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Indledende bemærkninger 

 

Formålet med halvårsregnskabet er at gøre en økonomisk status efter første halvår samt vigtigst at give et 

skøn for det forventede regnskabsresultat. 

 

I halvårsregnskabet er der fokus på budget- og bevillingsoverholdelse og dermed primært det udgiftsbaserede 

regnskab. Kommunens aktiver og passiver medtages ikke i halvårsregnskabet. 

 

Halvårsregnskabets indeholder bl.a. overordnede bemærkninger, som har til formål at give et hurtigt indblik i 

den aktuelle økonomiske situation for Langeland Kommune. 

 

Derudover indeholder halvårsregnskabet: 

• regnskabsoversigter på det skattefinansierede område samt på bevillingsniveau 

• beskrivelse af de forventede serviceudgifter i forhold til servicerammen 

• likviditetsmæssig status 

• overblik over bevilgede tillægsbevillinger til driften 

• noter angående kommunens indtægtsside, anlæg, finansielle poster og renter 

• udvalgsopdelte noter omkring driftsudgifterne 
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2. Halvårsregnskabets primære oversigter 

Regnskabsoversigt på det skattefinansierede område 

Denne oversigt viser kommunens udgifter og indtægter i kortfattet form for at give en overordnet præsentation 

af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2020 og det forventede årsregnskab for 2020 sammenholdt med det 

budgetterede. Herudover viser regnskabsoversigten, hvordan den finansielle situation påvirkes af det forven-

tede resultat for 2020.  

 
Note

(i mio. kr.)

Oprindeligt 

budget 2020

Korrigeret 

budget 2020

Regnskab 

pr. 30.6.2020

Forventet 

regnskab 

2020

Forventet 

overførsel 

fra 2020 til 

2021

Det skattefinansierede område

Indtægter:

Skatter og momsrefusion -583,1 -583,1 -315,6 -583,1 0,0

Tilskud og udligning -416,4 -416,4 -207,6 -437,6 0,0

1 Indtægter i alt -999,5 -999,5 -523,2 -1.020,7 0,0

Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 43,1 42,4 24,5 42,4 0,0

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget 227,6 225,3 110,2 230,2 0,0

4 Sundhedsudvalget 369,6 369,1 182,1 372,6 0,0

5 Økonomiudvalget 112,6 115,7 54,3 112,2 -0,5

6 Beskæftigelses-, Udd.- og Integrationsudvalget 228,4 236,3 123,9 254,3 0,0

7 Driftsudgifter i alt 981,3 988,8 495,0 1.011,6 -0,5

8 Renter mv. 0,4 0,0 1,4 1,5 0,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -17,8 -10,8 -26,8 -7,5 -

9 Anlægsudgifter 12,0 25,0 9,3 19,0 -6,0

Resultat af det skattefinansierede område -5,8 14,2 -17,5 11,5 -

10 Afdrag på lån 16,2 16,6 11,5 16,6 0,0

10 Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Øvrige finansforskydninger 5,8 5,8 6,0 1,2 -4,6

Samlet likviditetsændring 16,3 36,7 0,0 29,4 -
  

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. 
(Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud) 

Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2020 

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed for 2020 forventes at vise et overskud på 7,5 mio. kr., mens der i 

det oprindelige budget var forventet et overskud på 17,8 mio. kr. I forhold til dette er regnskabet forværret med 

10,3 mio. kr. 

 

Afvigelsen kan bl.a. henføres til et stort pres på velfærdsområderne med merudgifter til bl.a. det specialisere-

de socialområde, skoler og sygepleje. Desuden er der merudgifter på aktivitets- og ydelsesområdet samt 

pensioner, hvilket delvis opvejes af en øget indtægt via midtvejsreguleringen. Læs mere om dette i note 1. 
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Tillægsbevillingerne indtil 29. juni 2020 fremgår af tabel 3 og udgør samlet 7,5 mio. kr. Afvigelser mellem kor-

rigeret budget og forventet regnskab er specificeret i tabel 2 og noterne. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse forventes en overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 på 

0,5 mio. kr., en overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 på 6,0 mio. kr. og en overførsel af 

øvrige finansforskydninger fra 2020 til 2021 på 4,6 mio. kr. Sidstnævnte er beskrevet i note 10. 

 

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

forventes at vise et underskud på 11,5 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med forventet overfør-

sel og genbevilling af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 på 6,5 mio. kr. i 2021.  

 

Likviditetsvirkningen af det forventede regnskab 2020 medfører en forværret likviditet på 29,4 mio. kr., hvilket 

er en forringelse med 13,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020.  

 

Likviditet 

Likviditeten efter kassekreditreglen påvirkes dels af likviditetstrækket fra driften, lånoptagelse, overførsler mel-

lem årene og tidsforskydninger i anlægsprojekter. Herudover påvirkes likviditetsændringen af de øvrige ba-

lanceforskydninger, som kan defineres som de forskydninger i aktiver og passiver, som ikke er afdrag, lånop-

tagelse og likviditetsforskydninger. Her er der særlig stor usikkerhed omkring refusionstilgodehavender hos 

staten, forudbetalte udgifter samt mellemregning mellem årene.  

 

Likviditetsændringer er derfor svære at beregne på grund af ovennævnte tidsforskydninger. 
 

For yderligere at illustrere udviklingen i likviditeten er nedenstående figur 1 udarbejdet. Figuren 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 30. juni 2020. Langeland Kommune havde ved ud-

gangen af juni 2020 en 12 måneders gennemsnitlig kassebeholdning på 52,0 mio. kr.   

 

 
Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2020 i 1.000 kr. 

 

I figur 2 nedenfor er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger, hvor det fremgår at likvidi-

tetsniveauet pt. ligger på 4.183 kr. pr. indbygger. En grov tommelfingerregel siger, at en kommune er meget 

udsat, hvis likviditetsniveauet ligger under 1.000 kroner pr. indbygger (rød linje). Det vil sige minimum 12,4 

mio. kr. for Langeland Kommunes vedkommende. KL anvender en anden tommelfingerregel, hvor 3.000 kr. 

pr. indbygger er minimumskassebeholdningen (gul stiplet linje).  
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Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2020 i 1.000 kr. 

 

Det seneste sammenligningsgrundlag vedrørende likviditet på tværs af kommuner er fra ”Kend din kommune 

2020”, hvor datagrundlaget var fra 3. kvartal 2019. På daværende tidspunkt havde Langeland Kommune en 

12 måneders gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger på 6.707 kr. hvilket indplacerede Langeland 

Kommune som nr. 37 ud af 98. 

 

Der gøres opmærksom på, at hvis man udelader ældreboliger fra likviditeten, og dermed kun beskriver likvidi-

teten ud fra hvor meget der reelt er penge på kontoen (set over 12 måneder), så har Langeland Kommune pr. 

30.06.2020 en likviditet på 3.423 kr. pr. indbygger. 

 

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

pr. 30.06.2020. Likviditetsoversigten udtrykker blot den gennemsnitlige saldo for de sidste 12 måneder. 

 

I forbindelse med halvårsregnskab pr. 30.06.2020, forventes der nu et likviditetstræk på 29,4 mio. kr. i 2020. 

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetstræk på 16,3 mio. kr., mens der i det korrigerede budget 2020 

var forventet et likviditetstræk på 36,7 mio. kr.  

  



 

Side 6 af 14                                                                                                            

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 

 

 
 
 
 
 

Note (i 1.000 kr.) 

Oprindeligt 
budget 
2020 

Korrigeret 
budget 

2020 

Regnskab 
pr. 

30.06.2020 

Forventet 
regnskab 

2020 

Forventet 
afvigelse 

Forventet 
overførsel 
fra 2020 til 
2021 (- = 

overskud) 

    

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 43.063 42.351 24.543 42.351 0 0 

  01 Jordforsyning 180 180 96 180 0 0 

  02 Faste ejendomme 4.236 4.201 1.556 4.201 0 0 

  03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.618 5.782 2.207 5.782 0 0 

  04 Redningsberedskab 2.923 2.923 2.527 2.923 0 0 

  08 Vejområdet 18.265 17.672 11.282 17.672 0 0 

  09 Trafik 11.361 11.228 7.093 11.228 0 0 

  10 Havne 480 365 -218 365 0 0 

                

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget  227.630 225.330  110.173 230.150 4.820 0 

  15 Skoler og SFO 123.141 121.912 55.558 123.412 1.500 0 

  16 Musik- og ungdomsskole 6.782 6.736 2.972 6.736 0 0 

  17 Børn og unge 85.670 85.032 43.830 88.332 3.300 0 

  18 Idrætshaller 1.086 1.053 1.073 1.073 20 0 

 19 Kultur og fritidsaktiviteter 10.951 10.597 6.740 10.597 0 0 

                

4 Sundhedsudvalget  369.608 369.077  182.106 372.577  3.500 0 

  21 Sundhed 88.600 88.311 35.223 88.311 0 0 

  22 Ældre- og handicapområdet 210.118 209.532 111.183 213.032 3.500 0 

  23 Voksne med særlige behov 69.938 70.313 35.065 70.313 0 0 

  24 Støtteordninger 952 921 636 921 0 0 

            

5 Økonomiudvalget 112.641 115.730 54.328 112.230 -3.000  -500 
  50 Politisk område 5.524 5.455 2.103 5.455 0 0 

  51 Administrativt område 97.952 101.895 48.346 98.395 -3.000 -500 

  52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4.163 3.503 1.685 3.503 0 0 

 53 Erhverv og turisme 5.002 4.877 2.194 4.877 0 0 

            

6 
Beskæftigelses-, Uddannelses- og  
Integrationsudvalget 228.391 236.327 123.882 254.327 18.000 0 

 60 Aktivitets- og ydelsesområdet 111.473 117.965 67.082 132.965 15.000 0 

 62 Beskæftigelse 15.535 14.981 5.800 14.981 0 0 

  20 Boligstøtte og pensioner 101.383 103.381 51.000 106.381 3.000 0 

        

  Resultat 981.333 988.815 495.032 1.011.635 23.320 -500 

Tabel 2: Regnskabsoversigt på bevillingsniveau i 1.000 kr. 

 

I oversigten præsenteres det oprindelige budget 2020, det korrigerede budget 2020, halvårsregnskabet pr. 30. 

juni 2020, de forventede mindreudgifter og merudgifter samt de forventede overførsler fra 2020 til 2021. 

 

Regnskabsoversigten på bevillingsniveau kan også ses som en budgetopfølgning for Langeland Kommune 

pr. 30. juni 2020, idet det forventede regnskab også vises. 

 

For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2020 til det korrigerede budget 2020, så er tabel 3 

dannet. Tabel 3 viser de godkendte tillægsbevillinger til og med Kommunalbestyrelsens juni-møde. 
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Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 29. juni 2020 i 1.000 kr. 

Godkendt d.

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 189 14.04.2020

 - Økonomisk konsekvens vedr særlig feriegodtgørelse -75 29.06.2020

  - I alt 114 -

Lærings-, Social- og Kulturudvalget

 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 -1.219 14.04.2020

 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 (anlæg) -81 14.04.2020

 - Økonomisk konsekvens vedr særlig feriegodtgørelse -438 29.06.2020

 - Lukning af friskole i Magleby 311 29.06.2020

  - I alt -1.427 -

Sundhedsudvalget

 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 -2.210 14.04.2020

 - Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 4.456 08.06.2020

 - Økonomisk konsekvens vedr særlig feriegodtgørelse -671 29.06.2020

  - I alt 1.575 -

Økonomiudvalget

 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 -510 14.04.2020

 - Naturisme I/S -30 11.05.2020

 - Økonomisk konsekvens vedr særlig feriegodtgørelse -210 29.06.2020

  - I alt -750 -

Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

 - Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 8.000 08.06.2020

 - Økonomisk konsekvens vedr særlig feriegodtgørelse -30 29.06.2020

  - I alt 7.970 -

Tillægsbevillinger i alt til driften 7.482 -

Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2020 (i 1.000 kr.):
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3. Bemærkninger til halvårsregnskabet 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning 

 

I lighed med tidligere år har kommunen valgt statsgaranti for finansieringen for 2020. Som konsekvens heraf 

indgår de statsgaranterede beløb som budgetteret. På trods af statsgarantien er der visse beløb, som lovbe-

stemt efter- og midtvejsreguleres. Der foreligger nu en opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet af efterre-

gulering for 2019 og midtvejsregulering for 2020:  

 

Regulering Korr. Budg. Afvigelse

076280-007 Midtvejsregulering af tilskud og udligning -1.248 0 -1.248

076280-007 Midtvejsregulering af overførsler -4.032 0 -4.032

076280-007 COVID-kompensation -2.916 0 -2.916

076380-007 Kollektiv modregning som følge af skattestigninger 2020 528 0 528

076286-000 Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed 60 0 60

076286-000 Tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt -384 0 -384

076286-000 Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere -156 0 -156

076286-000 Tilskud vedr. dagsture til beboere på botilbud -48 0 -48

076286-008 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud indeværende år -10.704 0 -10.704

076286-010 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud forrige år -384 2.000 -2.384

076890-006 Skattenedslag som følge af skrå skatteloft 984 939 45

-18.300 2.939 -21.239

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

 
Tabel 4: Oversigt over efter- og midtvejsregulering 2020 i 1.000 kr. 

 
Midtvejsregulering af statstilskuddet dækker over konsekvenser af tidligere lovvedtagelser, som ikke er nået 

at komme med i den oprindelige fastsættelse af statstilskuddet. 

 

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet afregnes normalt i 4. kvartal. Udbetalingen af den del af midtvejsregule-

ringen, der vedrører overførsler og kompensation for håndtering af COVID-19 er dog ekstraordinært fremryk-

ket til 1. september 2020.  

 

Der foretages en kollektiv modregning af bloktilskuddet som følge af kommunernes samlede skatteforhøjelse 

for 2020. Modregningen svarer til den samlede skatteforhøjelse og består af en individuel og en kollektiv mod-

regning for alle kommuner. 

 

Kommunens bidrag til den særlige tilskudsordning til kommuner med dårlig udvikling i ledighed afregnes i for-

bindelse med midtvejsreguleringen. 

 

I 2020 gives en række særtilskud, der vedrører initiativer i forbindelse med COVID-19. Tilskuddene til fasthol-

delse af social kontakt for svækkede ældre og dagsture til plejehjemsbeboere fordeles efter ældrenøglen og 

tilskuddet til dagsture til beboere på botilbud fordeles efter indbyggertal. Særtilskuddene udbetales 1. septem-

ber 2020 og løfter udgiftsloftet i 2020. 

 

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. 
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Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen har sat skatten op i forhold til 2007, og ud-

skrivningsprocenten samtidig overskrider 24,87 %. Afregningen af det skrå skatteloft sker ved midtvejsregule-

ringen.  

 
Samlet udgør midtvejsreguleringen en merindtægt på 21.239.000 kr. i forhold til korrigeret budget. 
 
Midtvejsreguleringen vil fremgå af særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet i august. 

 

Note 2 – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget (TTM) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes primært driftsoverførsel fra 2019, gevinst 

ved udbud af asfalt, P/L-regulering pr. 9. juni 2020 samt økonomisk konsekvens vedr. særlig feriegodtgørelse. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Behovet for budgettilpasning som følge af COVID-19 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. 

august, hvor flere afgørende oplysninger foreligger.  

 

Note 3 – Lærings-, Social- og Kulturudvalget (LSK) 

 

Det oprindelige budget var 227,6 mio. kr., mens det korrigerede budget er 225,3 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed -2,3 mio. kr. og skyldes: 

• Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 på -1,3 mio. kr. 

• Gevinstrealisering vedr. Microsoft licenser -0,2 mio. kr. 

• Pris- og lønregulering, nedjustering jf. nye skøn fra KL den 9. juni 2020 på -0,6 mio. kr. 

• Lukning af friskole i Magleby (bevilling til Ørstedsskolen) på 0,3 mio. kr. 

• Effektivisering af kørselsudgifter -0,1 mio. kr. 

• Mindreudgift til særlig feriegodtgørelse på -0,4 mio. kr. 

 

Overførslen af underskuddet på 1,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 bestod af mange deloverførsler fordelt på kom-

munens institutioner. Kommunens tre folkeskoler overførte bl.a. et samlet underskud på 2,5 mio. kr., hvorfor 

området også blev nævnt som et opmærksomhedspunkt ved forårets budgetopfølgning. Ved halvårsregnska-

bets aflæggelse ser udfordringerne på folkeskoleområdet mindre ud end tidligere på året, om end særligt 

Humble Skole er økonomisk udfordret. Humble Skole tog et underskud på 1,4 mio. kr. med sig ind i 2020 og 

når formodentlig ikke at komme af med så stort et underskud i indeværende år, hvorfor en overførsel fra 2020 

til 2021 må forventes. Set fra en økonomisk vinkel ser det relativt lysere ud for Nordskolen og Ørstedskolen. 

Nordskolen har allerede nedbragt underskuddet betydeligt og synes på rette vej, mens Ørstedskolens under-

skud er relativt lille i forhold til skolens budget, hvorfor det ikke er et økonomisk problem. Området følges lø-

bende.  

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse vurderes det, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 

2021 samlet set bliver 0,0 mio. kr. vedr. LSK. Det er altid en svær opgave at give et retvisende bud på de for-

ventede overførsler midt i året og tilmed besværliggør de økonomiske konsekvenser af COVID-19 yderligere 

mulighederne for at give et godt skøn for overførslerne pt. Om ikke andet, så er 0,0 mio. kr. bedste bud pt. 

 

På det specialiserede socialområde vedr. børn og unge forventes der en merudgift på 3,3 mio. kr. ved aflæg-

gelse af halvårsregnskabet i overensstemmelse med handleplanen. Merudgiften skyldes hovedsageligt: 

• Anbringelse af 4 børn i 2020, som der ikke er taget højde for ved budgetlægningen for 2020 

• I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev der indregnet en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. 

Det har ikke været muligt at indfri denne reduktion. 
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• En budgetteret lavere institutionsudgift for 2 børn i meget dyre foranstaltninger, har ikke været muligt 

at indfri. 

• En mindre stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger. 

 

Der forventes derudover merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. skoler. Merudgiften skyldes: 

• At det pt. ikke vurderes muligt at nå at implementere strukturtilpasninger i Læring og Trivsel, således 

at besparelsen fra budgetaftalen pr. 22. oktober 2019 på 1,0 mio. kr. kan blive konkretiseret i indevæ-

rende budgetår. Besparelsen er placeret på folkeskolens fællesområde i økonomisystemet. Udfor-

dringen blev også nævnt ved forårets budgetopfølgning. Det vurderes løbende om andre mindreudgif-

ter kan modsvare hele eller dele af besparelsen, men det vurderes desværre ikke muligt ved aflæg-

gelse af halvårsregnskabet. 

• De kommunale bidrag til efterskoler afregnes hver år i juli for året før, hvorfor afregningen netop er 

modtaget i kommunen. Grundet et stigende antal efterskoleelever overstiger afregningen det afsatte 

budget til de kommunale bidrag til efterskoler. Merudgiften udgør 0,5 mio. kr., idet afregningen lyder 

på godt 2,9 mio. kr. 

 

Som nævnt ved forårets budgetopfølgning, så følges der op på Langelands Museums budgetmæssige situati-

on ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2020. Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet op for en række kompen-

sationsordninger, men det er pt. for tidligt at komme med en konklusion på udfaldet af kompensationen for 

nedlukningen af museet i forbindelse med COVID-19. Ligeledes er det for tidligt på sæsonen at konkludere 

noget i forhold til størrelsen af de – for museet betydningsfulde – entréindtægter (hovedsageligt på Koldkrigs-

museum Langelandsfort) i en anderledes sæson. 

 

Angående idrætshallerne er der forbrugt 0,02 mio. kr. mere end det korrigerede budget pt., hvilket udelukken-

de skyldes nedjusteringen af pris- og lønskøn midt i året. Nedjusteringen af budgettet er sket på baggrund af 

det nyeste skøn fra KL den 9. juni 2020 – og altså efter at haltilskuddene er udbetalt for hele året. Der er taget 

højde for de nye skøn i budgetlægningen for 2021. 

 

Ovenstående giver, at der er udsigt til at det forventede regnskab samlet ender på 230,2 mio. kr. mod det ak-

tuelle korrigerede budget på 225,3 mio. kr. De forventede merudgifter udgør pt. 4,8 mio. kr. 

 

Behovet for budgettilpasning som følge af COVID-19 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. 

august 2020, hvor flere afgørende oplysninger foreligger. 

 

Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes primært tillægsbevillinger i forbindelse med 

budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, driftsoverførsler fra 2019, tekniske omplaceringer mellem politikområ-

der, P/L-regulering pr. 9. juni 2020 samt økonomisk konsekvens vedr. særlig feriegodtgørelse. 

 

Der er fortsat stor usikkerhed om det forventede regnskab. Det vides imidlertid allerede på nuværende tids-

punkt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 bliver behov for en tillægsbevilling på 

sygeplejen, som forventes at andrage 3,5 mio. kr. Behovet skyldes primært et merforbrug på grund af en eks-

traordinær tilgang af komplekse borgere hen over sommeren. 

 

Behovet for budgettilpasning som følge af COVID-19 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. 

august, hvor flere afgørende oplysninger foreligger.  
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Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) 

 

Det korrigerede budget udgør 115,7 mio. kr., mens det oprindelige budget var 112,6 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed 3,1 mio. kr. og skyldes: 

• Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 på i alt -0,5 mio. kr. 

• Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på i alt 0,0 mio. kr. 

• Øvrige politisk godkendte tillægsbevillinger på i alt 0,0 mio. kr. 

• Omplacering mellem udvalg på i alt 3,6 mio. kr. 

 

Af ”Omplacering mellem udvalg” på i alt 3,6 mio. kr. udgør pris- og lønfremskrivningen 2,0 mio. kr., som af 

tekniske årsager er placeret under Økonomiudvalget indtil den politiske behandling af midtvejsreguleringen. 

Pris- og lønfremskrivningen udgør i alt 2,3 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. kommer fra Økonomiudvalget og de 2,0 

mio. kr. kommer fra de øvrige udvalg. 

 

Jf. tabel 1 og 2 er det forventede regnskab 3,5 mio. kr. lavere i 2020 end det korrigerede budget. Baggrunden 

for dette er, at det forventes, at ovennævnte pris- og lønfremskrivning på 2,3 mio. kr. tilføres kassebeholdnin-

gen. Endvidere er der identificeret potentielle reduktioner i Råderumskatalog 2021 og de tekniske ændringer 

til budget 2021, som allerede kan realiseres i 2020. Disse udgør i alt 0,7 mio. kr.  

 

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 forventes at være på 0,5 mio. kr.  

 

Note 6 – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget (BUI) 

 

Det oprindelige budget var 228,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er 236,3 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed 7,9 mio. kr. og skyldes: 

• Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, samlet 8,0 mio. kr. 

• P/L regulering, Økonomisk konsekvens af særlig feriegodtgørelse og Microsoft-licenser, samlet -0,1 

mio. kr.  

 

På nuværende tidspunkt forventes det, at der pr. 31. august 2020 skal gives en tillægsbevilling på 18 mio. kr. 

Fravigelserne ser således ud: 

• Dagpenge    10,0 mio. kr.  

• Førtidspension      3,0 mio. kr.  

• Fleksjob       2,0 mio. kr.  

• Ledighedsydelse    2,0 mio. kr.  

• Sygedagpenge     1,0 mio. kr.  

 

Der gives ingen bevilling i forbindelse med halvårsregnskabet, men estimatet vedr. budgetopfølgning pr. 31. 

august 2020 er medtaget, for at give et mere retvisende billede af det forventede regnskab. Dette estimat kva-

lificeres yderligere i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2020. 

 

Note 7 – Driftsudgifter 

 
Serviceudgifter 2020 

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-
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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 kollektivt mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede 

indbyggertal. 60 % af nedsættelsen fordeles individuelt mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceud-

gifter 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. 

 

Det oprindelige budget er udgangspunktet for kommunens sanktionsramme, hvorefter det bliver korrigeret for 

ændrede forudsætninger. Den oprindelige sanktionsramme lød på 695,3 mio. kr. KL har efterfølgende ud-

sendt et sigtepunkt vedrørende regnskabssanktion, som er korrigeret for et nyt pris- og lønskøn m.v. Den nye 

sanktionsramme lyder herefter på 693,6 mio. kr.   

 

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 2020, og for at sammenligne med ser-

vicerammen. Der er ingen sanktionsramme for overførselsudgifterne. 

 

  Sanktionsramme Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Forv. regnskab 2020 Indeks 

Serviceudgifter 693.569 695.315  100 696.692  100,2 702.012 101,0 

Overførsler - 286.018  100 292.123  102,1 310.123   108,4 

Total - 981.333   100 988.815   100,7 1.012.135   103,1 

Tabel 4: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

Det forventede regnskab 2020 vedrørende serviceudgifter er 702,0 mio. kr. opgjort pr. 30. juni 2020.  

Ovenstående er også vist i figur 3 nedenfor. 

 

 
Figur 3: Driftsudgifter 2020 opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 
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I 2019 endte serviceudgifterne i indeks 107,3, svarende til at Langeland Kommune forbrugte 47,5 mio. kr. me-

re end sigtepunktet for serviceudgifter. Det var tredje år i træk, at kommunen overskred servicerammen. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at serviceudgifterne overskrider sanktionsrammen for 2020 med 8,4 

mio. kr.  En sanktion vil imidlertid kun komme på tale, hvis den samlede ramme ikke overholdes på landsplan. 
 
Overførselsudgifter 2019  

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

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

m.m. samt blandt andet førtidspensioner og seniorpension. Derudover aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet, ældreboliger og den centrale refusionsordning. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at overførselsudgifterne overskrider oprindeligt budget for 2020 med 

24,1 mio. kr. Der er ingen sanktionsramme for overførselsudgifterne. 

 

En stor del af denne overskridelse kan tilskrives Covid-19, som har ramt flere af ydelserne markant, og hvor 

omfanget endnu kan være vanskeligt at estimere for året. Langeland Kommune er delvist kompenseret for de 

øgede udgifter igennem øgede tilskud fra staten, som kan ses på indtægtssiden i regnskabsoversigten, samt i 

opgørelsen i note 1. 

 

COVID-19-relaterede udgifter 

Der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til regnskab 2020, da den endelige opgørelse vedr. 

COVID-19-relaterede udgifter først forventes klar i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2020. På 

dette tidspunkt er det aftalt, at der bliver lavet samlet overblik over mer- og mindreudgifter til færgedrift, havne, 

museer samt særlige aktiviteter herunder Langelandsfestivalen (listen er ikke udtømmende). 

 

Personalerelaterede udgifter til COVID-19, værnemidler, smitteforebyggende foranstaltninger, mindreudgifter 

samt afledte udgifter grundet udskudte projekter mv. er ikke endelig opgjort. 

 

KL har den 23. juni 2020 fremsendt notatet ” Fremtidig proces og indkøb af værnemidler gennem KVIk”, som 

bl.a. beskriver det økonomiske aspekt ift. indkøb af værnemidler i kommunerne. Teksten nedenfor er et ud-

drag af dette notat. I teksten henvises der bl.a. til økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen, da den-

ne også berører hvordan dele af kompensationen vedr. COVID-19 udmøntes i 2020: 
 

”Med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 har KL og regeringen indgået aftale om kompensation for kom-

munernes merudgifter til håndtering af COVID-19, herunder udgifter til værnemidler. 

 

Samlet set havde KVIk ved indgåelsen af økonomiaftalen lagt ordre på værnemidler for 1,2 mia. kr. frem imod 

uge ca. 40. Det er aftalt, at KVIk kompenseres direkte for det samlede indkøb af værnemidler, og at KVIk her-

efter krediterer den enkelte kommune for det beløb, kommunen er blevet faktureret for produkter fra KVIk. 

 

Efter indgåelsen af økonomiaftalen har den enkelte kommune således kunne modtage værnemidler fra KVIk 

omkostningsfrit svarende til den enkelte kommunes fordelingsnøgle (ældre og befolkning). 

 

Endelig havde kommunerne ved økonomiaftalens indgåelse ved siden af KVIk samlet set foretaget køb af 

værnemidler for ca. 0,1 mia. kr. 

 

Kompensationen for det supplerende indkøb af værnemidler udmøntes efter indbyggertal. Regeringen og KL 

er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommu-

nernes COVID-19 udgifter i 2020.” 
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Note 8 – Renter 

 

Som følge af reduceret volumen af investeringer i den finansielle strategi forventes en mindre renteindtægt af 

disse på 0,2 mio. kr. Efter nyberegning i Kommunekredits budgetmodel forventes en mindre renteudgift på lån 

på 0,5 mio. Endelig forventes en merindtægt på garantiprovisioner på 0,1 mio. kr.  

 

Som følge af likviditetsforbruget i forbindelse med COVID-19 har det været nødvendigt af sælge kommunens 

aktier, hvilket har medført et kurstab på 1,5 mio. kr. Det forventede regnskab vil derfor afvige fra korrigeret 

budget med 1,5 mio. kr. 

 

Kurstabet vil fremgå af særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet i september.  

 

Note 9 – Anlæg 

 

I korrigeret budget indgår overførsler fra anlægsbudget 2019 til anlægsbudget 2020 på 12,4 mio. kr. vedr. ik-

ke-forbrugte rådighedsbeløb på projekter, som ikke har kunnet afsluttes inden årets udgang. Overførslen af 

de uforbrugte anlægsbevillinger blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2020.  

 

De største projekter, der er videreført fra 2019 er: 

• Ombygning Danahus  

• Indtægt ved salg af Kastanievej 34 og 36 (Rudkøbing gl. skole) 

• Realisering af vådområdeprojekter 

• Ny IT-driftsplatform 

• SHORES 

• Telefoniplatform 

• Renovering af Hallinggade 23 

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 vil det samlede anlægsprogram inden for budget-

året blive nærmere vurderet sammen med et skøn for forventede anlægsoverførsler til kommende år. Da de 

enkelte anlægsprojekter ikke har været prioriteret i forbindelse med budgetvedtagelsen, er der behov for at 

vurdere mulighederne for at gennemføre de enkelte anlægsprojekter i indeværende år. I flere af projekterne 

indgår desuden forskellige former for tilskud og disse tilskud indgår i nogle tilfælde først efter, at alle udgifter 

er afholdt – eventuelt først i det efterfølgende regnskabsår.  

 

Der forventes overført 6,0 mio. kr. fra 2020 til 2021. 

 

Note 10 – Finansielle poster 

 

Afdrag på lån 

Afdragene er beregnet med udgangspunkt i Kommunekredits budgetmodel. Det forventede regnskab afviger 

ikke fra det korrigerede budget. 

 

Lånoptagelse 

Der forventes ikke optaget nye lån i 2020. Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Øvrige finansforskydninger 

Under øvrige finansforskydninger fremgår indbetaling af grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden vedr. 

ombygningen af Rudkøbing gamle skole, som tidligst forventes færdig i 2021. Der forventes overført 4,6 mio. 

kr. fra 2020 til 2021. 

 


