
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Indholdsfortegnelse 
 

1. Indledning .................................................................................................................................................... 1 

Kommuneoplysninger ............................................................................................................................. 1 

Forord ..................................................................................................................................................... 2 

Ledelsens påtegning .............................................................................................................................. 3 

Indledende bemærkninger ..................................................................................................................... 4 

 

2. Halvårsregnskabets primære oversigter ................................................................................................. 5 

Regnskabsopgørelse og finansiering ..................................................................................................... 5 

Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2016 ...................................................................... 6 

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ................................................................................................. 8 

 

3. Bemærkninger til halvårsregnskabet ..................................................................................................... 10 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning ................................................................................................... 10 

Note 2 – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø (TTM) ............................................................................ 11 

Note 3 – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget (USK) ................................................................... 11 

Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) ...................................................................................................... 12 

Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) .......................................................................................................... 12 

Note 6 – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETB) ........................................................ 14 

Note 7 – Driftsudgifter .......................................................................................................................... 15 

Note 8 – Renter .................................................................................................................................... 16 

Note 9 – Anlæg..................................................................................................................................... 16 

Note 10 – Finansielle poster ................................................................................................................. 17 

 

 

Figurer 

Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2016 i 1.000 kr. .................................... 7 

Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2016 i 1.000 kr. ............................ 7 

Figur 3: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. – 2016............................................ 16 

 

Tabeller 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. ................................................................................. 5 

Tabel 2: Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – opstillet på bevillingsniveau ........................................................... 8 

Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 04.07.2016 i 1.000 kr. .................................................................... 9 

Tabel 4: Oversigt over Midtvejsregulering 2016 i 1.000 kr. ........................................................................... 10 

Tabel 5: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. ....................................................... 15 



 

Side 1 af 17                                                                                                                                            
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Forord 

 

I Økonomiaftalen for 2011 blev det besluttet, at kommunerne fremadrettet skulle udarbejde halvårsregnska-

ber. Det er på denne baggrund, at Kommunalbestyrelsen præsenteres for halvårsregnskabet pr. 30.06.2016. 

 

Gennem de senere år har kommunerne inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning intensiveret 

samarbejdet med henblik på at overholde de indgåede økonomiaftaler. Dette samarbejde er fortsat i 2016, 

hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette det forventede regnskab til KL og Social- og In-

denrigsministeriet. 

 

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2016 samt afvigelser i forhold til korrigeret 

budget. 

 

Når der er tale om afvigelser mellem det oprindelige budget og det forventede regnskab, kan der være tale 

om to former for afvigelser, nemlig de tillægsbevillinger der allerede er givet i 2016, og egentlige afvigelser i 

form af mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.  
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Ledelsens påtegning 
 

Halvårsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstem-

melse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regn-

skabssystem for Kommuner. 

 

Perioden for halvårsregnskabet dækker bogførte udgifter og indtægter i regnskabsåret 2016 fra 01.01.2016 til 

30.06.2016. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskabet giver et retvisende 

billede af kommunens økonomiske resultat. 

 

Halvårsregnskabet er godkendt i Kommunalbestyrelsen, den 31.08.2016. 

 

 
 

_________________________           _________________________ 

Bjarne Nielsen               Jani Hansen 
 Borgmester     Økonomi- og Stabschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Side 4 af 17                                                                                                            

Indledende bemærkninger 

 

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kom-

munerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal 

økonomiopfølgning i kommunerne, og ved aflæggelse af et halvårsregnskab sikres opfølgning i forhold til ud-

giftsudviklingen. Herudover skal der samtidigt gives en prognose for det forventede regnskabsresultat. 

 

Halvårsregnskaber skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre 

overholdelse af budgetterne, og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen 

og KL. 

 

Ved lov nr. 156 af 26.02.2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse er det derfra vedtaget, at kom-

munerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011, og det fremgår af § 36 stk. 2, at kommunens 

halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. 

 

Ifølge § 45a skal kommunens halvårsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halv-

årsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågæl-

dende år.  

 

Dette indebærer følgende opgaver for kommunen: 

 Periodisering af forbruget omkring månedsskiftet juni/juli i regnskabsåret. 

 Udarbejdelse af et halvårsregnskab pr. 30.06.2016 samt forventninger til regnskab 2016. 

 Indsendelse af oplysninger om halvårsregnskab og det forventede regnskab til Social- og Indenrigs-

ministeriet. 

 Behandling af halvårsregnskab i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 Offentliggørelse af halvårsregnskab og forventet regnskab 2016.  

 

Det er alene det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal kontrolleres og afstemmes. Dette skyldes, at der 

alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Kommunens aktiver og passiver skal således ikke med-

tages i halvårsregnskabet. 

 

For at gøre halvårsregnskabet så retvisende som muligt, er alle kendte udgifter og indtægter til det halvår, 

hvori transaktionen har fundet sted, periodiseret, hvilket vil sige til det tidspunkt, hvor varen eller tjenesteydel-

sen er leveret. Periodiseringen er foretaget på et overordnet plan, for at undgå uforholdsmæssigt stort res-

sourceforbrug. Supplementsperioden løber til den 11.07.2016.  

 

Der er blandt andet følgende store udfordringer: 

 

 Udviklingen på asylområdet 

 Det specialiserede børne- og voksenområde – virker indsats/nye udfordringer? 

 Arbejdsmarkedsområdet  

 Integrationsområdet 

 

Disse fokuspunkter er nærmere beskrevet i kapitel 2 og 3. 

 

Halvårsregnskabet indeholder 3 kapitler. Efter indledningen i dette kapitel er halvårsregnskabets primære 

oversigter præsenteret i kapitel 2. Dette indbefatter hovedsageligt en regnskabsopgørelse og en regnskabs-

oversigt opstillet på bevillingsniveau. Slutteligt i kapitel 3 findes noterne, der skal ses som udspecificering og 

forklaring af indholdet i kapitel 2. 
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2. Halvårsregnskabets primære oversigter 

Regnskabsopgørelse og finansiering 
Denne opgørelse har til formål – i en kortfattet form – at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en 
overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.06.2016 og det forventede årsregnskab for 2016 
sammenholdt med det budgetterede. Herudover viser regnskabsopgørelsen, hvordan den finansielle situation 
påvirkes af det forventede resultat for 2016.  

 
Note 

Regnskabsopgørelse 
pr. 30.06.2016 

Oprindeligt 
budget  

2016 

Korrigeret 
budget 

2016 

Regnskab 
pr. 

30.06.2016 

Forventet 
regnskab 

2016 

Forventet 
overførsel 
fra 2016 til 

2017 

  Det skattefinansierede område           
              
  Indtægter:           
  Skatter -552,1 -552,1 -304,1 -552,0 0,0 

  Tilskud og udligning -376,6 -378,3 -183,4 -374,1 0,0 

1 Indtægter i alt -928,8 -930,4 -487,5 -926,1 0,0 

              

  Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:       

2 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 45,4 45,7 24,4 45,7 0,0 

3 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 234,4 240,0 117,6 234,5 -5,5 

4 Sundhedsudvalget 398,7 398,8 189,2 397,4 -1,4 

5 Økonomiudvalget 99,3 90,5 38,4 89,0 -1,5 

6 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 140,5 139,6 55,8 139,6 0,0 

7 Asylcenter Holmegård 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 

7 Driftsudgifter i alt 918,2 914,5 455,0 906,1 -8,4 

              

8 Renter m.v. 7,1 6,0 3,6 6,0 0,0 

              

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -3,4 -9,9 -28,9 -14,0 -  

              

  Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:           

  Fælles anlægspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 9,0 15,2 5,2 15,2 0,0 

  Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 22,4 1,8 -0,1 1,8 0,0 

  Sundhedsudvalget 3,1 3,1 0,0 3,1 0,0 

 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Anlægsudgifter i alt 34,4 20,1 5,1 20,1 0,0 

 

        
 Resultat af det skattefinansierede område* 23,4 10,2 -23,8 6,1 - 

 
Finansiering: 

     10 
Afdrag på lån 13,6 17,3 10,2 17,3 - 

10 
Låneoptagelse -4,0 -2,4 -2,4 -2,4 - 

10 
Øvrige finansforskydninger 1,1 2,3 15,9 2,3 - 

 
Likviditetsændring i 2016* 41,6 27,4 -0,1 23,3 - 

 
 

 
    

 
* Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. 
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Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2016 

 

Resultatet forventes for 2016 at vise et overskud på 14,0 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Ifølge det 

oprindelige budget var der forventet et overskud på 3,4 mio. kr. I forhold til dette er regnskabet forbedret med 

10,6 mio. kr. Afvigelsen kan delvist henføres til mindreforbrug på driften jf. budgetopfølgning pr. 31.03.2016 

og delvist en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017. 

 

På finansieringssiden er der en afvigelse på 4,3 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering. Midtvejsregulerin-

gen af beskæftigelsestilskuddet for indeværende år samt efterregulering af kompensation for refusionsom-

lægningen er de største afvigelser i forhold til korrigeret budget.  

  

Resultatet af det skattefinansierede område i tabel 1, som fremkommer efter finansiering af anlægsudgifter, 

forventes at vise et underskud på 6,1 mio. kr. 

 

Dette resultat skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2015 til 

2016 og en forventet genbevilling på ca. 8,4 mio. kr. i 2017. Beløbet består af forventet overførsel fra 2016 til 

2017 i tabel 1 på 8,4 mio. kr., samt en forventning om, at den samlede anlægsinvestering i 2016 stort set an-

vendes som budgetteret. 

 

Det forventede driftsregnskab kan være behæftet med usikkerhed, dels fordi årsbudgettet ikke er periodiseret, 

dels på grund af anlægsudgifterne, som ikke afholdes som forventet hen over året. Herudover kan overfør-

selsadgangen være problematisk, idet de overførte beløb fra 2015 på 7,9 mio. kr. ikke indgår i det oprindelige 

driftsbudget, men kan resultere i et merforbrug, som viser sig i regnskabet. På nuværende tidspunkt er de for-

ventede overførsler til 2017 på ca. 8,4 mio. kr. indregnet i det forventede regnskab. Tendensen fra de senere 

år er, at overførslerne ofte bliver højere end forventningerne i halvårsregnskabet og budgetopfølgningerne. 

Disse betragtninger indgår i det forventede skøn på ca. 8,4 mio. kr. 

 

De enkelte afvigelser er yderligere forklaret i noterne til regnskabsoversigten. 

 

Godkendte tillægsbevillinger for driften i 2016 på -3,7 mio. kr. er nærmere specificeret i tabel 3. 

 

Afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab er specificeret i tabel 2 og noter. 

 

Likviditetsvirkningen af forventet regnskab medfører en forbedret likviditet på 18,3 mio. kr. i forhold til det op-

rindelige budget 2016 og 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De finansielle poster er nærmere 

specificeret i note 10. 

 

Den faktiske likviditet påvirkes dels af likviditetstrækket fra driften, lånoptagelse, overførsler mellem årene og 

tidsforskydninger i anlægsprojekter. Herudover påvirkes likviditetsændringen af de øvrige balanceforskydnin-

ger, som kan defineres som de forskydninger i aktiver og passiver, som ikke er afdrag, lånoptagelse og likvidi-

tetsforskydninger. Her er der særlig stor usikkerhed omkring refusionstilgodehavender hos staten, forudbetal-

te udgifter samt mellemregning mellem årene.  

 

Likviditetsændringen ultimo er derfor meget svær at beregne på grund af ovennævnte tidsforskydninger. 
 

For yderligere at illustrere udviklingen i likviditeten er nedenstående figur 1 udarbejdet. Denne figur viser likvi-

diteten efter kassekreditreglen, der opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige 

saldi på kommunens likvide konti og er vist 2 år tilbage fra dato. 
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Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2016 i 1.000 kr. 

 

Langeland Kommune havde ved udgangen af juni 2016 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebeholdning 

på 55,5 mio. kr. En grov tommelfingerregel siger, at en kommune er meget presset, hvis likviditetsniveauet 

ligger under 1.000 kroner pr. indbygger (rød linje). Det vil sige minimum 12,6 mio. kr. for Langeland Kommu-

nes vedkommende. KL anvender en anden tommelfingerregel, hvor 3.000 kr. pr. indbygger er minimumskas-

sebeholdningen (gul stiplet linje). I figuren nedenfor er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. indbyg-

ger, hvor det fremgår, at likviditetsniveauet pt. ligger på 4.421 kr. pr. indbygger. 

 

 

   
Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2016 i 1.000 kr. 

 

 

Det er vigtigt at understrege, at likviditetsoversigten ikke er et udtryk for kommunens reelle kassebeholdning. 

Den faktiske likviditet vil typisk være væsentlig højere end likviditeten ultimo året. Dette skyldes forskelle i be-

talingstidspunktet af en række ind- og udbetalinger. 

 

Likviditeten pr. indbygger er væsentligt lavere i Langeland Kommune end landsgennemsnittet. Likviditeten er 

omtrent 1,6 gange større i en gennemsnitlig dansk kommune, hvilket indplacerer Langeland Kommune som 

nr. 69 ud af 98. Langeland Kommune er kravlet 2 pladser op ad listen og var sidste år nr. 71. Tårnby Kommu-

ne har den største likviditet med 17.833 kr. pr. indbygger, mens Lolland Kommune har den laveste likviditet 

pr. 31.03.2016 med kun 979 kr. pr. indbygger. 
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Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 

 
Note 

Regnskabsoversigt 2016 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Korrigeret 
budget 

2016 

Regnskab 
pr. 

30.06.2016 

Forventet 
regnskab 

2016 

Forventet 
mindreudgift 
(-) / merudgift 

(+) 

Forventet 
overførsel 
fra 2016 til 
2017 (- = 

overskud) 

    

2 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø             

  01 Jordforsyning 120 120 90 120 0 0 

  02 Faste ejendomme 2.734 3.577 1.595 3.577 0 0 

  03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 4.889 4.889 1.633 4.889 0 0 

  04 Redningsberedskab 4.104 4.546 4.744 4.546 0 0 

  08 Vejområdet 20.677 19.260 8.814 19.260 0 0 

  09 Trafik 12.758 12.637 7.623 12.637 0 0 

  10 Havne 130 626 -59 626 0 0 

  I alt 45.412 45.655 24.440 45.655 0 0 

                

3 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget             

  15 Uddannelse incl. SFO 123.870 127.170 64.791 124.670 0 -2.500 

  16 Musik- og ungdomsskole 4.666 4.530 268 4.630 0 100 

  17 Børn og unge 93.138 94.070 44.699 91.870 0 -2.200 

  18 Idrætshaller 1.073 1.073 1.064 1.073 0 0 

 19 Kultur og fritidsaktiviteter 11.610 13.162 6.820 12.262 0 -900 

  I alt 234.357 240.005 117.643 234.505 0 -5.500 

                

4 12 Sundhedsudvalget             

  20 Boligstøtte og pensioner 102.807 98.914 48.122 98.914 0 0 

  21 Sundhed 70.028 71.693 29.597 71.193 0 -500 

  22 Ældre- og handicapområdet 174.066 175.785 87.164 175.285 0 -500 

  23 Voksne med særlige behov 51.191 51.884 24.070 51.484 0 -400 

  24 Støtteordninger 562 562 293 562 0 0 

  I alt 398.654 398.838 189.246 397.438 0 -1.400 

            

5 15 Økonomiudvalget         

  50 Politisk område 3.991 4.033 2.050 4.033 0 0 

  51 Administrativt område 90.669 81.746 34.638 80.246 0 -1.500 

  52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4.675 4.675 1.674 4.675 0 0 

  I alt 99.335 90.454 38.361 88.954  0 -1.500 

            

6 
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesud-
valget     

  

 
60 Aktivitets- og ydelsesområdet 126.646 124.666 64.024 124.666 0 0 

 62 Beskæftigelse 10.334 11.273 4.138 11.273 0 0 

 53 Erhverv og turisme 3.504 3.654 1.607 3.654 0 0 

 I alt 140.484 139.593 69.769 139.593 0 0 

        

7 Asylcenter Holmegård         

  I alt 0 0 6.208 0 0 0 

  
    

  
  Resultat 918.242 914.545 445.667 906.145 0 -8.400 

Tabel 2: Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – opstillet på bevillingsniveau 
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Den primære oversigt i dette afsnit svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det for-

ventede årsregnskab på bevillingsniveau. I oversigten præsenteres også det oprindelige budget 2016, det 

korrigerede budget 2016, halvårsregnskabet pr. 30.06.2016, de forventede mindreudgifter og merudgifter og 

de forventede overførsler fra 2016 til 2017. 

 

Regnskabsoversigten på bevillingsniveau ovenfor kan også ses som en form for budgetopfølgning for Lange-

land Kommune pr. 30.06.2016, idet det forventede regnskab også vises. 

 

For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2016 til det korrigerede budget 2016, så er tabel 3 

dannet. Tabel 3 viser de til dato godkendte tillægsbevillinger pr. 04.07.2016. Der blev afholdt et ekstraordinært 

møde i Kommunalbestyrelsen netop den 04.07.2016, hvorfor det er denne dato som er anvendt nedenfor. 

 

Godkendt d.

10 Udvalget for trafik, teknik og miljø

  - Drift af cykelsti på Nørrebro 20 11.01.2016

  - Analyse af trekantssejlads 25 08.02.2016

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 -694 13.06.2016

  - Beredskab, lokal indsatsledelse 81 04.07.2016

  - Integrationsnotat, juni 2016: Midlertidig boligplacering 800 04.07.2016

  - I alt 232 -

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 185 11.04.2016

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 -870 13.06.2016

  - Dækning af Ørstedskolens og SFO'ens underskud 5.154 13.06.2016

  - Merudgifter til IT på Langelands Museum 289 21.06.2016

  - Integrationsnotat, juni 2016: Modtageklasser 850 04.07.2016

  - I alt 5.608 -

12 Sundhedsudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 3.142 11.04.2016

  - Overførsel fra anlæg i 2015 til drift i 2016 1.054 11.04.2016

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 -3.955 13.06.2016

  - I alt 241 -

15 Økonomiudvalget

  - Analyse af Asylcenter Holmegaard 70 11.01.2016

  - Ansættelse af direktør til asylområdet 65 11.01.2016

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 2.773 11.04.2016

  - Strategi for flere i job og uddannelse 360 09.05.2016

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 -12.380 13.06.2016

  - Integrationsnotat, juni 2016: Myndighedssagsbehandler 225 04.07.2016

  - I alt -8.887 -

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 -1.041 13.06.2016

  - Øhavets Smakke- og Naturcenter 150 04.07.2016

  - I alt -891 -

Tillægsbevillinger i alt til driften -3.697 -

Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2016 (i 1.000 kr.):

 
Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 04.07.2016 i 1.000 kr. 
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3. Bemærkninger til halvårsregnskabet 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning 

 

Der forventes en afvigelse mellem oprindeligt budget og det forventede regnskab for 2016 på 2,7 mio. kr. som 

følge af en nettomindreindtægt ved udligning og forskellige tilskud. 

 

I lighed med tidligere år har kommunen valgt statsgaranti for 2016. Som konsekvens heraf indgår de statsga-

ranterede beløb som budgetteret. 

 

På trods af statsgarantien er der dog visse beløb, som efterreguleres. Der foreligger nu en opgørelse fra So-

cial- og Indenrigsministeriet af midtvejsreguleringen for 2016. Efterreguleringen viser følgende: 

 

Regulering Budgetteret

076280-007 Midtvejsregulering af tilskud og udligning 864 0

076890-006 Skattenedslag som følge af skatteloft 1.116 1.050

076286-008 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016 1.392 0

076286-000 Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed 48 0

076286-010 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 3.468 3.000

076286-011 Efterregulering af kompensation for refusionsomlægning 1.632 0

076286-020 Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmeplejen -192 0

8.328 4.050

Oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning 2016 (i 1.000 kr.):

 
Tabel 4: Oversigt over Midtvejsregulering 2016 i 1.000 kr. 

 
Midtvejsreguleringen resulterer i en samlet mindreindtægt i 2016 på 4,3 mio. kr., jf. tabel 4. 

 

Afregningen af det skrå skatteloft sker ved midtvejsreguleringen. Afregningen medfører en merudgift i forhold 

det budgetterede på 0,1 mio. kr.  

 

Kommunernes nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen 

af beskæftigelsestilskuddet for indeværende år skal ses i sammenhæng med det beskæftigelsestilskud, der 

blev udmeldt af ministeriet sidste år. Hertil kommer endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud for forrige 

år. Den endelige efterregulering resulterer i en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.  

 

Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der ydes et ekstraordinært tilskud til fordeling mellem kommunerne 

til merudgifter som følge af de meropgaver, som det ekstraordinært høje antal flygtninge medfører. Tilskuddet 

udgør for Langelands vedkommende 0,6 mio. kr. og er indregnet i korrigeret budget. 

 

Derudover er tilskuddet til investeringer forhøjet med 0,4 mio. kr. og det generelle grundtilskud til flygtninge er 

forhøjet med 0,7 mio. kr. Begge disse forhøjelser er også beskrevet i integrationsnotat, juni 2016 og indregnet 

i korrigeret budget. 
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Note 2 – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø (TTM) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes: 

 Tillægsbevillinger til drift af cykelsti på Nørrebro, analyse af trekantsejlads og lokal indsatsledelse på 

samlet 0,1 mio. kr.,  

 Budgettilpasning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2016 på -0,7 mio. kr. og  

 Tillægsbevilling til midlertidige flygtningeboliger jf. integrationsnotat på 0.8 mio. kr.  

 

Den samlede afvigelse andrager 0,2 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget, men to punkter kræver særlig opmærksom-

hed: 

 

Skadedyrsbekæmpelse 

Som følge af manglende budgetmæssig dækning af nye kontrakter og etablering af rottespærrer i 2014 og 

2015 opstod en manko på i alt 339.000 kr. Da skadedyrsbekæmpelse skal hvile i sig selv, skal denne afvigel-

se efterfølgende indhentes over de følgende år. Der forventes indhentet 126.000 kr. i 2016. 

 

Trafik 

Jf. Lov 582/2015 yder staten fra 1. juni 2015 via bloktilskuddet tilskud til godstransport til småøerne, hvorved 

taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med 80 %.  Tilskuddet beregnes efter en fordelings-

nøgle, der tager udgangspunkt i årene 2011 - 2013. Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Til-

skuddet er fast på 0,5 mio. kr. pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes. Såfremt hele tilskuddet 

ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takst-

nedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. 

 

 

Note 3 – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget (USK) 

 

Det korrigerede budget er 240,0 mio. kr., mens det oprindelige budget var 234,4 mio. kr. Forskellen udgør 

dermed 5,6 mio. kr. 

 

Forskellen skyldes: 

 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 på 0,2 mio. kr. 

 Tillægsbevilling til dækning af Ørstedskolens og SFO’ens underskud på 5,2 mio. kr.  

 Tillægsbevilling til dækning af merudgifter til IT på Langelands Museum på 0,3 mio. kr. 

 Tillægsbevilling til modtageklasser på Ørstedskolen jf. Integrationsnotat på 0,9 mio. kr. 

 Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 på samlet -0,9 mio. kr. 

 

Budgettilpasningen på samlet -0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03.2016 indebar ho-

vedsageligt følgende: En forventning om mindreudgifter til SFO’er, PPR, friskoler og dagpleje samt en for-

ventning om merudgifter til befordring, privat pasning og dagtilbud i andre kommuner. Budgettilpasningen er 

således med til at tilpasse budgetterne til den demografiske udvikling. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse vurderes det, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 

2017 samlet set bliver omkring 5,5 mio. kr. vedr. USK. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse er der udsigt til, at det forventede regnskab er 5,5 mio. kr. under det kor-

rigerede budget. Dette er udelukkende som følge af de forventede overførsler. Behovet for budgettilpasning 

tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2016, hvor flere afgørende oplysninger foreligger.  
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Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) 

 

Det korrigerede budget udgør 398,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 398,7. Forskellen på 0,1 mio. kr. 

dækker over følgende korrektioner til oprindeligt budget: 

 

 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 til 2016 på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. vedr. 

sundhed, 1,2 mio. kr. vedr. tilbud til ældre og 0,5 mio. kr. vedr. voksne med særlig behov. 

 Overførsel fra anlæg i 2015 til drift i 2016 vedr. velfærdsteknologi indenfor ældreområdet på 1,0 mio. 

kr. 

 Budgettilpasning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2016 på -4,0 mio. kr. Af beløbet udgør 

reduktion af udgifter til førtidspension alene 3,9 mio. kr.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet skønnes uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 at 

udgøre samlet 1,4 mio. kr. vedr. SUN. 

 

Det er ligeledes forventningen, at den samlede mindreudgift vil være identisk med overførselsbeløbet fra 2016 

til 2017. Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 vurderes om der er behov for yderligere budgettilpasninger. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 3,9 mio. kr. i 2016 svarende til kommunens an-

del af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Skønnet over uforbrugte midler fra 2016 til 

2017 er ekskl. eventuelt uforbrugte midler fra ældremilliarden. 

 

På forskellige udgiftsområder er udvalgets andel af ”16 mio. kr. reduktionen” på ca. 5,0 mio. kr. indregnet i 

oprindeligt budget. Dette gælder også en reduktion vedr. det specialiserede socialområde på 0,5 mio. kr. Det 

skønnes at disse reduktioner sammen med indregnede reduktioner fra budgetopfølgningen pr. 31.03.2016 vil 

kunne indeholdes i forventet regnskab. 

 

 

Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) 

 

Det korrigerede budget udgør 90,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget var 99,3 mio. kr. 

 

Denne afvigelse skyldes overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 2,8 mio. kr., tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. 

samt budgetopfølgning pr. 31.03.2016, hvor der er en merindtægt på -12,4 mio. kr., der hovedsageligt vedrø-

rer overhead på asylområdet. 

 

Bemærkninger til politikområdet: Administrativt område 

IT- og digitaliseringsområdet er et af de driftsområder, hvor der er store udfordringer både i forhold til ressour-

cer, den samlede organisation og økonomistyringen generelt. Langeland Kommune er nødt til at investere i 

bedre løsninger, før der kan høstes de nødvendige gevinster via selvbetjeningsløsninger og andre digitale 

løsninger. Herudover ønskes en øget digitaliseringsgrad på flere områder, hvis der skal opnås en højere ud-

nyttelse af ressourcer og systemer. 

 

Kommunernes store fælles IT leverandør KMD blev solgt i 2008 efter en regeringsbeslutning. Siden salget af 

KMD har kommunerne i samarbejde oprettet et IT-bestillings selskab - KOMBIT og startet en række ambitiøse 

initiativer for at skabe bedre sammenhæng i det kommunale IT-landskab. Et af initiativerne handler om at 

konkurrenceudsætte de systemer, som KMD har monopol på. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen om 

monopolbruddet og konkurrenceudsættelsen af IT systemerne med KOMBIT. For at udnytte de nye mulighe-

der som KOMBIT tilvejebringer, skal Langeland Kommune gennemføre store IT-tekniske omlægninger. Der er 

derfor behov for investeringer, hvis dette skal lykkes.  
 



 

Side 13 af 17                                                                                                            

IT og digitalisering – Der etableres et nyt driftsmiljø i 2016, da driftskontrakten på det nuværende driftsmiljø 

udløber 30.09.2016, hvilket medfører ekstraordinære omkostninger til bl.a. etablering af nyt miljø hos ny 

driftspartner, migrering af data og systemer fra nuværende miljø til nyt miljø samt konsulentydelser. 

 

KOMBIT udbetaler i 2016 0,558 mio. kr. i forbindelse med fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme. 

Dette provenu anvendes til digitalisering og udvikling jf. ovenstående beskrivelser. 

 
Effektiv Digital Selvbetjening – bølge 4 skærper fokus på borgernes mulighed for selvbetjening. For at dette 
giver mening for borgerne, skal der være mange selvbetjeningssystemer til rådighed. Kommunerne har derfor 
i fællesskab gennem 4 år arbejdet systematisk med at tilvejebringe et stort antal nye borgervendte IT-
løsninger. Det kommende års løsninger aftales hvert år, når kommunerne og regeringen forhandler kommu-
nernes økonomi. 
 

Mange af de digitale løsninger, som kommunen allerede har, hænger for lidt eller for dårligt sammen. Der er 

nedsat en Styregruppe, som skal styrke tværgående løsninger og skabe bedre sammenhænge i organisatio-

nen. Styringen af processerne har ikke været prioritereret højt nok, og grundlaget for at gennemføre digitalise-

ringsprojekter er derfor skrøbeligt. Hensigten er derfor, at styregruppen skal sikre, at de faglige områder styr-

kes generelt. Herudover skal der løbende foretages en prioritering af projekterne og sikre, at de økonomiske 

gevinster bliver beskrevet, beregnet og høstet. 

 

Asylområdet: 

Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndig-

heder jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer om kommuners udførelse af opgaver for andre 

offentlige myndigheder. 

 

Langeland Kommune har påtaget sig operatørrollen for Asylcenter Holmegård på vegne af Udlændingestyrel-

sen i henhold til Udlændingelovens § 42a stk. 5. Aftalen mellem Langeland Kommune og Udlændingestyrel-

sen er 1-årig, og der skal derfor foretages omkostningskalkulation hvert år. 

 

Der er indgået en aftale med Udlændingestyrelsen for 2016, hvor omsætningen er estimeret til 300 mio. kr. 

Overhead for Asylcenter Holmegård udgør 5% af omsætningen, og beløbet er reguleret i overensstemmelse 

med dette.  

 

Der overføres fra asylområdet et månedligt beløb til det administrative område, der skal dække de indirekte 

omkostninger, der er forbundet med at drive asylcentrene. Det drejer sig om omkostninger, som ikke direkte 

kan henføres til de konkrete funktioner som f.eks. fællesudgifter til administration. Der er stor usikkerhed i for-

hold til 2016, idet der løbende sker de nødvendige ressourcetilpasninger. 

 

Forår og sommeren 2016 har været præget af en kapacitetstilpasning efter sidste års boom af flygtninge. En 

del af pladserne er blevet til buffer og beredskabspladser – pladser der kan tages i brug fra dag til dag, hvis 

der opstår et akut behov. På Langeland drejer dette sig om center Lindelse med 56 pladser, Center Humble 

med 40 pladser med virkning pr. 1. okt. samt Center Holmegaard med 100 pladser ligeledes med virkning pr. 

1. okt. Herefter vil vores kapacitet være 700 pladser, hvoraf 200 er bufferkapacitet. 

 

Langeland driver/drev centre i 7 andre kommuner: 

 Fredericia kommune frem til ultimo juni 2016 (500 pladser) 

 Ærø kommune (børnecenter med 136 pladser, hvoraf 96 er i brug) 

 Faaborg Midtfyn kommune (300 pladser – centret forventes at reduceres med 100 pladser henover 

efteråret 2016) 

 Svendborg kommune (104 pladser på Børnecenter Hundstrup, hvoraf 50 er i brug) 

 Nyborg kommune (500 pladser hvoraf 200 omlægges til bufferkapacitet henover efteråret)  

 Næstved kommune (beredskabscenter med 600 pladser, hvoraf 400 er i brug) 
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 Lolland kommune (400 pladser Center Gloslunde, 100 pladser lukkes, og der oprettes 300 pavillon 

pladser på Center Rødbyhavn. Kapaciteten vil herefter være 600 pladser, hvoraf 200 er bufferkapa-

citet) 

 

Hvis antallet af asylansøgere falder henover efteråret, skal kapaciteten tilpasses igen i løbet af efteråret. Den-

ne op- og nedskalering af kapaciteten øger fokus på tilpasningen af personaledelen for at bevare rentabi-

liteten i driften af asylområdet. 

 

 

Note 6 – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETB) 

 

Det korrigerede budget er p.t. svarende til det forventede regnskab og er på 139,6 mio. kr. Det oprindelige 

budget var på 140,5 mio. kr. og dermed aktuelt en forskel på 0,9 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgnin-

gen pr. 31.03.2016 blev der samlet givet en negativ tillægsbevilling på lidt over 1 mio. kr. 

 

Forskellen skyldes: 

 Tilbageførsel af restbudgetramme, refusionstrappen -3,9 mio. kr. 

 Forventet merudgift til danskundervisning 0,5 mio. kr. 

 Forventet merudgift til ressourceforløb 2,0 mio. kr. 

 Tilretning af statsrefusion på beskæftigelsesområdet, driftslofterne 1,2 mio. kr. 

 Forventet mindre udgift til løntilskud forsikrede ledige -0,4 mio. kr. 

 Forventet mindre udgift til beskæftigelsesordninger -0,6 mio. kr. 

 Bortfald af refusion for ansatte i servicejob, ordning udfaset 0,2 mio. kr. 

 

Der er sket en del ændringer på ETB´s fagområde, bl.a. er der indført en reform på statsrefusionsområdet, 

refusionstrappen i forhold til størstedelen af overførselsudgifterne. Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar 

2016. Der er tale om betydelige ændringer i refusionerne. Først i løbet af 2. kvartal 2016 har det været muligt 

at se en tendens i de refusioner vi modtager fra Styrelsen for Arbejdsmarked Rekruttering. Det betyder, at det 

først nu bliver muligt at foretage en tilretning af de budgetlagte refusioner jf. refusionstrappen.  

 

Det er væsentligt at bemærke, at det ikke længere er kommunerne selv, der beregner refusionerne, men Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 vil der bliver foretaget en tilretning af budgetterne vedrø-

rende statsrefusionerne jf. refusionstrappen, hvor refusionerne forventes at blive en del større end oprindeligt 

budgetteret. 

 

På integrationsområdet er der også sket ændringer. Kommunerne skal modtage flere kvoteflygtninge, som 

medfører stigende udgifter til boligplacering, danskundervisning. Der er sket ændringer i de ydelser som kvo-

teflygtningene modtager, hvor kontanthjælpen er afløst af integrationsydelse som er mindre end kontanthjæl-

pen. Langeland Kommune har af Udlændingestyrelsen oprindeligt fået udmeldt at skulle modtage i alt 52 kvo-

teflygtninge for 2016. Denne udmelding er i juli 2016 nedjusteret til at ville blive enten 29 eller 41. Det af-

hænger af om det antal der vil blive visiteret til kommunerne vil lande på 9.500 eller 13.500.  

 

Da vi til og med august måned kun har modtaget 15 kvoteflygtninge er det uvist om vi vil kunne nå op, selv på 

det mindste af de seneste kvoteudmeldinger på 29. 
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Note 7 – Driftsudgifter 

 
Serviceudgifter 2016  
Der er fastsat et loft for kommunens serviceudgifter, og bloktilskuddet er afhængigt af, at kommunerne både 
budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. 
 

Social- og Indenrigsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret, hvis kommunernes 

regnskaber for året før tilskudsåret under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne end det bud-

getterede niveau, korrigeret for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Social- og Indenrigsmini-

steren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter.  

 

Nedsættelsen opgøres og fordeles mellem kommunerne af Social- og Indenrigsministeren. 40 % af ned-

sættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyg-

gertal. 60 % af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger 

det korrigerede budget for året før tilskudsåret. Nedsættelsen fordeles på disse kommuner i forhold til den 

andel af den samlede overskridelse af de korrigerede budgetter for de kommuner, hvor de regnskabsførte 

serviceudgifter overstiger de korrigerede budgetter. Korrektionen af de enkelte kommuners budgetter foreta-

ges på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. 

 

KL udsendte den 17.08.2016 et såkaldt sigtepunkt for den individuelle sanktion vedr. serviceudgifter. Sigte-

punktet kan også kaldes sanktionsrammen. Langeland Kommune skal dermed holde sig under dette sigte-

punkt og maksimalt forbruge 629,9 mio. kr. 

 

Sigtepunktet tager udgangspunkt i det oprindelige budget og korrigeres for lov- og cirkulæreprogrammet samt 

ændrede pris- og lønforudsætninger. 

 

Driftsudgifterne er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter i nedenstående tabel og tilhørende figur. Det-

te er gjort for at vise, hvorledes serviceudgifterne forventes at blive i 2016, og for at sammenligne med sigte-

punktet. Der er intet sigtepunkt for overførselsudgifterne. 

 

  Sigtepunkt Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Forv. regnskab 2016 Indeks 

Serviceudgifter 629.855 629.645  100 630.728  100 622.328  99 

Overførsler - 288.597   - 283.817   - 283.817   - 

Total - 918.242   - 914.545   - 906.145   - 

Tabel 5: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

Det forventede regnskab 2016 vedr. serviceudgifter er 622,3 mio. kr. opgjort pr. 30.06.2016. Dermed er der 

udsigt til, at serviceudgifterne holder sig under det udmeldte sigtepunkt for serviceudgifter 2016. 

 

I 2015 endte serviceudgifterne i indeks 96, hvilket vil sige, at Langeland Kommune forbrugte 26,7 mio. kr. 

mindre end sigtepunktet. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at serviceudgifterne ender 7,5 mio. kr. under sigtepunktet, svarende 

til 1,20 %. En yderligere merudgift på 7,5 mio. kr. vil få regnskabet til at overskride sigtepunktet og dermed 

sanktionsrammen. Der vil dog kun ske en sanktion, hvis rammen ikke overholdes på landsplan. 

 

Ovenstående er også vist illustrativt i figur 3 nedenfor, hvor overførslerne og serviceudgifterne er udspecifice-

ret. Der er ingen ramme for overførslerne. 
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Figur 3: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. – 2016 

 
 
Overførselsudgifter 2016  

Disse udgifter består af forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, integrations-

ydelse, a-dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, fleksjob 

m.m. samt blandt andet førtidspensioner. 

 

Kommunerne står over for en stor udfordring i forhold til at kunne levere en bedre indsats til borgere, med 

primært fokus på det virksomhedsrettede, især nu hvor integrationsarbejdet kommer til at fylde rigtig meget 

her. 

 

Refusionsreformen i form af refusionstrappen vil også få særlig betydning, nu hvor refusionen bliver mindre 

over tid, med 80% refusion for de første 4 uger, 40% refusion fra 5. – 26. uge, 30% refusion fra 27. – 52. uge 

og 20% refusion efter 52 uger. 

 

Aktuelt pågår der arbejde med strategi for investering i ”Flere i job og uddannelse”, med udgangspunkt i, at 

Langeland Kommune, igennem investering vil forsøge at undgå stigende udgifter til forsørgelsesudgifter på 

beskæftigelsesområdet. Det vurderes at den nye strategi først vil kunne iværksættes i slutningen af 2016. 

 

Note 8 – Renter 

 

Oprindeligt budget var 7,1 mio. kr. Med baggrund i rentefald og lånomlægninger er nettorenteudgiften i korri-

geret budget skønnet til 6,0 mio. kr. Forskellen udgør dermed -1,1 mio. kr. Det forventede regnskab afviger 

ikke fra det korrigerede budget. 

 

Note 9 – Anlæg 

 

De bevilgede anlægsbeløb for 2016 samt de øvrige overførte anlægsbeløb fra 2015 forventes anvendt i 2016. 

Der forventes derfor ikke et behov for overførsler fra regnskabsår 2016 til 2017. 

 

 



 

Side 17 af 17                                                                                                            

Note 10 – Finansielle poster 

 

Afdrag på lån 

I korrigeret budget er indeholdt ekstraordinære afdrag i forbindelse med grundsalg i Ørstedbyen samt indfriel-

se af pengemarkedskonto fra gammel Tranekær Kommune. Det forventede regnskab forventes at svare til 

korrigeret budget. 

 

Lånoptagelse 

I 1. kvartal 2016 er optaget lån på 2,35 mio. kr. til dækning af udgifterne til renovering af havne i 2015. Oprin-

deligt budgetteret optagelse af lån til ny svømmehal på 4,0 mio. kr. er udsat. Det forventede regnskab forven-

tes at svare til korrigeret budget. 

 

Øvrige finansforskydninger 

Det forventede regnskab forventes at svare til korrigeret budget. 


