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2. Borgmesterens forord 

 

Her på Langeland bidrager borgere og virksomheder i høj grad til at fortælle de gode historier og viser 

stoltheden over øen. Denne udvikling skal vi fastholde, og vi arbejder konstant på at finde nye mulighe-

der, som kan skabe nye innovative veje til en fortsat positiv udvikling.  

 

Det er glædeligt, at der i de senere år har været en positiv befolkningsudvikling, og det er mit ønske, at de 

positive tendenser vil fortsætte i 2018. Det har været svært at tiltrække folk til landdistrikterne, og det er 

derfor glædeligt, at udviklingen nu er vendt. Tiltrækning af både borgere og virksomheder er og bliver et 

centralt indsatsområde for Langeland Kommune.  

 

I 2016 indgik vi en Udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet for perioden fra 

2016 til 2018. Med dette udviklingspartnerskab får Langeland fortsat en økonomisk saltvandsindsprøjt-

ning og nogle forbedrede budgetforudsætninger til og med 2018. Dette er nødvendigt, hvis der skal ska-

bes nogle bedre betingelser for at arbejde videre med udviklingen via nye investeringer og effektiviserin-

ger, herunder også økonomiske tilpasninger i Langeland Kommune. Det er mit håb, at vi inden 1. be-

handlingen af budget 2019 har indgået en ny Aftale om Udviklingspartnerskab med Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. 

 

Udviklingen i driftsudgifterne for 2017 viser i hovedtræk, at resultatet på de borgernære områder samlet 

set er meget tæt på det oprindelige budget. Det betyder, at den service som kommunalbestyrelsen har 

stillet i udsigt i forbindelse med budgetlægningen – også er leveret.  Resultatet dækker dog over en ræk-

ke udsving på de respektive udvalgs- og politikområder, og der er nogle særlige udfordringer, som der 

skal arbejdes videre med i forhold til budget 2018. 

 

Resultatet af den ordinære drift er ca. 13 mio. kr. bedre end forventet. Dette skyldes i høj grad finansie-

ringssiden, hvor der er sket nogle væsentlige ændringer, efter at budgettet blev vedtaget. 

 

Med et tilbageblik på udviklingen af kommunens lokalområder, som er et fælles ansvar for Kommunalbe-

styrelsen og de lokale aktører, så har der i 2017 været fokus på en god dialog med øens borgere og det 

lokale erhvervsliv, og denne igangsatte indsats vil blive fulgt op af nye servicemål og handleplaner i løbet 

af 2018.  

 

Jeg håber, at årsberetningen giver et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb.  

 

Med disse ord ønskes alle en god læselyst med årsberetningen for 2017.  

 

 

 

_________________________ 

 Tonni Hansen 

  Borgmester 
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3. Påtegninger 

 

3.1 Ledelsens påtegning 

 

Økonomiudvalget har den 3. april 2018 aflagt årsregnskab for 2017 for Langeland Kommune til kommu-

nalbestyrelsen. 

 

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

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

Regnskabssystem for Kommuner. 

 

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 kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. 

 

Langeland Kommune, den 9. april 2018.  
 

 

 

_________________________           _________________________ 

Tonni Hansen           Benny Balsgaard 
  Borgmester          Kommunaldirektør 
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3.2 Revisionspåtegning 
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4. Ledelsens årsberetning 

Ledelsens årsberetning er en præsentation af året 2017 i Langeland Kommune.  

Den første del indeholder en beskrivelse af de valgte visioner, strategi, Udviklingspartnerskabsaftalens 

overordnede målsætninger mv. Her er fokus på udvalgte indsatsområder og tendenser. Denne del inde-

holder også en kort status over de enkelte indsatsområder i 2017.  

Den andel del præsenterer det økonomiske resultat i 2017.  

 

4.1 Visioner  

 

Temaet for visionen om den fremtidige udvikling af Langeland Kommune er ”Et godt sted at bo”. Temaet 

dækker over såvel bosætning som livet for de, der allerede bor her. Der skal arbejdes for at gøre Lange-

land til et endnu bedre sted – både for borgerne på Langeland samt for gæster og turister. 

 

Langeland er et sted, hvor bosætning, fritidsliv, turisme og erhverv blomstrer side om side i tæt sammen-

hæng med de naturskønne omgivelser og alt det andet, som gør Langeland til noget helt særligt.  

 

Målet er at skabe balance mellem til- og fraflytning, så der er liv og aktivitet over hele kommunen. Vi by-

der på et liv, hvor moderne mennesker kan udfolde sig fuldt ud - både i relation til karriere og familie- og 

fritidsliv. Alle træffer selv sine valg og vælger selv tempoet. Der er mulighed for at etablere spændende 

moderne boliger, som lever op til kravene fra fremtidens familier. Nye boliger kan placeres med en særlig 

attraktiv beliggenhed og i tæt tilknytning til service- og fritidstilbud. De gode opvækstvilkår for børn og un-

ge er i fortsat fokus, og kvaliteten af servicetilbuddene udvikles løbende.  

 

”Planstrategien for Langeland Kommune” er øens visionære og langsigtede udviklingsplan. Strategien 

beskriver en bred vifte af indsatsområder, der alle har fokus på Langeland som ”et godt sted at bo”.  

 

Planstrategien danner rammen for arbejdet med alle øvrige planer, strategier og politikker i kommunen. 

 

Temaet ”et godt sted at bo” understøttes af planstrategiens øvrige temaer: erhverv, turisme, beskæfti-

gelse, kultur og fritid, sundhed, natur og miljø samt økonomi. Miljø og natur samt økonomi er fundamentet 

for alt og er derfor tværgående temaer. 

 

4.2 Strategi 

 

Langeland Kommunes planstrategi indeholder følgende indsatsområder: 

 

Indsatsområde 1: Erhverv "Vi tænker innovation og kompetenceudvikling”  

 Virksomheders mulighed for at udvikle sig 

 Sikre mobil og bredbåndsdækning 

 Iværksætteri og nye virksomheder 

 Sammenhæng mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesindsatsen  

 Uddannelse  

 Sundhed og trivsel i arbejdslivet  

 Rummeligt arbejdsmarked 
 

Indsatsområde 2: Helhedsorienterede visioner "Vi tænker i helheder”  

 De økonomiske rammer  
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 Befolkningen, bosætning såvel som de der allerede bor her  

 Natur og miljø indtænkes, hvor det giver fornuft og mening 
 

Indsatsområde 3: De fysiske rammer "Vi laver rum til mennesker" 

 Mennesker mødes i by og på land  

 Erhverv og erhvervsudvikling 

 Ferie og fritidsområdet 

 Nye boligområder  

 Havne og havneudvikling 

 Kommunale bygninger   

 Infrastruktur og trafik  
 

Indsatsområde 4: Markedsføring og branding "Vi tiltrækker mennesker og investeringer"  

 Fokus på at tiltrække mennesker og investeringer  

 Branding af Langeland som et fantastisk sted 
 

Indsatsområde 5: Service "Vi udvikler og tilpasser servicetilbud"  

 Kerneydelserne prioriteres højt 

 Servicetilbuddene tilpasses, så de modsvarer befolkningens behov 

 Udnyttelse af ny teknologi 
 

Indsatsområde 6: Events og aktiviteter "Vi sørger for de gode oplevelser"  

 Udnytte synergien mellem de der bor her, bosætning og turisme  

 Oplevelser i form af kunst, kultur og natur  

 Samarbejde om at skabe de gode oplevelser  

 Udvikling af aktive events og aktiviteter 
 

Indsatsområde 7: Natur og kultur "Vi byder på levende natur- og kulturværdier"  

 Balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen 

 Naturen, landskabet og kulturarven som styrker   

 Natur og kultur som lokomotiver for turismen 

 Natur og erhverv med fokus på at bevare, pleje og udvikle 

 

”Det gode liv” er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Vækst- og udviklingsstra-

tegien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv 

og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdri-

vende. Der følges årligt op på visionen i KONTUR, der følger kommunale og regionale rammevilkår samt 

borgernes egen oplevelse af livet i Syddanmark. 

 

Strategi FYN 2018-2021 er kommunernes fælles vækst- og udviklingsstrategi, som forventes endeligt 

vedtaget i foråret 2018. Den indeholder 3 strategiske spor: 

 

Arbejdsmarked & Uddannelse er et nyt område for Byregion Fyn og er kendetegnet ved behovet for et 

omfattende samarbejde med store og vigtige aktører og samarbejdspartnere, som f.eks. de fynske 

arbejdsmarkeds- og uddannelsesinstitutioner. 

 

Bosætning & Attraktivitet. De fynske kommuner arbejder i dag hver for sig med bosætningsstrategier og 

tiltrækning af nye borgere. Kommunerne ønsker at udvikle et større tværgående samarbejde for at sikre 

en aftalt arbejdsdeling og større effekt i indsatserne. Den fynske attraktivitet skal styrkes ved koordinere-

de og fælles initiativer. 

 

Infrastruktur & Mobilitet. Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35, Energiplan Fyn og Fælleskommunal Mastepo-

litik er det godkendte grundlag for implementering af indsatser.  
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4.3 Væsentligste ændringer og begivenheder i 2017 

 

Der blev i 2017 arbejdet med og gennemført mange spændende projekter og aktiviteter: 

 

Den fremtidige organisation 

Langeland Kommune arbejder løbende med tilpasning af den samlede organisation og strukturelle tilpas-

ninger på kommunens serviceområder, så der sammensættes en rationel og effektiv organisation, og 

hvor borgere og virksomheder sættes i centrum.  

 

I 2017 blev der arbejdet med at gennemføre en organisationsændring, som skal understøtte ”Sæsonskif-

te” i Langeland Kommune, og som medfører en større forandring i ledelsesstrukturen. Baggrunden for at 

ændre i organisationen er at understøtte tanken om borgere og virksomheder i centrum – det vil sige at 

stille sig sammen med borgeren og virksomheden, og indenfor rammerne af lovgivningen og lokale regler 

guide bedst muligt i forhold til at løse de udfordringer, borgeren og virksomheden står med.  

 

Kommunens kerneopgaver i forhold til borgere og virksomheder er placeret i fire fagcentre, som har titler-

ne:  

 Vækst og Bæredygtighed  

 Alle kan bidrage 

 Læring og Trivsel 

 Aktiv hele livet 

 

Hvert fagcenter ledes af en centerchef, som overfor direktionen har det overordnede ansvar for at lykkes 

med kommunens målopfyldelse.  

 
Figur: Organisation med borgere og virksomheder i centrum 
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Sæsonskiftet har seks strategiske fokusområder:  

 Borgere og virksomheder i centrum  

 Strategisk tænkning skal styrkes  

 Forholdet mellem politikere og administrationen  

 Integreret udvikling  

 Lederne skal have plads og rum til at lede  

 Organisationen skal understøtte sæsonskiftet  

 

Landsbyklynge Langeland 

Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden har i 2017 valgt at optage Langeland i projekt Landsbyklyn-

ger. Projektet løber frem til udgangen af 2018. Projektet Landsbyklynger bygger på de frivillige og ildsjæ-

lene. Det er borgerne, der driver projektet og i samarbejde med en proceskonsulent og kommunen finder 

nye veje til udvikling af lokalsamfundet. Grundideen bag projektet er at vise andre veje til, hvordan sam-

arbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet, Langeland – et godt sted at bo.  

 

Asylområdet 

Ultimo 2016 traf Udlændingestyrelsen beslutning om, at Langeland skulle afvikle hele opgaven i forhold til 

asylområdet frem til 1. maj 2017. Denne afvikling har påvirket mange driftsområder i 2017, hvor der har 

været et stort fokus på, at tilpasse organisationen til de ændrede forhold. 

 

Erhverv og iværksætteri  

Der har været et øget fokus på at værne om virksomhederne og deres muligheder for at udvikle sig. Der 

har været arbejdet med fortsat at sikre mobildækning og bredbånd over hele kommunen. Langeland 

Kommune var årets højdespringer og opnåede en flot 17. plads i Dansk Industris årlige analyse af det 

lokale erhvervsklima. 

 

De fire kommuner. Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg arbejder sammen om flere projekter, 

der skal understøtte de lokale iværksættere i form af stigende omsætning og med en højere overlevel-

sesgrad:  

 Styrket Erhverv i Gadeplan - som handler om at skabe vækst i erhvervslivet i gadeplan over hele 

Sydfyn.  

 Deltagelse i forprojektet ”Kulinarisk turisme på Sydfyn og øerne i Det sydfynske Øhav”.  

 Et styrket samarbejde med de 3 sydfynske kommuner i forhold til projekter vedr. bl.a. Fremtidsfabrik-

ken Sydfyn.  

Der har der været stort fokus på områdefornyelsesprojektet for Rudkøbing Bymidte og renoveringen af 

Nordre Havnebassin i Rudkøbing. Der vil blive arbejdet videre med prioriteringen af konkrete tiltag over 

en længere periode i forbindelse med realiseringen af masterplanen for udviklingen af Rudkøbing Havn.  

Langeland Kommune har med  vedtagelsen af  en turismestrategi i 2017 øget fokus på udviklingen af 
turismen inden for 6 temaer: 

1. Outdoor turisme i og omkring øhavet 
2. Cykelturisme 
3. Vandring 
4. Familie-, ferie- og kulturturisme 
5. Værtskab og service 
6. Markedsføring og digitalisering  

Visionen for udviklingen af turismen er, at ”Langeland Kommune vil være det naturlige valg for en ferie i 
et attraktivt, aktivt, oplevelsesrigt og autentisk miljø i det Sydfynske Øhav.”  
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Målsætningen for udviklingen af turismen er, at Langeland Kommune som minimum bevarer markedsan-
delen af turismen i Destination Fyns område. Opgjort i forhold til omsætningen i erhvervet er Langeland 
Kommunes markedsandel 9 % af omsætningen i hele Destination Fyns område. 

 

 

4.4 Opdeling i udvalg og politikområder 
 
Langeland Kommune har opdelt aktiviteterne i følgende udvalg og politikområder i 2017. 
 

Udvalg og politikområder 

10 Udvalget for trafik, teknik og miljø 

01 Jordforsyning 

02 Faste ejendomme 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 

04 Redningsberedskab 

06 Affald 

08 Vejområdet 

09 Trafik 

10 Havne 

  

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

15 Uddannelse inkl. SFO 

16 Musik- og ungdomsskole 

17 Børn og unge 

18 Idrætshaller 

19 Kultur og fritidsaktiviteter 

  

12 Sundhedsudvalget 

20 Boligstøtte og pensioner 

21 Sundhed 

22 Ældre- og handicapområdet 

23 Voksne med særlige behov 

24 Støtteordninger 

  

15 Økonomiudvalget 

50 Politisk område 

51 Administrativt område 

52 Forsikringer og arbejdsmiljø 

  

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 

60 Aktivitets- og ydelsesområdet 

61 Beskæftigelse  

62 Erhverv og Turisme 
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4.5 Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget 

 

Indledning 

Langeland Kommunes årsresultat for regnskab 2017 viser et overvejende tilfredsstillende resultat. 

 

Ifølge det oprindelige budget for 2017 var der budgetteret med samlede nettodriftsudgifter på 913,0 mio. 

kr. Regnskabet viser samlede nettodriftsudgifter på 910,7 mio. kr., eller en positiv afvigelse på 2,3 mio. kr. 

og at de planlagte effektiviseringer og besparelser i store træk blevet gennemført som forventet.  

 

I forhold til korrigeret budget er der en positiv afvigelse på 13,6 mio. kr., idet det korrigerede budget var 

924,2 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2016. På drifts- 

og anlægsområdet er der en samlet forventet overførsel og genbevilling af 25,1 mio. kr. i 2018. 

 

 
 

De skattefinansierede udgifter opdeles i henholdsvis service- og overførselsudgifter. 

 

Overførselsudgifterne resulterede i 271,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 282,4 mio. kr. Afvigelsen er 

11,4 mio. kr. og består bl.a. af at der er opnået merindtægter fra den centrale refusionsordning på 4,4 

mio. kr. samt mindreudgifter på 6,0 mio. kr. vedr. førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Resterende afvi-

gelser er 1,0 mio. kr. og består af en lang række mer- og mindreudgifter. 

 

Serviceudgifterne udgjorde 639,7 mio.kr., men var oprindeligt budgetteret til 630,7 mio. kr. Sigtepunktet 

for sanktion i Langeland Kommune var 629,4 mio. kr. jf. udmelding fra KL den 18.08.2017. 

 

Dermed er årsresultatet kun overvejende tilfredsstillende, idet serviceudgifterne overskrider sigtepunktet, 

og dermed servicerammen, hvilket kan føre til en regnskabssanktion, såfremt de danske kommuner sam-

let overskrider den samlede serviceramme ved regnskabsaflæggelse. Læs mere om dette i note 7. 

 
Regnskabsresultatet (regnskabsopgørelse, se afsnit 6.2) 

Resultatet viser et overskud på 41,4 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Dette resultat er større 

end forventet. Ifølge det oprindelige budget var der forventet overskud på 28,2 mio. kr. I forhold til dette er 
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regnskabet forbedret med 13,2 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til øgede særlige tilskud og en 

efterregulering af særlige tilskud bedre end forventet. Læs mere om dette i afsnit 6.4, note 1. 

 

Driftsudgifterne blev totalt på 910,7 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. 

Heraf vedkommer 11,4 mio. kr. mindreudgifter på overførselsudgifter. Dette resultat skal ses i sammen-

hæng med overførselsadgangen i 2017 og en forventet genbevilling på 11,9 mio. kr. i 2018. 

 

Herefter udgør resultatet efter finansiering af anlægsudgifter et overskud på 22,7 mio. kr. 

 

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift på 30 mio. kr., så 

der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på 15 mio. kr. samt afdrag på lån på ca. 15 

mio. kr. I regnskab 2017 er målsætningen indfriet, da overskud på den ordinære drift blev 41,4 mio. kr. 

 

Driftsresultatet for 2017 indeholder en række mindreudgifter, men kun få af disse har gennemslag i inde-

værende års budget og kan ikke fremskrives til budget 2019 samt overslagsår, da disse allerede indgår i 

budgetlægningen. 

 

I forhold til det korrigerede budget på driftsudgifterne er der en positiv afvigelse på 13,6 mio. kr., mens 

den positive afvigelse mellem oprindeligt budget og regnskabet er 2,3 mio. kr. Følgende oversigt viser 

afvigelsen mellem oprindeligt budget og regnskab 2017 på de enkelte udvalg: 

 

Oprindeligt Regnskab Afvigelse

budget 2017 2017

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 48,6 47,4 -1,1

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 234,0 236,9 2,9

Sundhedsudvalget 395,1 395,2 0,1

Økonomiudvalget 97,2 92,4 -4,8

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 138,1 138,7 0,6

Asylcenter Holmegård 0,0 0,0 0,0

I alt 913,0 910,7 -2,4  
*Afrundingsdifferencer kan forekomme. 

 

I afsnit 6.4, note 2 til note 6 beskrives de væsentligste afvigelser til de enkelte bevillingsområder. 

 

Renter 

Regnskabet viser en renteudgift på 5,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 6,0 mio. kr., hvilket primært 

skyldes en større indtægt fra garantiprovision på kommunale lånegarantier til forsyningsvirksomheder. 

Dertil kommer et mindre fald i renteudgifter på lån som følge det generelle rentefald, samt at forventet 

mindre renteindtægt på kommunens kassekredit er ændret til en mindre renteudgift, da der nu betales 

negative renter af indestående. 

 

Anlæg 

På anlægssiden har der været en nettoudgift på 18,7 mio. kr. Det oprindelige budget var på 17,3 mio. kr. 

og det korrigerede budget på 36,4 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget var påvirket af, at der blev over-

ført ikke-forbrugte anlægsbeløb fra 2016 til 2017 på netto 21,7 mio. kr., og at bevillingen på 10,0 mio. kr. 

til etablering af svømmehal bortfaldt. Det forventes, at kommunalbestyrelsen godkender overførsel af ik-

ke-forbrugte anlægsbeløb til 2018 på netto 13,2 mio. kr.   
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4.6 Likviditetens udvikling 

 

De likvide aktiver er i årets løb faldet fra 59,0 mio. kr. til 41,3 mio. kr. 

 

Den faktiske likviditet påvirkes dels af likviditetstrækket fra driften, låneoptagelse, overførsler mellem åre-

ne og tidsforskydninger i anlægsprojekter. Herudover påvirkes ændringen i likviditet af øvrige balancefor-

skydninger, som kan defineres som de forskydninger i aktiver og passiver, som ikke er afdrag, låneopta-

gelse og likviditetsforskydninger. Her er der særligt stor usikkerhed omkring refusionstilgodehavender hos 

staten, forudbetalte udgifter samt mellemregning mellem årene. Det er ikke muligt at budgettere disse 

finansforskydninger mellem årene, da det er meget tilfældigt, om en ind- eller udbetaling foretages i de-

cember eller januar.  

 

For at illustrere udviklingen i likviditeten er figurerne udarbejdet. Den ene figur viser likviditeten efter kas-

sekreditreglen, der opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kom-

munens likvide konti og er vist 2 år tilbage fra dato. 
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Langeland Kommune havde ved udgangen af december 2017 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebe-

holdning på 80,3 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 Kommunes ved-

kommende. KL anvender en anden tommelfingerregel, hvor 3.000 kr. pr. indbygger er minimumskasse-

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

ger, hvor det fremgår, at likviditetsniveauet pt. ligger på 6.373 kr. pr. indbygger.  

 

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

ning. Den faktiske likviditet vil typisk være væsentlig højere end likviditeten ultimo måneden/året. Dette 

skyldes forskelle i betalingstidspunktet af en række ind- og udbetalinger.  

 

Der forventes en samlet bevilling til driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på 11,9 mio. kr. Hvis dette beløb var 

blevet anvendt i 2017, var likviditeten reduceret tilsvarende. Herudover forventes en bevilling på anlægs-

området på 13,2 mio. kr. 

 

Nettobevægelser på øvrige finansforskydninger (kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld og langfri-

stede tilgodehavender) udgør 29,6 mio. kr. mod en oprindeligt forventet nettobevægelse på 0,9 mio. kr.  

 

4.7 Udskrivningsgrundlag 

 

For 2017 valgte kommunen det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 1.805,4 mio. kr. Statsgarantien 

medfører, at risikoen/muligheden for efterreguleringer på et senere tidspunkt reduceres mest muligt. Det 

giver således den bedste sikkerhed for indtægternes størrelse.  Skatterne, herunder ejendomsskatterne, 

er stort set indgået som budgetteret. 

 

4.8 Generelle tilskud mv. 

 

Kommunens indtægter på dette område blev på 399,3 mio. kr., hvilket er 10,4 mio. kr. mere end budget-

teret. Afvigelsen skyldes hovedsagligt den endelige regulering af beskæftigelsestilskud for 2016, hvor 

udviklingen var vendt, hvilket medførte et større tilskud mod en forventet budgetteret tilbagebetaling.  

Denne afvigelse vedr. beskæftigelsestilskud skal ses i sammenhæng med merudgifter på overførselsom-

rådet vedr. de forsikrede ledige. Herudover indgår i korrigeret budget et særligt tilskud til kommuner med 

vanskelige vilkår på 3,9 mio. kr. Dette tilskud var en del af finansloven for 2017. 

 

Der er modtaget tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på i alt 36,0 mio. kr. Beløbet modtages 

som led i den Udviklingspartnerskabsaftale, der er indgået med Økonomi- og Indenrigsministeriet for åre-

ne 2016-2018. Dette beløb svarer til det budgetterede beløb.  
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4.9 Befolkningsudvikling 

 

Befolkningstallet udgjorde 12.641 personer ved udgangen af 2017, hvilket er en tilvækst på 63 personer i 

forhold til året før. De seneste års udvikling i befolkningstallet fremgår af tabellen nedenfor. 

 

 
 

 

Fødselsunderskud er gennemsnitligt 

Der har gennemsnitligt været et fødselsunderskud på 128 personer 

over de seneste 6 år, hvorfor tallet for 2017 er gennemsnitligt. De 

seneste 6 år har antallet af fødsler været relativt stabilt med gen-

nemsnitligt 76 fødte, mens antallet af døde har svinget relativt me-

re. I 2017 afgik 207 indbyggere ved døden. Gennemsnitligt i den 6-

års periode afgår 205 personer ved døden årligt. Året 2017 har 

dermed været ret gennemsnitligt, hvad angår antal fødte og døde. 

Største tilflytning nogensinde til Langeland Kommune 

I 2017 er 748 personer flyttet til Langeland Kommune, mens 625 

personer er fraflyttet Langeland til fordel for andre kommuner. Det 

er den største tilflytning nogensinde i Langeland Kommune. Tilmed 

er der også sat rekord for antal nettotilflyttede med 123 personer i 

2017. Tilflytterne kommer fra Svendborg (224), Odense (80), Faa-

borg-Midtfyn (66), København (55), Nyborg (22), Slagelse (17), 

Lolland (15), Assens (12), Esbjerg (12), Kolding (12), Aarhus (12), 

Silkeborg (11) og resten af Danmark (210). 

 

Indvandringen aftager igen 

Indvandringen er aftaget i 2017 sammenlignet med året før, idet 142 

indvandrede fra udlandet til Langeland Kommune. Udvandringen er 

på samme niveau, idet 67 personer udvandrede til udlandet i 2017. 

Vandringsbalancen var 75 personer, hvilket er færre end både 2015 

og 2015. Der kommer færre fra Syrien og flere fra Polen og Rumæ-

nien. Indvandringen kommer primært fra Polen (23), Rumænien 

(19), Sverige (12), Tyskland (11), Syrien (11), Norge (9), Grønland 

(7), Litauen (7), Ukraine (6) og Storbritannien (5).  Derudover andre 

lande (32) såsom Kroatien, Malta, Brasilien, Portugal, Etiopien, Hol-

land, Israel, Qatar, Australien, Sudan, Iran og Japan m.fl. 
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4.10 Forventninger til fremtiden 
 

Langeland Kommune står derfor over for store udfordringer i fremtiden, og derfor er økonomisk og faglig 

bæredygtighed et meget vigtigt mål.  

 

I 2016 fik Langeland Kommune udarbejdet en befolkningsprognose af Danish Rational Economic Agents 

Model, i daglig tale DREAM. Prognosen indeholder prognose for den fremtidige udvikling af befolknin-

gens størrelse og aldersmæssige sammensætning, familiestruktur, uddannelsesniveau og boligefter-

spørgsel. Prognosen viser, at der forventes et fortsat fald i antallet af borgere i Langeland Kommune i de 

kommende år, og at der i år 2040 forventes at være 11.765 indbyggere i Langeland Kommune. I progno-

sen ventes der generelt et fødselsunderskud, en positiv nettoindvandring og en gennemsnitlig positiv net-

totilflytning. 

 

Der vil fortsat være fokus på, at antallet af tilflyttere vedbliver at være større end antallet af fraflyttere.  

 

Langeland byder på et væld af oplevelser og aktiviteter, uanset om man er turist, gæst eller bor på øen. 

Der skal arbejdes videre med at udnytte den synergi, der er mellem på den ene side en fortsat udvikling 

af turismen og på den anden side visionen om, at Langeland skal være et godt sted at bo.  

 

De stigende krav til at dokumentere effekt og levere mere for mindre – kræver nye styringsværktøjer, 

økonomiske nøgletal og krav omkring målstyring mv.  

 

I aftalen om udviklingspartnerskab mellem Langeland Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet er 

det bl.a. aftalt, at der årligt skal udarbejdes en redegørelse om status for de iværksatte tiltag og effekten 

heraf. Udviklingen i forhold til de enkelte målsætninger skal dokumenteres. I redegørelsen skal indgå en 

vurdering af effekterne i aftaleperioden og evt. fremadrettet, med henblik på at understøtte realiseringen. 

 

Følgende målsætninger er aftalt for perioden 2016-2018: 

 

A. Der sker en løbende tilpasning af kommunens service, herunder strukturtilpasninger, som mod-

svarer kommunens demografiske forskydninger ift. folketal, geografi og befolkningssammensæt-

ning. Herunder forudsættes fortsat kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet.  

B. Antallet af udsatte børn og unge med behov for en indsats reduceres år for år. 

C. Der skal være et øget fokus på en effektiv beskæftigelsesindsats. Det er en konkret målsætning, 

at beskæftigelsesfrekvensen for de 15-67 årige stiger år for år. 

D. Kommunen skal understøtte, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, sti-

ger år for år. Derudover skal der i højere grad ske en opkvalificering og efteruddannelse af ledig 

arbejdskraft.  

E. De administrative udgifter pr. indbygger i kommunen skal reduceres år for år og nærme sig 

landsgennemsnittet. 

F. Kommunen praktiserer generelt en sund økonomistyring, herunder med fokus på effektiviserings-

tiltag og budgetoverholdelse samt overholdelse af budgetlovens krav om balance på driften. 

 

Den første redegørelse indeholdt en beskrivelse af aktuelle tiltag, status, forventede effekter/resultater og 

målsætninger i et kort tidsperspektiv.  

 

I 2017 blev der vedtaget en ny større administrativ organisering. Langeland Kommune er med sine rundt 

regnet 1.200 ansatte den største virksomhed i kommunen. Samtidig sætter vi som myndighed rammerne 

for en del af både borgernes og virksomhedernes hverdag og virke. Det stiller krav til organisationen og 

den løbende udvikling. 

 



 

Side 19 af 51 

 

Sæsonskiftet beskriver en ny organisering af administrationen i kommunen, hvor fokus i endnu højere 

grad er på kommunens udvikling, det tværfaglige samarbejde og ikke mindst på at samskabe gode løs-

ninger med borgerne og erhvervslivet. Der er behov for, at indsatserne styrkes yderligere for at sikre, at 

Langeland Kommune bliver mere effektiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Samtidig skal vi fastholde 

fokus på Langeland Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ledere og medarbejdere har en 

loyalitetsforpligtigelse over for arbejdspladsen. 

 

Der arbejdes med en mere langsigtet strategiplan for tilpasning af service og struktur til de fremtidige be-

hov, som munder ud i en mere langsigtet strategiplan for en flerårig periode.  

 

På det specialiserede socialområde for børn og unge arbejdes med en tidlig indsats, med trivsel og udvik-

ling af familier, med netværksinddragende metoder og med at vælge den mindst indgribende indsats. 

Desuden er igangsat familieorienteret alkoholbehandling.  

 

For perioden 2014-2019 er der iværksat en række initiativer, som skal medføre en samlet udgiftsredukti-

on på 19,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet samt det specialiserede socialområde over den 6-

årige periode. Status er, at antallet af anbringelser er faldet fra 63 i 2014 til 50 i 2017. Der er dog anbragt 

4 børn og unge mere i 2017 end i 2016, hvor antallet af anbragte børn og unge var 46. Udviklingen skal 

ses i sammenhæng med et stigende antal underretninger fra 163 stk. i 2014 til 270 stk. i 2017. 

 

Langeland Kommune oplever en stagnation i antallet af unge, der kommer i gang med en ungdomsud-

dannelse. I løbet af 2018 forventes det, at den kommende Forberedende Grunduddannelse vil blive intro-

duceret rundt om i landet, så den er klar til drift i august 2019. Dette vil have betydning for den del af un-

ge, der ikke vælger en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen. Den Forberedende Grundud-

dannelse er en del af den nationale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. I følge denne aftale er 

målet, at 90 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse, mens de resterende 10 % skal uddannes til 

arbejdsmarkedet på anden vis. 

 

Bruttoledigheden er i Langeland Kommune faldet de senere år for så at stagnere og stige en smule i lø-

bet af 2017.  

  

Kommunalbestyrelsen besluttede investeringsstrategien ”Flere i job og uddannelse” den 9. maj 2016. I 

strategien er der angivet konkrete mål for indsatserne og indikatorerne til løbende opfølgning. Igennem 

2017 er der blevet arbejdet hårdt for at matche strategierne med reformer såvel som de behov, der har 

været hos borgere og virksomheder.  

 

Arbejdet med denne implementering af indsatser fortsætter i 2018. Strategien tænkes revurderet i andet 

halvår 2018. 

 

Indsatsområderne i strategien er: 

 Den virksomhedsvendte indsats, hvor jobcentret har øget samarbejdet med virksomhederne 

og har tilvejebragt flere pladser til virksomhedsvendt aktivering og etableret flere fleksjob, end der 

var målsat. 

 Tilbudsviften omfatter opkvalificerings- og vejledningstilbud, hovedsagelig ved private aktører, til 

de borgere, der har brug for aktiviteter, der ligger forud for virksomhedsvendte tilbud og ordinær 

beskæftigelse. De private aktørers tilbud har været anvendt meget i 2017 med fokus på ressour-

ceudvikling, afklaring og etablering af arbejdsmarkedstilknytning for at gøre den enkelte borger 

selvforsørgende. 

 I integrationsindsatsen er målet, at 20 % af flygtningene og familiesammenførte skulle blive 

selvforsørgende i job eller uddannelse, i løbet af integrationsperioden, inden udgangen af 2018. 

Målet er opfyldt i 2017. 
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 Langeland Kommune er ikke lykkedes med sygedagpengeområdet, hvor den gennemsnitlige 

varighed og andel af sygedagpengeforløb skulle nedbringes. Der har været en stor tilgang af nye 

sygemeldte i perioden, en andel tilflyttere med eksisterende sygedagpengesag fra tidligere bo-

pælskommune samt en række sager, der ikke har været muligt at afslutte grundet kompleksitet 

og alvorlig sygdom. 

 

Kommunestørrelsen, befolkningens demografiske sammensætning og den socioøkonomiske struktur har 

stor betydning for administrationsudgifternes størrelse. Befolkningens og boligmassens sammensætning 

betyder meget, idet nogle befolkningsgrupper trækker mere på den kommunale administration end andre. 

De administrative udgiftsbehov er med andre ord større, jo mindre kommunen er, jo mere spredt borger-

ne bor, og jo større en andel af borgerne, som har en ressourcesvag socioøkonomisk baggrund. Der er 

konstant fokus på at reducere de administrative udgifter ved øget ressourceudnyttelse og ved at øge digi-

taliseringsgraden på alle områder. I 2018 vil der være fokus på 2 af de store områder i Moderniserings- 

og Effektiviseringsprogrammet, som er arbejdet med Facility Management og effektivisering af bogfø-

rings- og lønopgaverne. 

 

Bestræbelserne på at opfylde ovenstående målsætninger udfordrer løbende budgetlægningen.  

Der skal i 2018 forhandles om en ny Udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, 

som forhåbentligt bliver aftalt inden budgetvedtagelsen for 2019. 
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5. Hoved- og nøgletal 

 

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele 1.000 kr.: 

 

 

 

  

Regnskab Regnskab

2017 2016

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret):

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 40.383 48.149

Resultat af det skattefinansierede område 22.724 35.969

Balance - aktiver:

Anlægsaktiver i alt 329.626 340.283

Omsætningsaktiver i alt 390.096 400.394

Likvide beholdninger 41.292 58.967

Balance - passiver:

Egenkapital -391.722 -363.481

Hensatte forpligtelser -46.980 -54.587

Langfristet gæld -230.438 -246.034

Heraf ældreboliger -78.163 -81.989

Kortfristet gæld -91.874 -135.532

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kassekreditreglen i hele kr.) 6.373 6.699

Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) 3.267 4.688

Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) -18.229 -19.561

Skatteudskrivning*:

Udskrivingsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) 142.822 141.761

Udskrivningsprocent - kommuneskat 27,8 27,8

Grundskyldspromille 24,57 24,57

Indbyggertal ultimo regnskabsåret** 12.641 12.578

* Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

** Kilde: Statistikbanken FOLK1, Danmarks Statistik.
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6. Kommunens årsregnskab 2017 

 

6.1 Anvendt regnskabspraksis 
 

Generelt 

Langeland Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der 

er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnska-

bet 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 regulativ for kasse- og regnskabsvæsen, men skal 

her skitseres overordnet. 
 

God bogføringsskik 

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik 

kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvars-

bevidste 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, beskrivelser af bog-

føringen, 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.  
 

Moms/Købsmoms 

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført ekskl. moms. 

 

Momsregistrerede virksomheder afregnes til SKAT via mellemregningskonti, og er en del af forskydnin-

gerne i kortfristet gæld. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at 

kommunal egenproduktion, der typisk er momsfritaget, ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til 

tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Kommunernes finansiering af moms-

refusionen reguleres over bloktilskuddet. 

 
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år 

Der er ikke ændret i regnskabspraksis for regnskabsår 2017.  

 

Kontering i supplementsperioden 

Udgifter og indtægter, som afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedr. efterfølgende regn-
skabsår, klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende.  

Udgifter og indtægter som vedr. indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende 
regnskabsår, klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. 
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Driftsregnskab 

Indregning af indtægter og udgifter 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, 

forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det 

nye regnskabsår. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Før-

ste gang der afskrives på et aktiv, er i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigop-

ført og klar til anvendelse. 
 
Præsentation af udgiftsregnskabet 

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregn-

skabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter ud-

giftsbaserede principper. 

 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væ-

sentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Det beskrives på hvilket niveau - og med hvilken detalje-

ringsgrad, kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, sektorer, service-

rammer, hovedkonti mv.). 

 
Bemærkninger til regnskabet 

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, 

navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes normalt 

bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget. 

 

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mel-

lem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillings-

afgivelsen, ikke er realiseret. 
 
 
Balancen 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabs-

året og året før. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 
 

Materielle anlægsaktiver 

Aktiver indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten doku-

menteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv. 
 

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk ind-

hentede tingbogsattester. 

 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og regi-

streres således ikke i anlægskartoteket.  

 

Der foretages ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. 100.000. 

 

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr måles til kostpris 

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, 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 væ-

sentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over 

den nye restlevetid. 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. 

 

Anlægsaktiver, der i de gamle kommuner var nedskrevet til under 100.000 kr. samt anlægsaktiver, der er 

overtaget fra amtet, og som indgår i fordelingsaftalen med en værdi under 100.000 kr., indgår ikke i ba-

lancen. 

 
Grunde og bygninger 

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 blev pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for 

ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. 

 

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskriv-

ninger. Der afskrives ikke på grunde. 
 
Øvrige materielle anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. 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 mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der 

er tale om en start / nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. 
 
Levetider er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ligger i følgende intervaller: 

 Bygninger    15 -   50 år 

 Tekniske anlæg, maskiner mv.   5 - 100 år 

 Inventar, it-udstyr mv.    3 -   10 år 
 
Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i 
regnskabet. 
 

I forbindelse med åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 havde ministeriet fastsat maksimale restlevetider. 

Såfremt der ikke har foreligget særlige oplysninger om enkelte bygningers restlevetid pr. 1. januar 2004, 

er der i alle tilfælde anvendt de maksimale restlevetider, der er fastsat af ministeriet.  

 

Konsekvensen af dette er, at bygninger, der i de tidligere kommuners anlægskartoteker indgik med en 

kortere restlevetid (evt. 0) end ministeriets maksimale restlevetid, nu indgår i anlægskartoteket med den 

maksimale restlevetid. Der skete herved en harmonisering af de 3 tidligere kommuners indregningsprin-

cipper. Generelt er der foretaget en harmonisering af de anvendte restlevetider, i de tilfælde hvor der er 

konstateret forskelle. 
 

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 af-

skrivning over anlæggets forventede levetid. 

 

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (are-

aler til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. 

 

 



 

Side 25 af 51 

 

Finansielt leasede anlægsaktiver 

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Langeland 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 nutidsvær-

dien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 

 

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhæn-

gige parter. 

 

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Langeland 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 Langeland Kom-

munes alternative lånerente. 

 

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 balance-

tidspunktet.  

 
Immaterielle anlægsaktier 

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anven-

des så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 
 
Finansielle anlægsaktiver – Langfristede tilgodehavender 

Tilgodehavender optages i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der 

nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 

 

Nedskrivninger på tab foretages på baggrund af historiske erfaringer direkte på balancen.  

 

I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringerne tilbageføres, så primo igen viser det 

nominelle tilgodehavende. De nedskrevne beløb er ikke et udtryk for faktiske foretagne afskrivninger. 

 

Kommunens indskud i Landsbyggefonden indgår ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets 

konteringsregler. Er balancen opgjort primo for det følgende år, skal værdireguleringen tilbageføres. 
 
Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser– Varebeholdninger 

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestids-

punktet. Andele af interessentskaber, som Langeland Kommune har medejerskab til, indgår i balancen 

med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kom-

munens ejerandel. 

 

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier 

og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode. 

Ovennævnte principper gælder også for legaters værdipapirer, herunder obligationer. 
 
Omsætningsaktiver  

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller be-

holdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. 

 

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princip. Varelagre under 100.000 kr. registreres ikke.  

 

Omsætningsaktiver – Fysiske aktiver til salg. 
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Grunde og bygninger til salg er indregnet til forventet salgspris. 

 

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan fore-

tages opskrivning til den forventede salgspris.  

 
Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – Værdipapirer 

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan om-

sættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide behold-

ninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. 

 
Egenkapital 

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverens-

komst med. 

 
Donationer 
Modtagne donationer, som kommunens institutioner m.fl. har modtaget i regnskabsåret, indtægtsføres på 
særskilte grupperinger i regnskabsåret. 
 
Hensatte forpligtigelser 

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligti-

gelse, 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 

forpligtigelsen. 

 

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og 

ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pen-

sionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeri-

et. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tje-

nestemænd. Den seneste beregning er foretaget pr. 31.12.2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har 

fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.  

 

Det er pligtigt at registrere kommunens forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lov-

givning, arbejdsskader, 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. 

 
Finansielle gældsforpligtigelser 

Periodeafgrænsningsposterne er optaget som et nettobeløb under kortfristede tilgodehavender jf. Øko-

nomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. 

 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balance-

tidspunktet.  

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i ba-

lancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i re-

sultatopgørelsen. 

 

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, 

måles til nominel værdi. 
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Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. 

 
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 Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning / regnskabs-

bemærkning. 
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6.2 Driftsregnskab 

 

Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. 

Udgifter er angivet som positive tal. Afrundinger til mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medfø-

re, at tallene ikke summerer til totalen. 

 

Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Regnskab 

2016

Det skattefinansierede område

Indtægter:

Skatter -558,4 -558,5 -558,0 -551,7

Tilskud, udligning og moms -388,9 -399,2 -399,3 -377,2

1 Indtægter i alt -947,3 -957,8 -957,3 -928,9

Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:

7 Kommunalbestyrelsen 0,0 0,0 0,0 0,1

2 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 48,6 48,3 47,4 43,5

3 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 234,0 237,5 236,9 227,2

4 Sundhedsudvalget 395,1 399,6 395,2 386,6

5 Økonomiudvalget 97,2 103,6 92,4 84,7

6 Erhvervs-, Turisme-, og Beskæftigelsesudvalget 138,1 135,3 138,7 132,5

7 Driftsudgifter i alt 913,0 924,2 910,7 874,6

Renter mv. 6,0 5,4 5,2 6,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -28,2 -28,2 -41,4 -48,1

Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:

Fælles anlægspulje 0,0 0,0 0,0 -1,5

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 7,3 30,3 13,2 10,7

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 10,0 0,9 0,2 0,2

Sundhedsudvalget 0,0 5,3 5,2 2,8

Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0

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

9 Anlægsudgifter i alt 17,3 36,4 18,7 12,2

Resultat af det skattefinansierede område -10,9 8,3 -22,7 -36,0

13 Brugerfinansierede område:

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af det skattefinansierede og 

brugerfinansierede område -10,9 8,3 -22,7 -36,0

14 Finansiering:

Afdrag på lån 14,6 14,6 14,6 17,1

Låneoptagelse -5,0 -12,5 -3,8 -2,4

Finansforskydninger og kursreguleringer 0,9 0,9 29,6 -22,9

Samlet likviditetsændring -0,4 11,3 17,7 -44,1
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6.3 Balance 
Note Balance i mio. kr. Ultimo    

2017

Ultimo    

2016

Ultimo    

2015

Ultimo    

2014

Aktiver

Materielle anlægsaktiver:

Grunde 39,3 38,5 38,7 38,7

Bygninger 235,6 245,8 260,0 273,3

Tekniske anlæg m.v. 40,0 41,9 47,0 51,4

Inventar 2,6 3,5 3,8 4,6

Anlæg under udførelse 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Materielle anlægsaktiver i alt 317,5 329,7 349,5 368,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver

12 Aktier og andelsbeviser m.v. 316,5 309,5 299,8 289,0

12 Langfristede tilgodehavender 17,5 16,3 14,5 15,5

13 Mellemværende med forsyningsvirksomheder -5,4 -5,8 -5,2 -6,3

Finansielle anlægsaktiver i alt 328,6 320,0 309,1 298,2

Omsætningsaktiver:

Varebeholdninger 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Fysiske anlæg til salg 17,9 19,1 19,9 20,0

14 Tilgodehavender 55,7 71,8 108,8 59,6

Værdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Likvide beholdninger 41,3 59,0 14,8 12,1

Omsætningsaktiver i alt 114,9 149,9 143,5 91,7

Aktiver i alt 761,0 799,6 802,1 757,9

Passiver

Egenkapital

Modpost for takstfinansierede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

Modpost for selvejende institutioners aktiver -1,6 -1,7 -1,8 -1,9

Modpost for skattefinansierede aktiver -333,8 -347,2 -367,6 -386,1

Reserve for opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Modpost for donationer -0,1 -0,1 -0,2 -0,3

Balancekonto -56,2 -14,5 39,5 78,2

15 Egenkapital i alt -391,7 -363,5 -330,1 -310,1

16 Hensatte forpligtelser -47,0 -54,6 -58,4 -64,4

17 Langfristede gældsforpligtelser -230,4 -246,0 -267,5 -277,4

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -5,1 0,0 -0,2 -0,2

19 Kortfristede gældsforpligtelser -86,8 -135,5 -145,9 -105,8

Passiver i alt -761,0 -799,6 -802,1 -757,9
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6.4 Noter til driftsregnskab og balance 

 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning 

 

076890 Kommunal indkomstskat -500,7 -500,9 -500,9

076892 Selskabsskat -2,3 -2,3 -2,3

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -0,1 -0,1 -0,1

076894 Grundskyld -55,3 -55,3 -54,4

076895 Anden skat på fast ejendom -0,3

Skatter i alt -558,4 -558,5 -558,0

076587 Refusion af købsmoms 0,2 0,2 0,1

Refusion af købsmoms i alt 0,2 0,2 0,1

076280 Udligning og generelle tilskud -316,1 -315,9 -315,9

076281 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 5,8 5,8 5,8

076282 Kommunale bidrag til regionerne 1,6 1,6 1,6

076286 Tilskud til  vanskeligt stillede kommuner 001 -36,0 -36,0 -36,0

076286 Statstilskud, dårlig udv. i ledighed 000 -1,6 -1,6

076286 Beskæftigelsestilskud 008 -26,6 -26,5 -26,5

076286 Efterregulering beskæftigelsestilskud 010 5,7 -0,2 -0,2

076286 Tilskud til komm. med vanskelige vilkår 022 -3,9 -3,9

076286 Øvrige særlige tilskud -23,5 -22,8 -22,8

Tilskud og udligning i alt -389,1 -399,4 -399,4

Skatter, tilskud og udligning i alt -947,3 -957,8 -957,3

(Mio. kr.)

Oprindeligt 

budget

Korrigeret 

budget

Regnskab 

2017

 
 

Skatter 

Regnskabet viser mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.  

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

indgår de statsgaranterede beløb som budgetteret. Afregningen af det skrå skatteloft sker ved midtvejs-

reguleringen. Afregningen medfører en mindreudgift i forhold til det budgetterede på 0,1 mio. kr. Der har 

været en mindreindtægt fra grundskyld på 0,9 mio. kr., idet indtægten for den individuelle kompensation 

for fastfrysningen af grundskylden i 2016 ikke blev så høj som forventet. 

 

Moms 

Regnskabet viser en tilbagebetaling til momsudligningsordningen på 0,1 mio. kr. 

 

Tilskud 

Regnskabet viser en afvigelse på 10,3 mio. kr. vedr. tilskud og udligning. Afvigelsen skal ses i sammen-

hæng med det oprindelige budget, hvor der var indregnet en forventet tilbagebetaling vedr. beskæftigel-

sestilskuddet jf. prognoser fra KL på 5,7 mio. kr., som i stedet blev til en indtægt på 0,2 mio. kr.  

Kommunernes nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsregule-

ringen af beskæftigelsestilskuddet for indeværende år skal ses i sammenhæng med det beskæftigelses-

tilskud, der blev udmeldt af ministeriet sidste år. Hertil kommer endelig efterregulering af beskæftigelses-

tilskud for forrige år.  

 

Oven i afvigelsen på beskæftigelsestilskuddet kommer tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledig-

hed på 1,6 mio. kr. og tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 3,9 mio. kr., som ikke var kendt ved 

vedtagelsen af det oprindelige budget. 



 

Side 31 af 51 

 

 

Note 2 – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 

  

Oprindeligt Korrigeret Regnskab

(Mio. kr.) budget budget 2017

10 Udvalget for trafik, teknik og miljø

01 Jordforsyning 0,1 0,1 0,2

02 Faste ejendomme 2,7 3,0 2,3

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5,1 5,2 5,2

04 Redningsberedskab 4,4 4,5 4,6

08 Vejområdet 22,9 23,0 23,5

09 Trafik 12,7 11,9 11,4

10 Havne 0,6 0,7 0,2

I alt 48,6 48,3 47,4  
 

Regnskabet udviser et resultat på 1,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes 

primært, at statstilskud til nedsættelse af takster på Strynøfærgen på 0,7 mio. i forbindelse med budget-

opfølgningen pr. 31.03. blev overflyttet fra funktion 076286 Udligning og Tilskud til funktion 023233 Fær-

gedrift. Derudover er der en række mindre afvigelser på udvendig vedligeholdelse, vejområdet, bustrafik 

og havne. 

 

Jordforsyning 

Indtægterne vedrører udlejning af diverse arealer – herunder arealer, hvor der er opstillet telemaster og 

lign. Omkostningerne omfatter drift af arealer og omkostninger til rettelser af f.eks. udmatrikuleringer. 

Overskridelsen grunder i regninger for udmatrikuleringer m.m., der hidrører tidligere år. 

 

Faste ejendomme 

Området dækker huslejeindtægter og drift af kommunale ejendomme, der ikke indgår i den almindelige 

kommunale drift.  

I bevillingen til dette område indgår tillige kommunens pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på 1,7 

mio. kr. Den største del af denne pulje er i løbet af året omplaceret til politikområder, der hører under an-

dre udvalg, men puljen indeholder ved årets udgang uforbrugte midler på 0,6 mio. kr.  

I forbindelse med ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31.1.2017 blev indregnet bortfald af forventede 

huslejeindtægter fra Udlændingestyrelsen på 0,7 mio. kr. i korrigeret budget. 

 

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 

Området dækker grønne områder, idrætsanlæg, natur og miljø samt skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrs-

bekæmpelse er brugerfinansieret, idet indtægten opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskatte-

billetten med et gebyr pr. ejendom beregnet ud fra ejendomsværdien. Gebyret er fastsat til 0,062 o/oo i 

2017. Skadedyrsbekæmpelse er i 2017 hjemtaget i eget regi, efter at have været udliciteret. Besparelsen 

herved anvendes til dækning af manko fra 2014 og 2015 på 488.000, der indhentes over årene 2016 til 

2019.  

 

Redningsberedskab 

Budgettet dækker kommunens betaling til Beredskab Fyn. Budgetoverskridelsen på 0,2 mio. kr. skyldes 

periodisering af en række mindre omkostninger i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn. 

 

Vejområdet 

Vejområdet har resulteret i en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket primært grunder i manglende afreg-

ning af interne indtægter samt overbudgettering af indtægter for arbejder for fremmed regning. Indtægter 

for fremmed regning har i flere år været overbudgetteret, idet denne funktion bør gå i nul. 
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Trafik 

Området dækker busdrift med et forbrug på 6,4 mio. kr. og færgedrift med 5,0 mio. kr.  

Busområdet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af regulering for 2015. 

Færgedriften udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af øgede omkostninger til brændstof og ved-

ligeholdelse. 

 

Havne 

Afvigelsen fra det korrigerede budget bunder væsentligst i udeblevne indtægter fra gæstesejlere samt 

øgede udgifter til havneværker og afmærkning. 

 

 

Note 3 – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

 

Oprindeligt Korrigeret Regnskab

(Mio. kr.) budget budget 2017

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

15 Uddannelses incl. SFO 122,2 125,7 127,3

16 Musik- og ungdomsskole 6,0 6,0 6,0

17 Børn og unge 91,7 89,1 87,9

18 Idrætshaller 2,1 2,4 2,2

19 Kultur og fritidsaktiviteter 12,0 14,2 13,5

I alt 234,0 237,5 236,9  
 

Der er et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. på Uddannelses-, Social- og Kulturudvalgets område i forhold 

til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvil-

ket giver en forbrugsprocent på 99,76. 

 

Af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. forventes et overskud på 2,3 mio. kr. overført fra 2017 til 2018. 

 

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget på 3,4 mio. kr. skyldes følgende: 

 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på 4,9 mio. kr. 

 Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til drift 2017 på 0,3 mio. kr. 

 Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 på samlet -1,2 mio. kr. 

 Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 på samlet 1,4 mio. kr. 

 Budgetopfølgning pr. 15.11.2017 på samlet -1,0 mio. kr. 

 Prisniveaukorrektion jf. ændrede skøn fra KL for at undgå et utilsigtet højt PL-løft på -1,0 mio. kr. 

 Udbud på forbrugsartikler, kaffe, rengøring m.v. på samlet -0,2 mio. kr. 

 Omplaceringer mellem USK-udvalget og andre politiske udvalg på samlet 0,3 mio. kr. 

 

Uddannelse incl. SFO 

På dette politikområde er forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab på i alt 5,1 mio. kr., da regn-

skabet viser et forbrug på 127,3 mio. kr. 

 

Det samlede merforbrug på 5,1 mio. kr. fordeler sig med et: 

 merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. kommunale specialskoler, 

 merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning, 

 merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. bevilget ekstraordinær støtte af Visitationsudvalget 

 resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

 

Merforbruget vedr. kommunale specialskoler er angående specialskoler i andre kommuner. 
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Visitationsudvalgets puljer på hhv. skole-, skolefritidsordnings- og dagtilbudsområdet skal ses som mulig-

heden for, at bevilget ekstraordinær støtte ud over de pædagoger til intern visitering der allerede bevilges 

via ressourcetildelingsmodellen for skolerne. Via ressourcetildelingsmodellen for skolerne er der tildelt 2,6 

mio. kr. i 2017. Derudover har Visitationsudvalget samlet 0,6 mio. kr. at bevilge ekstraordinær støtte for, 

men i 2017 viste VIS-puljerne et merforbrug på 1,9 mio. kr. for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud. 

Skolernes andel af merforbruget udgjorde 1,0 mio. kr., mens SFO’ernes og dagtilbuddenes andel udgjor-

de hhv. 0,1 mio. kr. og 0,7 mio. kr. 

 

Musik- og ungdomsskole 

Regnskabet viser et forbrug på 6,0 mio. kr., mens det oprindelige budget også var 6,0 mio. kr. Udgifterne 

på området dækker musikskole, ungdomsskole, ungdomsklub, juniortilbud, ungdomskulturhus og skole-

tilbuddet Ung i fokus. 

 

Børn og Unge 

Forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab er et mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr., da regnskabet 

viser et forbrug på 87,9 mio. kr., mens det oprindelige budget er 91,7 mio. kr. Udgifterne på området 

dækker foranstaltninger for børn og unge, dagpleje, børnehaver, tilskud til privatinstitutioner, børns fysio-

terapi, sundhedspleje og tandpleje. 

 

Det samlede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. fordeler sig med: 

 merindtægter på 4,4 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning vedr. foranstaltninger 

 mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. dagpleje 

 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. privatinstitutioner 

 mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. børns fysioterapi 

 merforbrug på 4,0 mio. kr. vedr. foranstaltninger for børn og unge 

 merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. bevilget ekstraordinær støtte af Visitationsudvalget 

 resterende mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 

 

Idrætshaller 

Regnskabet viser et forbrug på 2,2 mio. kr., mens det oprindelige budget er 2,1 mio. kr. Udgifterne på 

politikområdet er tilskud til kommunens fem haller samt en pulje med tilskud til haller og klubhuse. 

 

Kultur og fritidsaktiviteter 

Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, da regnskabet viser et 

forbrug på 13,5 mio. kr. Det samlede merforbrug skal ses i lyset af overførsel af overskud på 2,2 mio. kr. 

fra 2016 til 2017 på politikområdet. Udgiften på området dækker bibliotek, museum, foreningstilskud, af-

tenskole, lokalarkiver og andre kulturelle aktiviteter. 

 

 
Note 4 – Sundhedsudvalget 

 

Oprindeligt Korrigeret Regnskab

(Mio. kr.) budget budget 2017

12 Sundhedsudvalget

20 Boligstøtte og pensioner 97,7 94,5 94,8

21 Sundhed 71,3 72,6 68,6

22 Ældre- og handicapområdet 173,3 179,4 176,8

23 Voksne med særlige behov 52,2 52,5 54,5

24 Støtteordninger 0,6 0,6 0,5

I alt 395,1 399,6 395,2  
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Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, hvilket dækker 

over store udsving for enkelte politikområder. Årets resultat udviser i forhold til korrigeret budget en min-

dreudgift på 4,2 mio. kr. 

Af den totale mindreudgift udgør de samlede overførsler til 2018 6,9 mio. kr.  

 

Boligstøtte og pensioner            

I forhold til oprindeligt budget har der været mindreudgifter på 2,9 mio. kr. væsentligst til førtidspensioner, 

hvilket i høj grad er en afledt konsekvens af pensionsreformen samt større afgang fra området end for-

ventet.  

 

Sundhedsudgifter 

Af det samlede regnskab udgør aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 52,1 mio. kr., 

hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end forventet i oprindeligt budget. Herudover består området af udgifter til 

genoptræning og vedligeholdelsestræning samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. De samle-

de overførsler til 2018 inden for området udgør 1,1 mio. kr. 

 

Tilbud til ældre og handicappede 

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, men et mindrefor-

brug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes, at budgetmidlerne i diverse 

puljer under ældreområdet samt arv og donationer til plejehjem ikke er forbrugt. Fra 2016 til 2017 blev 

overført i alt 7,6 mio. kr., og til 2018 overføres 6,7 mio. kr., hvoraf diverse puljer udgør 6,1 mio. kr., og arv 

og donationer til plejehjem udgør 0,6 mio. kr. 

Med Finansloven for 2017 er afsat midler til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. 

kr. i hvert af årene 2017 – 2020. Ifølge fordelingsnøglen er Langeland Kommunes andel 0,25 mio. kr. 

 

Tilbud til voksne med særlige behov 

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket primært 

grunder i overførte underskud på en række institutioner fra 2016, der endnu ikke er indhentet. Fra 2016 til 

2017 blev overført i alt 0,8 mio. kr., og til 2018 overføres 0,9 mio. kr. 

 

Støtteordninger 

Området består stort set kun af støtte til frivilligt socialt arbejde, hvor de samlede udbetalinger har været 

mindre end forudsat i budgettet. 

 

 

Note 5 – Økonomiudvalget 

 

 

Oprindeligt Korrigeret Regnskab

budget budget 2017

15 Økonomiudvalget

50 Politisk område 4,4 4,0 4,0

51 Administrativt område 88,0 96,1 85,2

52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4,9 3,5 3,3

I alt 97,2 103,6 92,4  
 

Driftsresultatet er på 92,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt bud-

get. Der er for regnskab 2017 en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 11,2 mio. kr. Forskellen 

mellem det oprindelige og det korrigerede budget på 6,4 mio. kr. skyldes overførsler fra 2016 til 2017 på 

1,4 mio. kr., tillægsbevillinger på 3,1 mio. kr. samt overførsler til og fra andre politikområder. 

Af mindreforbruget på 11,2 mio. kr. forventes et overskud på 2,6 mio. kr. overført fra 2017 til 2018. 
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Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2017 skyldes en række særlige faktorer, herunder 

overhead fra asyl, øgede udgifter til IT samt udskudte udgifter til IT projekter. Dertil kommer, at der har 

været usikkerhed vedrørende afledte udgifter af asyl nedlukningen, herunder efterslæb af opgaver, som 

har givet udfordringer rent budgetteringsmæssigt. 

 

Politisk område 

I forhold til det oprindelige budget har der på det politiske område været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 

 

Administrativt område 

Der har på dette politikområde været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. De væsentligste årsager i forhold til 

oprindeligt budget skyldes: 

 Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. administrationsbygninger 

 Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. sekretariat og forvaltninger 

 Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. jobcenter 

 Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet 

 Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. løn og barselspuljer 

 Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspension 

 Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. øvrige 

 

Normeringen jfr. det oprindelige budget var 88,3 årsværk. 2 årsværk har været dækket af overhead vedr. 

Asylcenter Holmegaard. I forhold til personaleoversigten for 2017 er der et merforbrug på 3,0 årsværk i 

forhold til oprindeligt budget. Denne oversigt indeholder ud over de faste ansættelser også udgifter til vi-

karer, overarbejde mv. Vedrørende Jobcenter Langeland var det oprindelige budget 24,2 årsværk. Der er 

en afvigelse på 1,7 i henhold til Personaleoversigten 2017. Ud over udgifter til vikarer, overarbejde mv. er 

der sket opnormering med 1,0 årsværk. 

 

Forsikringer og arbejdsmiljø 

Mindreforbruget udgør 1,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget: 

 Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. bygningsforsikringer mv. 

 Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. arbejdsskader 

 

 

Note 6 – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 

 

Oprindeligt Korrigeret Regnskab

(Mio.kr.) budget budget 2017

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

60 Aktivitets- og ydelsesområdet 124,9 121,9 124,0

62 Beskæftigelsesområdet 9,6 9,4 11,1

53 Erhverv og Turisme 3,6 4,0 3,6

I alt 138,1 135,3 138,7  
 

Udvalgets samlede nettobudget udgjorde oprindeligt 138,1 mio. kr. I løbet af året er der samlet givet en 

negativ tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Herefter udgør det korrigerede budget 135,3 mio. kr. Regnskabet 

udviser i forhold til korrigeret budget en merudgift på 3,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er merud-

giften 0,6 mio. kr. Nedenfor er oplistet de væsentligste afvigelser: 

 

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.m. 

I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at 

der har været mindreudgifter til tolkeudgifter og merindtægter vedr. resultattilskud. 
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Integrationsydelse til udlændinge 

I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at 

Langeland Kommune har modtaget færre kvoteflygtninge end ventet. 

 

Sygedagpenge 

I forhold til oprindeligt budget har der været et merforbrug på i alt 1,9 mio. kr. I løbet af året blev der givet 

en tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. Merforbruget blev derefter på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret bud-

get. 

 

Sygedagpengeområdet er fokusområde i forhold til indsats versus målsætningen om at reducere udgif-

terne på området. Der er fokus på tidlig opfølgning. 

 

Kontant- og uddannelseshjælp 

I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.  Der er sket en del ændringer 

på området i 2016 der har fået fuldt økonomisk gennemslag i 2017. Indførelsen af kontanthjælpsloftet og 

225 timers-reglen. Der blev i løbet af året givet en negativ tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. pga. et forventet 

mindreforbrug på området. I forhold til korrigeret budget er der et merforbrug 0,6 mio.kr. 

Merforbruget relaterer sig primært til en stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Regnskabet viser en merudgift på 2,0 mio. kr., Der er ikke givet tillægsbevillinger i 2017. Merudgiften kan 

tilskrives den mindre stigning i bruttoledigheden, der har fundet sted i løbet af 2017. Yderligere er der en 

særlig udfordring omkring personer, der har sæsonarbejde, men som ikke når at genoptjene retten til 

dagpenge i løbet af den tid, hvor de er i beskæftigelse. 

  

Løntilskud, fleksjob, fleksløntilskud 

Set i forhold til oprindeligt budget har der været et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. 

 

I løbet af året blev der givet en negativ tillægsbevilling på i alt netto 0,1 mio. kr., Merforbruget blev deref-

ter på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

 

Der har her været tale om to markante afvigelsesområder: 

 En merindtægt i form af modtaget fleksbidrag fra staten på 2,1 mio. kr., set i forhold til at kommu-

nerne fortsat skal og vil have et incitament til at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere 

 En netto merudgift til personer i fleksløntilskud/fleksjob på 3,1 mio. kr.  

 

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der har været givet en 

tillægsbevilling på 0,4 mio.kr., som ikke har været nødvendig. 

 

Ledighedsydelse 

I forhold til oprindeligt budget, har der været et merforbrug på 3,1 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling 

på 2,4 mio.kr., således at regnskabet viser en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der 

har først på året været mange på ledighedsydelse på grund af mange tilkendelser af fleksjob. Antallet på 

ledighedsydelse er stagneret/faldet i løbet af 2017 især på grund af et projekt, der fremmer oprettelse af 

fleksjob samt mulighed for kommunal ansættelse af minifleksjob, der stort set er udgiftsneutralt for ar-

bejdsstedet. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

I forhold til det oprindelige budget har der været et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Der er givet en negativ 

tillægsbevilling på 2,2 mio.kr. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet et mindreforbrug på 1,3 mio. 

Den større indtægt skyldes refusion vedr. et jobrotationsprojekt. 
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Driftsudgifterne skal ses i sammenhæng med forbruget på Rådhuskælderen, Værkstedstilbud og Anden 

aktør. 

 

Rådhuskælderen, Værkstedstilbud, Anden aktør m.m. 

Regnskabet viser et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er givet en tillægsbevil-

ling på kr. 2,2 mio. således at regnskabet viser en merudgift på kr. 1,7 mio. i forhold til korrigeret budget. 

Forbruget skal ses i sammenhæng med Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 

Erhvervsgrunduddannelser  

I forhold til oprindeligt og korrigeret budget er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at ordnin-

gen har været brugt lidt mere end budgetteret. 

 

Erhverv og Turisme 

I forhold til oprindeligt og korrigeret budget er der et merforbrug på 0,4 mio. kr.. Der er ingen afvigelse 

mellem oprindeligt budget og regnskab. 
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Note 7 – Driftsudgifter 

 
Tillægsbevillinger 

Der er i løbet af året samlet givet tillægsbevillinger på driften svarende til 11,2 mio. kr.: 

 

Godkendt d.

10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

  - Budgetopfølgning pr. 31.01.2017 700 06.02.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -320 12.06.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 -360 13.11.2017

  - I alt 20 -

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 4.929 10.04.2017

  - Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til drift 2017 327 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -1.228 12.06.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 1.402 13.11.2017

  - Budgetopfølgning pr. 15.11.2017 -1.045 11.12.2017

  - I alt 4.385 -

12 Sundhedsudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 7.775 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -1.197 12.06.2017

  - P-pladser på Spodsbjergvej 129, fra drift til anlæg -70 12.06.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 1.100 13.11.2017

  - Budgetopfølgning pr. 15.11.2017 -1.191 11.12.2017

  - I alt 6.417 -

15 Økonomiudvalget

  - Erhvervsfremmende tiltag 300 09.01.2017

  - Sagsbehandler 210 09.01.2017

  - Udvalgsvederlag 26 23.01.2017

  - Normering på jobcenteret 450 06.02.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.01.2017 6.658 06.02.2017

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 1.381 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 735 12.06.2017

  - IT og digitalisering 1.000 04.09.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 -7.693 13.11.2017

  - Sagsbehandling på handicap- og psykiatriområdet 37 13.11.2017

  - I alt 3.104 -

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 165 10.04.2017

  - Øhavets Smakke- og Naturcenter 100 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -4.402 12.06.2017

  - Øhavets Smakke- og Naturcenter 100 26.06.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 1.297 13.11.2017

  - I alt -2.740 -

Tillægsbevillinger i alt til driften 11.186 -

Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2017 (i 1.000 kr.):

 
 

Serviceudgifter 

Der er fastsat et loft på kommunens serviceudgifter, og bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne 

både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen og derved ændre på 

sanktionsrammen, såfremt der skulle være ændrede forudsætninger fra budget til regnskab, men som ud-

gangspunkt er det oprindelige budget lig med sanktionsrammen. 
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KL udsendte den 18.08.2017 et såkaldt sigtepunkt for den individuelle sanktion vedr. serviceudgifter. Sig-

tepunktet kan også kaldes sanktionsrammen. Langeland Kommune skulle dermed holde sig under dette 

sigtepunkt og maksimalt forbruge 629,4 mio. kr. på service. 

 

En eventuel regnskabssanktion er 40 % kollektiv blandt alle kommuner og 60 % individuel mellem de 

kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger sigtepunktet. 

 

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

Dette er gjort for at vise, hvorledes serviceudgifterne var i 2017 og for at sammenligne med sigtepunktet. 

Der er intet sigtepunkt for overførselsudgifterne. 

 

Sigtepunkt Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Regnskab 2017 Indeks

Serviceudgifter 629.402 630.655 100 650.695 103 639.680 102

Overførsler - 282.387  - 273.533  - 270.998  -

Total - 913.042  - 924.228  - 910.678  -

Driftsudgifter 2017 opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter - i 1.000 kr.

 
 

Serviceudgifterne var 639,7 mio. kr. i 2017. Dette svarer til indeks 102 af det udmeldte sigtepunkt. Der-

med overskrider serviceudgifterne den af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsatte sanktionsramme for 

kommunernes serviceudgifter for 2017. Langeland Kommune anvender 10,3 mio. kr. mere end sigtepunk-

tet, hvilket svarer til 1,63 %. 

 

 
 

I årene 2011-2016 har Langeland Kommunes serviceudgifter været mindre end sanktionsrammen, hvor-

for Langeland Kommune dermed har holdt sig under servicerammen i alle de 7 tidligere år, sanktionerne 

har eksisteret. 

 

For regnskabsåret 2017 kan Langeland Kommune kun undgå kollektiv samt individuel sanktion, såfremt 

de danske kommuner samlet holder sig under servicerammen ved regnskabsaflæggelse. 
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Drift af asylcenter 

Aftalen mellem Langeland Kommune og Udlændingestyrelsen har normalt været 1-årig, og der er derfor 

foretaget omkostningskalkulation hvert år, hvorfor der ikke er budgetteret med et over- eller underskud i 

driftsregnskabet. Da der blev indgået en afviklingsaftale med Udlændingestyrelsen i december 2016, så 

skal regnskabet for 2016 og 2017 ses under ét. Denne ændring betyder, at der udarbejdes et regnskab 

pr. 30.11.2017 for den samlede periode. Den endelige afregning fra Udlændingestyrelsen indgår først i 

regnskab 2018, hvorfor den resterende indtægt er overført til en mellemregningskonto - tilgodehavender 

fra staten. Kommunens tilgodehavende pr. 31.12.2017 er nærmere beskrevet i note 20. 

  

 

Note 8 – Personaleoversigt og sygefravær 

 
Personaleoversigt 

Opgørelsen indeholder fastansat personale, vikarer, barselsvikarer, ansatte i fleksjob, elever mv. Dette 

betyder, at personaleoversigten viser timeforbruget til både den fastansatte og vikaren. I forbruget indgår 

også mer- og overarbejde.  

 

Område 2017 2016 2015 2014

Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 0,00 0,00 2,60 2,29

Transport og infrastruktur 42,58 44,86 46,96 42,45

Undervisning og kultur 188,22 235,48 245,16 230,99

Sundhedsområdet 27,01 27,57 26,54 25,67

Sociale opgaver og beskæftigelse 604,61 605,25 633,03 655,10

Fællesudgifter og administration 124,94 121,64 115,15 123,45

Asylcenter Holmegaard m.v. 49,53 271,66 135,55 64,13

I alt 1.036,89 1.306,46 1.204,99 1.144,08  
 

Der er et fald på 269,6 personer i forhold til 2016. Forskydningen skyldes blandt andet:  

 

 Tilpasning af aktiviteter i forhold til vedtagne budgetreduktioner og demografi 

 Asylområdet herunder nedlukning af asylområdet pr. 1. april 2017  

De samlede lønudgifter i 2017 udgjorde 476,6 mio. kr. Heraf udgjorde lønnen til direktionen 5,9 mio. kr. 

og lønudgifter til asylområdet 32,0 mio. kr. Vederlaget til kommunens politikere var 3,3 mio.kr. 

 

Sygefravær 

Sygefraværet er opgjort til 4,4 % i 2017. Sygefraværet er dermed tilnærmelsesvist på samme niveau som 

i 2016, dog med en svag stigning på 0,09 %-point. Betragtes sygefraværet i perioden 2009-2017, er sy-

gefraværet faldet med 1,8 %-point i den 9-årige periode. Betragtes de seneste 5 år, så har sygefraværet i 

grove træk været stabilt fra 4,3 % i 2013 til 4,4 % i 2017. 
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Sygefraværet kan ses som et mål for den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fraværet. 

 

Sygefraværet er faldet fra 5,9 % til 4,4 % fra 2010 til 2017 og det samlede fravær er faldet fra 9,4 % til 6,0 

%. Forskellen mellem sygefraværet og det samlede fravær er, at fravær i forbindelse med børns sygdom 

og fravær i forbindelse med graviditet og adoption tæller med i det samlede fravær. Fravær i forbindelse 

med børns sygdom er eksempelvis barnets 1. sygedag, omsorgsdage m.v., mens fravær i forbindelse 

med graviditet og adoption både er barselsorlov og graviditetsgener. 

 

Det samlede fravær på 6,0 % i 2017 er faldet sammenlignet med 6,3 % i 2016. Så på trods af et svagt 

stigende sygefravær, så er det samlede fravær faldet 0,3%-point fra 2016 til 2017. 

 

Tages der et nærmere kig på det samlede fravær i 2017, så skyldes 73 % sygefravær, mens 21 % skyl-

des graviditet og barsel. De resterende 6 % skyldes børns sygdom samt omsorgsdage. I 2016 var forde-

lingen hhv. 69 %, 26 % og 5 %. Når vi ved, at sygefraværsprocenten er steget (med 0,09%-point til 4,42 

%), så kan vi konkludere at årsagen til, at det samlede fravær falder, er mindre fravær i forbindelse med 

graviditet og barsel i 2017 end i 2016. 

 

     
 

Sammenlignes der med sygefraværet for 2016, måned for måned, så er det de første 3 måneder af 2017 

og de sidste 4 måneder af 2017, hvor sygefraværet har ligget højere end i 2016. Omvendt var sygefravæ-

ret i 2017 lavere fra april til og med august. 

 

Blandt kommunens 18 største overenskomstgrupper er det husassistenter (6,6 %), socialpædagoger (6,2 

%) og social- og sundhedspersonale (5,9 %), der havde et relativt højt sygefravær. Derudover er sygefra-

været større hos kvinder (4,89 %) end mænd (2,79 %), hvilket primært skyldes sammenhængen mellem 

køn og faggrupper. 

 

Sygefraværet er nærmere beskrevet i den samlede fraværsstatistik for 2017. 
  



 

Side 42 af 51 

 

 

Note 9 – Anlægsudgifter på det skattefinansierede område 2017 

 

Anlægsudgifter i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab

budget budget 2017

08 Kommunalbestyrelsen 0,0 0,0 0,0

065276 Anlægspulje 2017 0,0 0,0 0,0

10 Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø 7,3 30,5 13,4

002202 Boligformål -0,9 0,0

002205 Ubestemte formål -0,2 -0,2

002510 Fælles formål 0,8 1,9 0,1

002513 Andre faste ejendomme 0,2 0,2

002515 Byfornyelse 2,2 7,1 2,0

002820 Grønne områder og naturpladser 0,6 0,3

003231 Stadion og idrætsanlæg 0,5 1,1 0,5

003851 Natura 2000 0,1

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,0 0,0 -0,5

005590 Fælles formål

022205 Driftsbygninger og -pladser 1,1 0,0

022812 Belægninger 0,1

022822 Vejanlæg 0,4 2,6 0,5

023233 Færgedrift 3,3 -0,1

023540 Havne 3,5 13,4 10,7

023542 Kystbeskyttelse 0,1

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 10,0 0,7 0,0

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 10,0 0,7

12 Sundhedsudvalget 0,0 5,3 5,2

046282 Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning 4,5 4,5

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0,8 0,7

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

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,0

I alt 17,3 36,4 18,7  
 

På anlægssiden har der været en nettoudgift på 18,7 mio. kr. Det oprindelige budget var på 17,3 mio. kr. 

og det korrigerede budget på 36,4 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget var påvirket af, at der blev over-

ført ikke-forbrugte anlægsbeløb fra 2016 til 2017 på netto 21,7 mio. kr., og at bevillingen på 10,0 mio. kr. 

til etablering af svømmehal bortfaldt.  

 

Anlæg bygger på flerårige bevillinger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne bud-

get på grund af overførsel af bevillinger fra tidligere år. Det forventes, at kommunalbestyrelsen godkender 

overførsel af ikke-forbrugte anlægsbeløb til 2018 på netto 13,2 mio. kr.  

 

De væsentligste overførsler er: 

Købstaden version 2.0     4,0 mio. kr. 

Ny facilitetsbygning på Rudkøbing Havn  2,0 mio. kr. 

Energitiltag vedr. kommunale ejendomme 1,8 mio. kr. 

Cykelsti Tryggelev – Lindelse   1,3 mio. kr. 

Renovering af materialegård, Mjølbyvej 8 1,1 mio. kr. 

 

Der henvises til den yderligere specifikation i bilag 4 til årsberetningen. 
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Note 10 – Uforbrugte driftsbevillinger der forventes overført til 2018 

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for overførsel af over- og underskud mellem årene. Der kan 

ske overførsel af alle over- og underskud uden begrænsning, dog ikke på budgetgaranterede områder. 

 

Resultaterne opgøres på hvert enkelt politikområde, og overførslerne besluttes endeligt på Kommunalbe-

styrelsesmødet i april 2018. Derfor er overførslerne i nedenstående tabel blot de forventede overførsler. 

Der skal ske en særskilt opgørelse af resultatet for de institutioner mv., der fremgår af bilag til de vedtag-

ne regler.  

 

Følgende over-/underskud er opgjort og forventes overført til 2018. Beløbene er i mio. kr.: 

 

Forventet

overførsel fra Overførsel fra

Udvalg 2017 til 2018 2016 til 2017

10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 0,1 0,0

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 2,4 4,9

12 Sundhedsudvalget 6,9 7,8

15 Økonomiudvalget 2,6 1,4

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,2

I alt 11,9 14,3  
 

 
Note 11 – Materielle anlægsaktiver - Anlægsoversigt 

 
Grunde Bygninger Tekniske Inventar Mat.anl.akt. I alt

(Mio.kr.) anl. m.v. m.v. under udf.

Kostpris pr. 01.01.2017 38,6 387,2 63,8 16,7 0,0 506,4

Afskr. / nedskr. pr. 01.01.2017 -0,1 -141,4 -21,0 -13,2 0,0 -175,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 01.01.2017 38,5 245,8 42,8 3,5 0,0 330,6

Tilgang 0,8 3,2 1,2 0,0 0,0 5,2

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overført 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,0 -13,4 -4,0 -0,9 0,0 -18,3

Kostpris pr. 31.12.2017 39,4 390,4 65,1 16,7 0,0 511,6

Afskr. / nedskr. pr. 31.12.2017 -0,1 -154,8 -25,0 -14,1 0,0 -194,1

Afskr. / nedskr. af årets afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017 39,3 235,6 40,1 2,6 0,0 317,5

Samlet ejendomsværdi pr. 31.12.2017 22,7 154,4 177,1

Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi -16,6 -81,2 -97,8

Aktiver tilhørende selvejende institutioner 2,6 2,6

Afskrivning over antal år 15-50 år 5-100 år 3-10 år

Nettobevægelse 0,7 -10,2 -2,7 -0,9 0,0 -13,1  
 

Anlægskartoteket er ajourført i forhold til tilgange/afgange i 2017. Afskrivninger er foretaget jf. gældende 

regnskabspraksis. 
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Note 12 – Finansielle anlægsaktiver 

 

Værdipapirer 

Der er ikke sket ændringer i værdien af pantebreve i 2017. 

 

Aktier og andelsbeviser 

Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo regnskabsåret. Udover 25 aktier i Nordea Bank A/S til 

samlet 1.880 kr. har Langeland Kommune ingen noterede aktier. For ikke noterede aktier og andre kapi-

talandele (andelsbeviser, indskudsbeviser og lignende) er indregningen foretaget efter den indre værdis 

metode opgjort i henhold til seneste aflagte årsregnskab. 

 

Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele Indre værdi Ejerandel Regnskab 

og andelsbeviser i kr. i % 2017 i kr.

Gadelys Langeland A/S 13.075.506 49,00000 6.406.998

Andelsbolig i Bondos Gård 225.795 - 225.795

Film Fyn A/S 19.132.236 4,07843 780.295

Langeland Forsyning A/S 304.671.227 100,00000 304.671.227

Klintholm I/S 838.167 - 838.167

Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.A (FAKS) 920.378 - 920.378

Geo Fyn A/S 12.870.000 5,60000 720.720

Kommunernes Pensionsforsikring 2.000 - 2.000

AFT 2005 A/S (Opløst i 2015) 0 0,44353 0

Naturturisme I/S 109.224 10,88000 11.884

Nordea Bank A/S - - 1.880

Lohals Havn A/S 1.367.668 49,00000 670.157

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) 8.450.726 1,66599 140.788

I alt 315.390.289  
 

Indskud i Landsbyggefonden 

Kommunen har et tilgodehavende i Landsbyggefonden på 38,0 mio. kr. Beløbet indgår ikke i balancen jf. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. 

 

Nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender 

Der er ikke foretaget hensættelse til forventet tab vedr. tilgodehavende hos grundejere, da der er tinglyst 

sikkerhed i ejendommene for lån til betaling af ejendomsskatter, og der ikke tidligere er konstateret væ-

sentlige tab på dette område.  

 

Der er nedskrevet 0,3 mio. kr. vedr. udlån til beboerindskud, hvoraf statens andel udgør 0,2 mio. kr. Mod-

post hertil er egenkapitalen. Nedskrivningen er foretaget ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til om-

sætningshastighed og konstateret tab i de sidste 7 år. 

 

Tilbagebetalingspligtig hjælp er opgjort til 2,6 mio. kr. og nedskrevet med 1,4 mio. kr. Statens andel udgør 

0,9 mio. kr., heraf nedskrevet med 0,6 mio. kr. Modpost hertil er egenkapitalen. Der er foretaget en 

skønsmæssig beregning af et forventet kommende tab på tilgodehavender vedr. tilbagebetalingspligtig 

hjælp. Beregningen er foretaget ud fra individuelle gennemgange og skønsmæssige vurderinger.  

 

Der er foretaget en beregning vedr. udlån til biler (tilbagebetalingspligtige del) ud fra tilgodehavendets 

størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab i de sidste 5 år. Da der ikke er konstateret 

tab i denne periode, er der ikke hensat til tab ultimo 2017. 

 

Deponerede beløb for lån mv. 

Der er ikke deponeret beløb i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.  
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Note 13 – Mellemværende vedrørende forsyningsvirksomheder 

 

Specifikation pr. 31.12.2017 i mio. kr. 2017 2016 2015

Gæld til Langeland Vand ApS -3,2 -4,2 -5,2

Gæld til Langeland Spildevand ApS -1,0 -1,3 -1,6

Løbende tilgodehavende ved Langeland Affald ApS -1,2 -0,3 1,5

I alt -5,4 -5,8 -5,2  
 

Mellemværendet med Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS hidrører fra selskabsdannel-

sen pr. 01.01.2010. Der er indgået aftaler om afvikling af mellemværenderne med de enkelte forsynings-

selskaber. Kommunens gæld afvikles over perioden frem til 01.01.2020. Renten er aftalt til en markeds-

rente på 3,22 %.  

 

Pr. 01.01.2010 var det et lovkrav, at vand- og spildevandsområdet skulle udskilles fra det kommunale 

driftsområde i selvstændige selskaber. Der er tale om brugerfinansierede områder, som ikke finansieres 

over skatterne. Langeland Kommune valgte i samme forbindelse frivilligt også at udskille affaldsområdet, 

som er et andet brugerfinansieret område.  

 

Disse områder har derfor ikke været en del af kommunens regnskab siden 2009. Det er imidlertid senere 

blevet afklaret, at affaldsområdet på trods af selskabsstiftelsen skal indgå i det kommunale regnskab fra 

regnskabsår 2012. Derfor er dette sket med virkning for regnskab 2013. Det løbende tilgodehavende hos 

Langeland Affald ApS svarer derfor til det mellemværende, der er blevet opbygget siden 01.01.2010. 
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Note 14 – Finansieringsoversigt 

 

Noter Finansieringsoversigt (mio.kr.) Regnskab Regnskab Regnskab

2017 2016 2015

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen -22,7 -36,0 -23,7

Optagne lån (langfristet gæld) -3,8 -2,4 -7,3

Tilgang af likvide aktiver i alt (se afsnit 6.2) -26,5 -38,3 -31,0

Anvendelse af likvide aktiver

Afdrag på lån (langfristet gæld) 14,6 17,1 17,9

Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt

langfristede tilgodehavender * 29,6 -22,9 10,3

Anvendelse af likvide aktiver i alt 44,2 -5,8 28,2

Kursgevinst vedr. Investerings- og Placeringsforeninger 0,0 0,1 -0,1

Ændring af likvider, jf. balancen 17,7 -44,2 -2,7

* sammensætning af kortfristede tilgodehavender og gæld

samt langfristede tilgodehavender:

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 18,4 1,3 3,2

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -34,8 -37,9 45,8

12 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0,8 1,8 0,0

13 0835 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1,3 1,3 1,2

0842-0845 Nettoforskydninger i aktiver tilhørende fonde, legater mv. -5,1 0,1 0,0

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -0,5 -0,3 0,0

19 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 49,4 10,8 -39,9

Øvrige finansforskydninger 29,6 -22,9 10,3

            Negative tal er indtægter/overskud. 

 

Beløbet vedr. kortfristet gæld i øvrigt skal ses i sammenhæng med forskydninger i øvrige kortfristede til-

godehavender. Se også note 19. 

 

Beløbet vedr. tilgodehavender fra staten indeholder tilgodehavender vedr. købsmoms, statsrefusioner, 

kautioner samt tilgodehavende fra Udlændingestyrelsen. Dette er specificeret i note 20. 

 

Indregnet i de øvrige tilgodehavender er blandt andet et omsætningsaktiv, som er tilgodehavender vedr. 

restancer, hvilket med andre ord er borgernes gæld til staten og Langeland Kommune pr. 31.12.2017. 

Restancerne udgør 10,9 mio. kr.  

 

Udviklingen i restancerne over de seneste 3 år vises nedenfor. Som figuren viser, er den totale restance 

faldet med mere end 0,2 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er første gang på 6 år, at udviklingen på re-

stancerne er faldende. 
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Opgaven vedrørende inddrivelse af fortrinsberettigede krav herunder ejendomsskatter og byggesagsge-

byrer er flyttet fra SKAT til kommunerne pr. 2. februar 2017. Efter at kompetencen til at foretage udlæg i 

ejendommene er overgået til kommunen, er restancerne på ejendomsskatter udviklet i en positiv retning, 

da disse er faldet med 49,2 % siden år 2015. 

 

I posten ”andre restancer” er indeholdt tilgodehavende vedrørende egenbetaling af døgnanbringelse på 

2,5 mio. kr. og billån på kr. 0,8 mio. kr. Herudover dækker posten over en række mindre restancer såsom: 

musikskolen, personlige tillæg med tilbagebetalingspligt, husleje, miljøkontrol og marina. Posten er i for-

hold til 2015 steget med 0,4 mio. kr. Dette skyldes til dels egenbetaling af døgnanbringelse, som har væ-

ret støt stigende hvert år. Ellers ligger de øvrige restancer på et stabilt niveau i forhold til de sidste 3 år. 

 

Den gennemsnitlige restance pr. indbygger i Langeland Kommune er 864 kr. ultimo 2017, hvilket er et 

fald på 24 kr. i forhold til 2016. Dette fremgår af nedestående figur. 
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Note 15 – Udvikling i egenkapital 

 

2017 2016 2015

Egenkapital pr. 31.12. forrige år 363,5 330,2 310,1

Primokorrektioner pr. 01.01:

Landsbyggefonden 38,0 36,5 36,5

Nedskrivning af forventet tab - Udlån til beboerindskud 0,3 0,3 0,3

Tilbagebetalingspligtig hjælp, forventet tab -0,6 -0,4 0,0

Forventet tab beboerindskudslån -0,2 -0,2 -0,3

Tilbagebetalingspligtig hjælp, forventet tab 1,4 1,1 0,0

0893 Modpost for skattefinansierede aktiver 0,2 -2,0 0,2

Egenkapital pr. 01.01. 402,6 365,4 346,8

Ændring vedr. modpost for takstfinansierede aktiver 0,0 0,0 0,0

Ændring vedr. modpost for selvejende institutioner -0,1 -0,1 -0,1

Ændring vedr. modpost for skattefinansierede aktiver -13,5 -18,4 -18,5

Ændring vedr. modpost for donationer -0,1 -0,1 -0,1

Bevægelser på balancekonto:

Årets resultat 22,7 36,0 23,7

Årets afskrivninger -0,1 -0,1 -0,3

Årets værdireguleringer -19,9 -19,2 -21,3

Egenkapital ultimo året 391,7 363,5 330,2

 
 

Egenkapitalen er forskellen mellem summen af kommunens aktiver (ejendele) og kommunens passiver 

(gæld). Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af ejendele, som ikke dæk-

kes af gælden. Egenkapitalen primokorrigeres med indskuddet i Landsbyggefonden og forventede tab. 

Egenkapitalen stiger, når årets resultat overstiger afskrivninger på aktiver og afdrag på kommunens gæld. 

 

 

Note 16 – Hensatte forpligtelser 

 

Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser jf. nedenstående. 

 

Hensatte forpligtelser i mio. kr. 2017 2016 2015

99001000 Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd 41,1 46,9 53,1

99003000 Forpligtelser vedr. arbejdsskader 5,8 7,1 4,8

99000005 Forpligtelser vedr. åremålsansættelser 0,2 0,6 0,5

I alt 47,0 54,6 58,4

 
Hovedparten af kommunens medarbejdere er sikret ret til en pensionsordning i henhold til gældende afta-

le eller overenskomst. For overenskomstansatte med ret til pensionsordning indbetales der pensionsbi-

drag til pensionskasser. Pensionsordningen er herefter et spørgsmål mellem den pågældende og pensi-

onskassen. 

 

Kommunens tjenestemænd har ret til at få udbetalt pension af kommunen, når de pensioners. Alle tjene-

stemandspensioner er dækket ved forsikring i Kommunernes Pensionsforsikring. Der skal minimum hvert 

5. år genberegnes en aktuarmæssig pensionsforpligtelse. Den seneste opgørelse er udarbejdet i forbin-

delse med regnskabsafslutningen for 2014. 
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Kommunen har ultimo 2017 58 pensionerede tjenestemænd eller efterladte til tjenestemænd. Herudover 

er der 7 aktive tjenestemænd. 

 

Arbejdsskadeforpligtelsen beskriver, hvad kommunen forventeligt skylder på skader, der er indtrådt frem 

til opgørelsesdagen. Ud fra en aktuarmæssig beregning er der udregnet et kvalificeret bud på størrelsen 

af forpligtelsen. Langeland Kommune har valgt at være selvforsikret vedr. arbejdsskader. Alle udgifter er 

samlet i en pulje under økonomiudvalgets område. Der udarbejdes hvert år en udgiftsfordeling til brug 

ved takstberegninger. Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i de opgørelser, som er udarbejdet, inden 

kommunen blev selvforsikret.  

 

Der er indregnet en mindre forpligtelse til dækning af udbetaling af efterløn til udvalgsformænd primo 

2018. 

 
 

Note 17 – Langsigtede gældsforpligtelser 

 

 

Langfristet gæld i mio. kr. pr. 31.12. 2017 2016 2015

095577 Ældreboliger 78,2 82,0 85,8

095579 Finansielt leasede aktiver 11,4 16,3 23,0

095568 - 095575 Øvrig gæld 140,8 147,8 158,6

I alt 230,4 246,0 267,4  
 

I forbindelse med bevillingen til renovering af Rudkøbing Havns nordre bassin besluttede kommunalbe-

styrelsen den 13.06.2016, at anlægget skulle lånefinansieres. Udgiften i 2016 beløb sig til 3,8 mio. kr., 

som kommunalbestyrelsen den 06.02.2017 besluttede at låne med en løbetid på 25 år og med fast rente. 

 

Oversigt over SWAP-aftaler pr. 31.12.2017 

 
Swap-aftaler i mio kr. Oprindelig Nominel Markeds- Udløbs- Rente- Valuta- Reference-

Modpart hovedstol restgæld værdi tidspunkt forhold * forhold nummer

Danske Bank A/S 29,0 19,6 -1,4 01.09.2019 3,68% DKK 29560

Danske Bank A/S 24,3 20,2 -4,2 01.09.2028 4,48% DKK 93366

Danske Bank A/S 26,6 21,6 -4,2 01.09.2028 2,78% DKK 7338Y

Danske Bank A/S 29,0 19,6 -3,9 01.09.2028 3,92% DKK 29761

Danske Bank A/S 17,6 15,3 -2,6 07.06.2038 2,69% DKK 8619P

I alt 126,5 96,3 -16,3

 
 

SWAP-aftalerne er indgået med det formål, at omlægge den variable rente på kommunens lån til en fast 

rente. Pr. 31.12.2017 forrentedes de underliggende lån med mellem -0,1475 % og -0,305 %. 
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Note 18 – Kautions- og garantiforpligtelser 

 

Specifikation i mio. kr. 2017 2016 2015

Realkredit Danmark 11,1 11,8 13,9

Nykredit 75,5 76,9 39,0

BRF Kredit 5,4 5,6 5,8

LR Realkredit 10,7 11,3 11,8

Kommunekredit 177,0 174,0 148,7

Kommunekredit - solidarisk * 1.184,1 900,4 704,5

Kommune Leasing 0,0 0,0 0,3

Garantiforpligtelser i alt 1.463,8 1.180,0 923,9

OPP Ørstedskolen A/S 734,9 736,7 761,5

Eventualforpligtelser i alt 734,9 736,7 761,5

Garanti- og eventualforpligtelser i alt 2.198,7 1.916,6 1.685,4  
 

*  I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark har alle kommuner påtaget sig en solidarisk for-

pligtelse for etableringsomkostningerne. 

 

Ved eventualforpligtelser er der tale om forhold eller situationer, der eksisterer på balancedagen, men 

hvis regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt, før udfaldet af en eller flere fremtidige begi-

venheder bliver kendte. 

 

OPP Ørstedskolen A/S 

Langeland Kommune gennemførte et udbud af en ny skole i Rudkøbing – Ørstedskolen, som et OPP-

projekt. Der blev den 01.09.2008 indgået en aftale mellem Langeland Kommune og OPP Ørstedskolen 

A/S v/Dan-Ejendomme A/S. 

 

Langeland Kommunes betalingsforpligtelse indtrådte fra ibrugtagningstidspunktet den 01.06.2010. Aftalen 

udløber den 01.07.2038. Betalingsmekanismen er nærmere beskrevet i aftalen. Den årlige ydelse dækker 

anlægsbidrag, vedligeholdelses- og forbrugsudgifter. 

 

 

Note 19 – Kortsigtede gældsforpligtelser i øvrigt 

 

Forskydninger i kortfristet gæld i mio. kr. 2017 2016 2015

085253 Forskydninger i kirkelig ligning 0,0 -1,6 -1,3

085256 Leverandørgæld -35,3 -15,1 -35,0

085259 Mellemregningskonti -13,8 5,8 -3,6

I alt -49,1 -10,8 -39,9  
 

Kortfristet gæld vedr. leverandørgæld og mellemregningskonti skal ses i sammenhæng med forskydnin-

ger i øvrige kortfristede tilgodehavender i note 14.  

 

 

Note 20 – Udførelse af opgaver for andre myndigheder 

 

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

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

andre offentlige myndigheder. Langeland Kommune har indtil 30.04.2017 påtaget sig operatørrollen for 

asylcenter Holmegård på vegne af Udlændingestyrelsen i henhold til Udlændingelovens § 42a stk. 5.  
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Da det endelige tilgodehavende fra Udlændingestyrelsen ikke var endeligt opgjort pr. 31.12.2017, så ind-

går tilgodehavendet fra Udlændingestyrelsen under note 14 – tilgodehavender fra staten. Beløbet er op-

gjort til 21,8 mio. kr. eksl. kautioner. 

 

Af øvrige poster der vedrører asylområdet er et kontant udlæg fra Udlændingestyrelsen på 5,0 mio. kr. og 

et momstilgodehavende på 1,2 mio. kr. Herudover henstår der kautioner på 2,7 mio. kr., som ikke er ind-

gået i kommunens driftsregnskab pr. 31.12.2017. Beløbet som fremgår af note 14 dækker Udlændinge-

styrelsens bevillinger vedr. sociale foranstaltninger og sundhedsydelser. Der kan fortsat ske fakturering 

fra blandt andet Region Syddanmark på dette område.    

 

 

Note 21 – Nærtstående parter 

 

Der er ikke forretningsmæssige transaktioner eller samhandel mellem Langeland Kommune og virksom-

heder, som kontrolleres af Kommunalbestyrelse og Direktion. 

 


