samme enhed
som socialområdet og har
fået skabt gode netværk på
tværs, som åbner nye mulighed for at få det aktive
med borgerskab endnu mere
i spil. Tanken er at få skabt
relationer mellem beboerne på bostederne og vores
beboere på plejehjemmene.
Tanken er at etablere et fælleskab omkring kortspil, spil,
dans o.l..
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Større kulturbegivenheder i 2015
Skulptursymposium 2015 Assens, arrangeret af Assens Kunstråd med støtte fra Assens Kommune, var en af årets helt
store kulturbegivenheder. 6 kunstnere fra Argentina, Bulgarien, Rusland, Tyskland og Danmark udførte i løbet af 14
dage i september hver sin jernskulptur på Assens Skibsværft, hvor publikum kunne følge processen. Skulpturerne er nu
udstillet ved Vor Frue Kirke i Assens og skal i 2016 udstilles i Odense, inden de finder deres endelige placering i Assens
Kommune.
I juli lagde Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe vejen forbi Assens for fjerde år i træk, og det blev ligesom året før
kombineret med en historisk 1800-tals event, under den samlede overskrift ’Assens for fulde Sejl – Historien er Overalt’.
Hele Assens by og havn var inddraget en hel dag, hvor der var torvestemning, rollespil, postvognskørsel og meget mere.
I maj blev VI GØR HINANDEN GODE afholdt for sidste gang. I løbet af 24 koncentrerede timer hjalp en lang række aktører
i hele Assens Kommune hinanden med at realisere gode ideer og give borgere og gæster i kommunen sjove, spændende
og tankevækkende oplevelser.
Assens Kulturdage, som i 2014 var i finalen til den Fynske Kulturpris, var også blandt de begivenheder, der fik kulturstøtte i 2015. Arrangementet er et samarbejde mellem Vor Frue Kirke i Assens og Tobaksgaarden og har været afholdt
hver sommer siden 2012. Under kulturdagene kunne man opleve en lang række koncerter, udstillinger, rundvisninger,
foredrag, film m.m. i Assens by.

ÅRS

Tilbud om hjælp til
VÆGTTAB

2015

I 2014 startede Assens kommune med at tilbyde hjælp til vægttab
for svært overvægtige borgere (BMI over 30). Svær overvægt udgør
et alvorligt folkesundhedsproblem. Udover de personlige omkostninger af såvel fysisk som psykisk karakter belaster det stigende antal
svært overvægtige også de offentlige budgetter. Meromkostningerne forbundet med svær overvægt i Danmark skønnes til mere end 5
% af de samlede danske sundhedsudgifter.
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Tilbuddet til svært overvægtige i Assens Kommune er primært gruppebasseret. Kun i særlige tilfælde tilbydes individuel vejledning. I
perioden 2014– 2015 har der været udbudt 4 hold af ca. 16 deltagere.
Kurset strækker sig over et år, med et grundforløb på 3 mdr. med
8 mødegange, efterfulgt af et opfølgningsforløb året efter, på 6
mødegange.
Hold 4 – ”Sammen er vi stærke”
Livsstilsændringer kan være en svær proces, og det er derfor essentielt at have nogen at støtte sig til.
På hold 4 har de støttet sig til hinanden og har på eget initiativ:
-

Mødtes til gåtur en gang om ugen
Mødtes til Julemærkemarch i Aarup
Mødtes privat for at spille Wii sport og spise sund aftensmad
Oprettet Facebookgrupper og ringet til hinanden med moralsk
opbakning

En borger udtaler:
”Når man er i et fællesskab, hvor man føler sig set, som den man er,
og ikke som man ser ud, så kan man bedre hvile i sig selv. Vi har alle
overskud til at give, når vi føler, vi bliver accepteret. Det tror jeg, er
en af grundende til, at vi på vores hold har så godt et fællesskab.”
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Udviklingshæmmede
hjælper til på Frøbjerg
Festspil
Hvem er den aktive medborger? Det findes der helt
sikkert en masse gode bud på. Men et mere sjældent bud er nok, at den aktive medborger er en
udviklingshæmmet borger fra et af de kommunale
bosteder.
Ikke desto mindre var det virkeligheden i sommeren 2015, da et hold af borgere fra bostederne i
Assens Kommune meldte sig som frivillige omkring
Frøbjerg Festspil. Udgangspunktet var en artikel i
Fyens Stiftstidende, hvoraf det fremgik, at festspillet søgte frivillige folk. Frøbjerg Festspil blev dermed kontaktet, og de var med på idéen fra første
opkald.
Der blev hurtigt samlet et hold, som tog på besøg,
dels for at se stedet, men også for at høre om de
opgaver, som skulle klares. Det, holdet så og hørte,
skabte stor glæde, og derfor var alle klar til at tage
fat.
Opgaverne var mangfoldige lige fra montering af
scenegulv, montering af kulisse, opstilling af stole,
samt vedligeholdelse af arealerne.
Holdet blev i hele forløbet fulgt af en pædagog, for
derved at løse nogle af de udfordringer der kunne
opstå. Men der opstod aldrig nogen udfordringer.
Borgerne følte sig trygge og havde nogle gode oplevelser, som de stadig glædeligt taler om. Der er
derfor allerede skabt en kontakt, så borgerne også
er frivillige i 2016.
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Vision 2018 - uddannelse til alle
unge – et konstant fokus!
I 2015 har Ungeenheden i Glamsbjerg fortsat sit arbejde med at udvikle og konsolidere sine funktioner.
Ungeenheden samler alle uddannelsesrettede, vejledningsmæssige og sociale indsatser i forhold til unge
mellem 15 og 30 år og har som opgaver:
• At have et samlet kommunalt fokus på unge mellem
15 og 30 år.
• Uddannelse – vejen dertil er forskellig og skal tilpasses de unge og deres situation.
• De kommunale indsatser skal tilrettelægges således, at den enkelte unges uddannelses- og udviklingsmål bliver en fælles opgave, og at Ungeenheden organiserer sig i forhold til denne.
• Det skal sikres, at ingen unge ’tabes mellem stolene’
i forhold til uddannelsesmålet på grund af den måde
vi organiserer os på.
Som nye udviklende initiativer på Ungeenhedens områder er der i 2015 bl.a. igangsat
• ’Blik for uddannelse’ – et åbent tilbud til modtagere
af uddannelseshjælp. Tilbuddet er placeret på Vestfyns Handelsgymnasium.
• Der er udarbejdet ’Den sammenhængende Vejledningsstrategi’. En vejledningsstrategi som samlet
beskriver vejledningsindsatser fra folkeskolen og til
unge op til 30 år uden uddannelse.

• Der er sat øget fokus på samarbejde på tværs af
kommunens funktionsområder i sammenhæng med
uddannelsesmålet. Samarbejdet med misbrugsafdelingen er intensiveret. Sundhedsafdelingen indgår
i undervisning i sunde kostvaner og livsstil for de
unge.
• Samarbejdet med UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning – udvikles løbende i forhold til nye
muligheder. Det er bl.a. aftalt, at Assens Kommune
fra 2016 indgår i ’Fokuseret indsats’ på uddannelsesinstitutionerne med henblik på at nedbringe antallet af unge, som falder fra i uddannelsesforløbet.
• Et øget fokus på mulighederne i samarbejdet med
det lokale erhvervsliv.
Målsætningen om at øge antallet af unge i Assens
Kommune, som gennemfører en ungdomsuddannelse,
kræver og har et kontinuerligt fokus i forhold til nye
indsatsmuligheder. Der er udarbejdet en række oplæg
til muligheder for nye tiltag, som nu indgår i Børne – og
uddannelsesudvalgets kommende vurderinger i 2016.

