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Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 15. december 2020 

kl. 10.00. 

 

 

Mødested:  Svendborg Kraftvarme A/S, 

  Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg 

Pga. Corona situationen gennemføres mødet 

via Teams (invitation via kalender) 

 

Deltagere:   

Bestyrelsesformand:  Ove Engstrøm (OE) 

Bestyrelsesnæstformand:  Dorthe Ullemose (DU) (afbud) 

Bestyrelsesmedlem:  Torben Frost (TF) 

Bestyrelsesmedlem:  Niels Jørgensen (NJ) 

Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Nestor (JN) 

Bestyrelsesmedlem:  Carl Madsen (CM) 

 

Direktion:   Kjeld Bussborg Johansen (KBJ) 

Driftschef:   Niels Christian Hansen (NCH) 

    

 

Referent:   Anne Andersson 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Fastholdelsesbonus - Sikring af medarbejderkompetencer ved 

SKV i en afviklingsperiode frem mod lukning senest 31.12.2022 

 

3. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

2. Fastholdelsesbonus – Sikring af medarbejderkompetencer ved SKV i en 

afviklingsperiode frem mod lukning senest 31.12.2022 

 

Sagsfremstilling: 

 

Svendborg Kraftvarme A/S 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg 
 

Telefon 62 23 35 75 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
 
Svendborg den 15. december 
2020 
 
 
 
Ref.  
AA / KBJ 
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Sagen om fastholdelsesbonus til medarbejderne ved Svendborg 

Kraftvarme i en nedlukningsperiode, blev senest forelagt til behandling 

på bestyrelsesmødet den 2. september 2020.  

På mødet blev det besluttet ”at udsætte behandlingen af sagen til 

bestyrelsesmødet i februar 2021, hvor det forventes, at der er en 

afklaring på SKV’s fremtid”. 

 

Efterfølgende er det på Byrådsmødet den 24. november 2020 besluttet, 

at Svendborg Kommune agter at lukke Svendborg Kraftvarme med 

udgangen af 2022. 

Svendborg Kommune har efterfølgende over for SFV bekræftet, at 

byrådet, bl.a. på baggrund af vedtagelsen af Den Nationale Klimaplan 

for grøn affaldssektor, har besluttet, at driften på Svendborg Kraftvarme 

afvikles senest 31. december 2022.  

 

Behandlingen af fastholdelsesbonus har været undervejs i bestyrelsen 

over en længere periode. 

 

Da fastholdelse af medarbejdere i en nedlukningsproces vil være af stor 

betydning for virksomhedens drift, herunder hensyn til kontraktlige 

aftaler om forbrænding af affald samt varmeproduktion, genoptages 

sagen igen til forelæggelse for bestyrelsen med hensyn til, at der kan 

blive truffet en beslutning om principperne for en fastholdelsesbonus for 

medarbejderne ved Svendborg Kraftvarme. 

 

På bestyrelsesmødet den 28. november 2018, blev der truffet følgende 

beslutning: 

 

I forhold til at kunne sikre de nødvendige kompetencer for drift af 

Svendborg Kraftvarme frem mod en eventuel lukning / overtagelse / 

fortsat drift, blev forskellige løsningsmodeller drøftet. 

”Direktøren forelægger endelig forslag til model på bestyrelsesmødet 

den 25. februar 2019.  

Bestyrelsen ønsker, at personalet orienteres om modellen inden 

bestyrelsesmødet i februar måned”. 

 

Bestyrelsen har på efterfølgende bestyrelsesmøder, henholdsvis den 25. 

februar og den 6. maj 2019, drøftet forskellige modeller til håndtering af 

medarbejderkompetencer, til at sikre den fortsatte drift af Svendborg 

Kraftvarme hen imod en evt. lukning, overtagelse eller fortsat drift. 

På mødet den 6. maj 2019 ønskede bestyrelsen, at der skulle 

udarbejdes yderligere forslag ud over de 2 forslag med 

medarbejderbemærkninger, som allerede havde været til drøftelse. 

 

Siden da har sagen været sat i bero, for at afvente Svendborg 

Kommunes beslutning for værkets fremtid, og har igen været forelagt 

for bestyrelsen på mødet den 2. september 2020. 

Der er på dette møde henvist til Den Nationale Klimaplan samt den 

interne proces i Svendborg Kommune, hvor Svendborg Kraftvarmes 

fremtid blev drøftet politisk. 

 

Til mødet den 2. september 2020 var der udarbejdet følgende forslag: 
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• Notat - Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover med 

afsæt i overtagelse / lukning – november 2018 

 

• Model 1 til model for sikring af medarbejderkompetencer ved 

SKV. (notat dateret den 10. februar 2019) 

 

• Model 2 (ny model) til model for sikring af 

medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 9. april 

2019), suppleret med bemærkninger fra medarbejdersiden 

(model 2)  

 

• Model 3 alternativ (blivebonus og præstationsbonus) - dateret 

den 13. august 2019 

 

• Model 4 alternativ (blivebonus og særlig fratrædelsesgodtgørelse) 

- dateret den 9. august 2019 

 

• Model 5 - alternativ model til model 4 – indleveret af 

medarbejderne, dateret den 20. august 2020 

 

Modellerne for sikring af medarbejderkompetencer har været drøftet 

med repræsentanter for medarbejderne.  

I forhold til de fremlagte modeller, hvor der bl.a. forudsættes en 

præstationsydelse ved en indetid på mere end 92%, påpeger 

medarbejderne, at et sådan tillæg bør tilrettelægges således, at forhold 

som medarbejderne ikke har indflydelse på, skal holdes uden for en 

præstationsvurdering. 

Fra medarbejderside pointeres endvidere vigtigheden af, at man hurtigst 

muligt kan få startet med nødvendig og relevant efteruddannelse, 

således at den enkelte medarbejder er stillet bedst muligt i forbindelse 

med en evt. nedlukning af Svendborg Kraftvarme.  

 

Efter at byrådet har besluttet, at Svendborg Kraftvarme skal afvikles 

senest 31. december 2022, er samtlige tidligere modeller for 

fastholdelsesbonus gennemgået, konsekvensrettet, tilføjet yderligere 

detaljer og tilpasset den politiske beslutning om, at virksomheden skal 

afvikles senest 31. december 2022. 

 

Udgangspunktet i de modeller, som er udarbejdet af direktionen er, at 

der årligt kan optjenes en måneds fastholdelsesbonus, såfremt man har 

været ansat et helt kalenderår.  

Det kan oplyses, at princippet med, at der kan optjenes en måneds 

fastholdelsesbonus for hvert år i en nedlukningsperiode, er set anvendt i 

forbindelse med andre virksomheder, som har været gennem samme 

proces med nedlukning. 

I de enkelte modeller er der indarbejdet forskellige nuancer i forbindelse 

med nedlukningstidspunkt, særlige ordninger for medarbejdere der ikke 

finder arbejde, specialstillinger, særlige performancetillæg / 

præstationsydelser og andet. 

Ved alle modeller er det forudsat, at man som medarbejder skal være 

indforstået med, at det kan blive nødvendigt at påtage sig mer- og/eller 
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overarbejde i perioden i videre omfang end normalt med henblik på, at 

sikre kontinuerlig drift af Svendborg Kraftvarme.  

Vedr. efteruddannelse er det forudsat, at aftaler med den enkelte 

medarbejder skal tage hensyn til, at der til enhver tid skal kunne sikres 

kontinuerlig drift af Svendborg Kraftvarme i afviklingsperioden. 

Det forudsættes, at der indgås individuelle aftaler med hver enkelt 

medarbejder om evt. efteruddannelse, fratrædelsesbonus mv. 

De reviderede modeller har været forelagt og drøftet med 

tillidsrepræsentanten for medarbejderne.  

I model 4b er en del af de tilkendegivelser som medarbejderne har 

fremført i model 5 tilstræbt indarbejdet i model 4 efter nærmere aftale 

med tillidsrepræsentanten. 

I forhold til den videre proces, er det en forudsætning, at ”Regler for 

masseafskedigelse” indgår i det videre arbejde.  

Den fratrædelsesmodel som bestyrelsen vælger at beslutte, skal 

efterfølgende gennemføres ved, at der med de respektive faglige 

organisationer forhandles om modellen og udmøntning af denne.  

Af det vedlagte samlede oversigtskema, er det muligt at danne sig et 

overblik over principperne for de enkelte modeller samt omkostningerne 

ved de disse. 

 

 

Bilag: 

• 2. Notat – Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover 

med afsæt i overtagelse / lukning – (November 2018) 

• 2. Notat – model 1 og 1b sikring af medarbejderkompetencer ved 

SKV. (notat dateret den 10. februar 2019) (revideret den 7. 

december 2020) 

• 2. Notat – model 2 sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. 

(notat dateret den 9. april 2019) (revideret den 7. december 2020) 

• 2. Bemærkninger fra medarbejdersiden til alternativ model 

(model 2) – dateret den 23. april 2019  

• 2. Model 3 alternativ model– (Notat dateret den 13. august 

2019) (revideret den 7. december 2020) 

• 2. Model 4 - (notat dateret den 9. august 2019) (revideret den 2. 

december 2020) 

• 2. Model 4b – (Notat dateret den 7. december 2020)  

• 2. Notat – alternativ model 5 (dateret 5. december 2020) 

• 2. Samlet oversigt - skema over model 1 – 5 (dateret den 11. 

december 2020) 

 

 

 

Indstilling 

Sagen forelægges bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme med henblik 

på, at der træffes beslutning om valg af model til bedst mulig sikring af 
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personalekompetencer ved SKV i en afviklingsperiode, med sidste 

produktionsdag senest den 31. december 2022. 

 

 

Beslutning: 

 

Tilbud om fastholdelsesbonus indgås ud fra en forudsætning om, at det 

er af stor betydning for virksomhedens kontinuerlige stabile drift, at SKV 

er i besiddelse af de nødvendige personalekompetencer og fuld 

bemanding, indtil virksomhedens sidste produktionsdag forventelig med 

udgangen af 2022. 

Bestyrelsen tiltræder under denne forudsætning en fastholdelsesaftale 

efter principperne i model 4, men uden en godtgørelse til medarbejdere, 

som ikke har fundet arbejde efter lukningen af virksomheden. 

Blivebonus fastsættes til et engangstillæg på kr. 85.000 for 

fuldtidsansatte. Deltidsansatte beregnes efter antal timer, i perioden fra 

1. januar 2021 til 31. december 2022. Ved kortere tids ansættelse, 

reduceres engangstillægget forholdsmæssigt. 

Præstationsbonus fastsættes til et resultatlønstillæg på kr. 40.000 for 

fuldtidsansatte og deltidsansatte beregnet efter timenorm. 

Blivebonus bliver reduceret med 50%, såfremt en medarbejder er sikret 

efterfølgende ansættelse enten hos SFV - SVA eller hos Svendborg 

Kommune, med ansættelse umiddelbart efter sidste produktionsdag. 

Tidligere medarbejdere, som er timelønsansatte og som har et 

ansættelsesforhold hos SKV, tildeles et resultatlønstillæg på i alt kr. 

25.000, såfremt den pågældende har haft et ansættelsesforhold i såvel 

2021 som i 2022. Ved mindre tilknytning end to fulde kalenderår 

reduceres tillægget forholdsmæssigt. 

De aftalte fastholdelsestillæg (blivebonus, præstationsbonus, 

resultatløn) er ikke pensionsgivende. 

Alle nævnte bonusordninger kommer kun til udbetaling, såfremt man er 

ansat indtil sidste produktionsdag. 

Efteruddannelse tilbydes i henhold til principperne beskrevet i model 4. 

 

 

3. Eventuelt 

 

Beslutning om offentliggørelse: 

 

Alle punkter kan offentliggøres, men uden bilag. 
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________________________________________________________ 

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. december 2020 

 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Ove Engstrøm  Dorthe Ullemose 

  

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Torben Frost   Niels Jørgensen 

 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Jørgen Nestor  Carl Madsen 

 

 


