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1. Det hurtige overblik 

Langeland Kommunes budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev vedtaget i Kommunalbestyrel-
sen den 8. oktober 2015.   
 
Overordnet set viser det vedtagne budget følgende: 
 

 Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 3,4 mio. kr. 

 Samlet likviditetsforbrug på 41,6 mio. kr. 
 
Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i 
årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Herudover må det or-
dinære driftsresultat ikke være negativt, hvilket gælder for alle årene. Langeland Kommune kan ud fra 
nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i årene 2016-2019. Én af forudsætningerne er et 
tilskud på årligt 38 mio. kr. grundet kommunens status som særligt vanskeligt stillet. 
 
Servicerammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende 
siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder 
den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv mod-
regning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme.  
 
Social- og Indenrigsministeriet har fastsat regler om, at kommunernes langsigtede økonomiske mål-
sætninger skal fremgå af budgettets bemærkninger. For Langeland Kommunes vedkommende indgår de 
væsentlige langsigtede økonomiske målsætninger i den udviklingspartnerskabsaftale, som kommunen 
indgår med Social- og Indenrigsministeriet. 
 
På nuværende tidspunkt er udviklingspartnerskabsaftalen ved at blive færdigudarbejdet i et samarbejde 
med Social- og Indenrigsministeriet og forventes at være på plads ultimo januar 2016. 
 
De overordnede emner i udviklingspartnerskabsaftalen for årene 2016-2018 er: 

 Strukturtilpasninger 

 Det specialiserede socialområde 

 Ungdomsuddannelser 

 Administrative udgifter 

 Sund økonomistyring 

 Effektivisering 
 
Det er planen, at Social- og Indenrigsministeriet og Langeland Kommune midtvejs i forløbet drøfter mål 
og indsatser m.v. De nærmere forudsætninger for særtilskud er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. 
 

Den økonomiske udfordring har været, og er fortsat, at tilpasse udgiftsbehovene med de indtægter, der er 

til rådighed, ud fra et årligt forventet fald i befolkningstallet. Dette er en meget stor udfordring, da Lange-

land Kommune ”mærker” det stigende udgiftspres som følge af et fortsat stort antal ældre borgere, store 

krav til løbende effektivisering, digitalisering, beredskabsområdet, beskæftigelsesområdet og sociale 

udfordringer på grund af befolkningssammensætningen i øvrigt. 

 

Overordnet set består budget 2016 af følgende: 

 

Tilskud og udligning 

Tilskud og udligning udgør 376,8 mio. kr. Heraf udgør den kommunale udligning 277,8 mio. kr. Denne 

”mellemkommunale” udligning er en udligning, der finder sted kommunerne imellem efter komplicerede 

regler om udgiftsbehov, skatteindtægter m.v.  

 

Statstilskud til Langeland Kommune udgør 18,8 mio. kr. Kommunen modtager endvidere et tilskud til 

styrkelse af kommunens likviditet på 12,2 mio. kr. samt et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune 

på 38,0 mio. kr. I det samlede tilskud indgår endvidere et beskæftigelsestilskud på 24,1 mio. kr. og en 

efterregulering/tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2015 på 3,0 mio. kr. 
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Herudover indgår der flere mindre (i forhold til ovenfor nævnte beløb) tilskuds- og udligningsbeløb som 

f.eks. udligning af selskabsskat, udligning vedrørende udlændinge, udviklingsbidrag til regionen, tilskud til 

ø-kommuner, tilskud vedrørende dagtilbud og ældreplejen samt omstilling af folkeskolen. 

 

I overslagsårene er det forudsat, at tilskuddene udgør det samme som i 2016. Dette gælder for tilskud til 

”Ø-kommuner”, beskæftigelsestilskud og tilskud til styrkelse af kommunens likviditet. 

 

Indkomstskatter og øvrige skatter 

Den kommunale indkomstskatteprocent udgør uændret 27,8, og den kommunale indkomstskat er på 

494,6 mio. kr. Øvrige skatter på 57,5 mio. kr. består primært af grundskyld på 55,6 mio. kr. samt 

selskabsskatter og dødsboskatter.  

 

Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 24,57 samt 7,2 for produktionsejendomme. 

 

Drift 

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2016 udgør 918,2 mio. kr. og den procentvise fordeling af netto-

udgifterne i forhold til de enkelte bevillingsområder er vist i nedenstående diagram: 

 

 
 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter i budget 2016 udgør netto 918,2 mio. kr. Heraf er 629,6 mio. kr. 

udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kul-

turområdet m.v.). Disse serviceudgifter er de udgifter kommunerne måles på, når der fastlægges ramme 

for kommunernes økonomi i den årlige aftale mellem KL og regeringen.   

 

De resterende nettodriftsudgifter på 288,6 mio.kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, 

kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige m.v. Kommunen kompenseres i et 

vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud. 
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Renter og afdrag 

Kommunen har renteindtægter fra investeringsbeviser m.v. og renteudgifter på lånesiden. 

Nettorenteudgifterne udgør 7,1 mio. kr. i 2016. 

 

Den nuværende gæld (ekskl. lån vedr. ældreboliger) udgør ca. 156 mio. kr., og der afdrages ca. 13,6 

mio.kr. årligt. Det længst løbende lån udløber i 2041, og det største lån på ca. 65 mio. kr. er afviklet i 

2028. Lånene er i meget vidt omfang optaget som variabelt forrentede lån, men ved hjælp af indgåede 

renteswap er der opnået en fast forrentning.  

 

Lån optaget efter de specielle regler for ældreboliger udgør ca. 85 mio. kr. Lånene udløber i perioden 

mellem 2029 og 2044. Det største lån på 13,5 mio. kr. udløber i 2034. 

 

Anlæg 

De samlede udgifter til anlæg udgør i det foreliggende budget netto 34,4 mio. kr. Den væsentligste 

anlægsomkostning er opførelse af svømmehal med en omkostning i 2016 på 21,6 mio. kr., hvoraf 14,6 

mio. kr. forventes finansieret via tilskud fra fonde og 4,0 mio. kr. finasieres via optagelse af lån. 

 

Likviditet 

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige 

likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen ”under administration”. Den seneste gennemsnitlige likvi-

ditet i Langeland Kommune er målt ved udgangen af oktober 2015 og udgør 47,2 mio. kr. 

 

Ordinær drift og likviditetstræk 

Det samlede likviditetstræk er beregnet til 41,6 mio. kr. i 2016 og den ordinære drift resulterer i et over-

skud på 3,4 mio. kr. 

 

Et af de økonomiske mål er, at Langeland Kommune har et overskud på ordinær drift, hvor der er plads til 

finansiering af anlægsprojekter samt afdrag på lån. I 2016 ville det kræve et overskud på ordinær drift på 

49,1 mio. kr. ekskl. låneoptagelse, hvilket i særdeleshed skyldes opførslen af svømmehal. I Langeland 

Kommune sigtes der normalvis efter et anlægsniveau på 15,0 mio. kr., hvorfor overskuddet på den ordi-

nære drift skal være 29,7 mio. kr. for at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån.  Det vedtagne budget 

for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 indfrier ikke denne målsætning. 

 

De generelle bemærkninger indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budget-

tets forudsætninger. Endvidere er der udarbejdet specielle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder 

med beskrivelser af formål, aktiviteter og særlige forhold. 
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2. Generelle bemærkninger 

Budget 2016 er baseret på det oprindeligt vedtagne budget 2015 fremskrevet til 2016-niveau, og med en 
indregnet budgetreduktion på 16,0 mio. kr. baseret på den demografiske udvikling i Langeland Kommune 
samt en budgetreduktion på 8,2 mio. kr. vedr. det specialiserede socialområde. 

 

På drifts- og anlægsområdet er basisbudgettet, i forbindelse med budgetlægningen for 2016, de over-

slagsår (2016-2018) der fremgår af budgettet for 2015. Overslagsår 2019 er i første omgang en kopi af 

2018. 

 

Der er foretaget pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL’s udmelding i juli 2015.  

 

Udgangspunktet for budget 2016-2019 i hovedtræk: 

 

 Serviceniveau for korrigeret budget 2015 reduceret med den vedtagne budgetreduktion på 16,0 
mio. kr. årligt i 2013-prisniveau samt budgetreduktion på det specialiserede socialområde på 8,2 
mio. kr. i 2016 i 2015-prisniveau. 
 

 Andre reduktioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.01.2015 med virkning i 2016 og frem. 
 

 Andre tillægsbevillinger i 2015 og nye tiltag med gennemslag i 2016. 

 

 Overholdelse af udviklingspartnerskabsaftale som forventes at være på plads ultimo januar 2016. 
 

 Et årligt samlet tilskud jf. udviklingspartnerskabsaftalen samt tilskud til særligt vanskeligt stillede 
kommuner på i alt 38 mio. kr., svarende til tilskud i 2016. 

 

 En forudsætning om et årligt indbyggerfald fortsætter i overslagsårene. 
 

 Fastholdelse af skatteudskrivningsprocent på 27,8. 

 

Derudover lægges der op til stort set uændrede rammer i forhold til budget 2015. 

 

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 
 

Regeringen indgik den 03.07.2015 en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2016. Aftalen sikrer, 

at kommunerne fortsat kan udvikle den borgernære service på områder som folkeskole, dagtilbud og æld-

repleje.  

 

Hovedelementerne i aftalen er nedenstående: 

 

 Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til 2019. Regeringen og KL 

er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de bor-

gernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil der-

med udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør 

af DUT mv. 

 

 Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter 

og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ 

mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af 

kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 

 

 Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbin-

delse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesam-

menførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 

2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. 
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 Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale 

udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. 

kr. i 2016. 

 

 Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i 

vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 

mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning. 

 

 I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fast-

satte serviceramme i budgetterne for 2016. 

 

 Kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Kommunerne foretager en gensidig koordine-

ring af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse her-

med. 

 

 Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, 

daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommu-

nerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. 

 

 Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle 

investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspo-

tentiale. Halvdelen finansieres af staten. 

 

 Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommuner-

nes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2016. Ni-

veauerne er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, og de skønnede udgifter er således 

betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer refusionsomlægningen. 

 

 Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 

sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgå-

ende regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 

 

 Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 

inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten til-

svarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, 

som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 

50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemfø-

res skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 

 

Læs hele forhandlingsresultatet: 

http://sim.dk/media/908742/forhandlingsresultat_kommunernes_oekonimiske_rammer_for_2016.pdf  

 

2.2 Budgetlov 
 

Hovedtanken med budgetloven er, at der fremover i forbindelse med finanslovsforhandlinger skal fast-

lægges 4-årige udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner. Udgiftslofterne skal medvirke til 

at sikre, at regeringens økonomiske planer overholdes, og at det strukturelle underskud ikke udvikler sig 

katastrofalt. 

 

I forhold til kommunerne fokuserer udgiftsloftet på de kommunale serviceudgifter, og dermed ikke an-

lægsudgifter, udgifter til overførsler og forsikrede ledige samt aktivitetsbestemt medfinansiering.   

 

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent. 

http://sim.dk/media/908742/forhandlingsresultat_kommunernes_oekonimiske_rammer_for_2016.pdf
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2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver  
 

Der indføres med budgetloven også et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og 

overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at serviceudgifterne, ud-

gifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsørgelsesydelser og aktivering af ledige og netto-

renteudgifter samlet set skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning 

m.v. 

 

Langeland Kommune kan ud fra de nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i 2016, 2017, 

2018 og 2019. Budget 2016 udviser et overskud på den ordinære drift på 3,4 mio. kr., mens overskuddet 

af ordinær driftsvirksomhed ligger mellem 7,7 og 8,3 mio. kr. i budgetoverslag 2017-2019. 

 

Der er i april måned 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mu-

lighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de 

samlede serviceudgifter og fungerer som likviditetsmæssig stødpude. 
 

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil 
 

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2016-2018 i det vedtagne budget for 

2015, og som viste likviditetsforbrug i størrelsesordenen 23,5-35,6 mio. kr. Disse resultater byggede bl.a. 

på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,0 % pr. år. I overensstemmelse med KL’s budgetvejledning 

2016 fra juli 2015 er disse skøn ændret til en stigning på 1,6 % fra 2015 til 2016, 2,1 % fra 2016 til 2017 

samt 2,0 % de øvrige år. 

 
Tidligere har Langeland Kommune indgået udviklingsaftaler med Social- og Indenrigsministeriet (tidl. In-
denrigs- og Sundhedsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet). Den 28. juni 2007 indgik Lan-
geland Kommune en udviklingsaftale gældende for 2008-2011 og aftalen blev den 14. maj 2011 erstattet 
af en ny og forstærket udviklingsaftale gældende for 2012-2015. 
 
På nuværende tidspunkt er udviklingspartnerskabsaftalen for 2016-2018 ved at blive færdigudarbejdet i et 
samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet og forventes at være på plads ultimo januar 2016. 
 
De overordnede emner i udviklingspartnerskabsaftalen 2016-2018 er: 

 Strukturtilpasninger 

 Det specialiserede socialområde 

 Ungdomsuddannelser 

 Administrative udgifter 

 Sund økonomistyring 

 Effektivisering 

 

Udover at udviklingspartnerskabsaftalen indeholder målsætninger for kommunen, så forventes det at af-

talen sikrer Langeland Kommune et årligt tilskud og at betingelserne for særtilskuddet præciseres i afta-

len. 

 

Langeland Kommune har søgt ministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Resultatet 

blev et tilskud på 38 mio. kr. i særtilskud i 2016. 
 
Det er planen, at Social- og Indenrigsministeriet og Langeland Kommune midtvejs i forløbet drøfter mål 
og indsatser m.v. 
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2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter 
 

Langeland Kommunes kommunalbestyrelse har for 2016 besluttet at anvende det statsgaranterede ud-

skrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Dette giver kommunen en sikkerhed 

for indtægternes størrelse, idet der ikke foretages efterreguleringer, såfremt det skulle vise sig, at det en-

delige udskrivningsgrundlag afviger fra det statsgaranterede.  

 

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag foretages ud fra det faktiske udskrivnings-

grundlag for 2013, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnes til 2016-niveau. Beløbet 

udgør 1.783,072 mio. kr. i 2016. 

 

Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af personlige indkomster. Herudover er de væsentlig-

ste indtægtskilder beskatning af grundværdier og aktieselskaber. 

 

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter: 

 

Kommuneskatteprocent 27,80 

Kirkeskatteprocent 1,14 

Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.) 7,20 

Grundskyldspromille – øvrige ejendomme 24,57 

 

Provstiudvalget har ønsket, at kirkeskatten udgør 1,14 % i 2016. Med en kirkeskatteprocent på 1,14 ud-

gør kirkeskatten 17,8 mio. kr. og provstiudvalget har besluttet at anvende 1,6 mio. kr. af kirkens tilgode-

havende hos Langeland Kommune i 2016 til kirkerenovering. Det blev den 8. oktober 2015 besluttet af 

Kommunalbestyrelsen at kirkeskatteprocenten er 1,14 for 2016. 

 

Alle skatteprocenter er dermed uændrede i forhold til 2015. 

 

2.6 Tilskud og udligning 
 

Det samlede bloktilskud fra staten aftales ved de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL, og god-

kendes efterfølgende i Folketingets Finansudvalg. Den største del af bloktilskuddet (kommunal udligning) 

fordeles mellem kommunerne på baggrund af en opgørelse af de enkelte kommuners udgiftsbehov. I ud-

giftsbehovet indgår dels nogle demografiske kriterier (befolkningssammensætningen i forskellige alders-

grupper) dels nogle sociale kriterier.  

 

En anden del af bloktilskuddet (statstilskuddet) fordeles efter befolkningsandel. Herudover ydes der 

kommunerne et beskæftigelsestilskud efter særskilte regler. Der foretages en udligning vedrørende ud-

lændinge og en udligning vedrørende selskabsskat. Der gives tilskud til f.eks. ø-kommuner, bedre kvalitet 

i dagtilbud, generelt løft af ældreplejen samt styrket kvalitet i ældreplejen. Endelig er der mulighed for 

yderligere tilskud efter ansøgning (tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune). 

 

Budgettet for skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti for 2016 samt 

de forventede statsgaranterede beløb for 2017-2019, der er beregnet i KL’s tilskudsmodel. 

 

I beregningerne indgår tilskud som særligt vanskeligt kommune med 38,0 mio. kr. i 2016, idet Langeland 

Kommune efter ansøgning er tildelt et særtilskud på 38,0 mio. kr. Det forventes, at der i 2016 indgås en 

ny udviklingsaftale, som skal have virkning fra 2016. I den forbindelse vil budgetforudsætningerne blive 

tilpasset. 

 

I nedenstående tabel præsenteres den forventede udvikling fordelt på tilskud og udligning: 
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 Forventet udvikling fordelt på tilskud og udligning (mio. kr.) 

  

 

Regnskab 

2014 

Opr. 

budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget-

overslag 

2017 

Budget-

overslag 

2018 

Budget-

overslag 

2019 

Kommunal udligning -257,0 -245,0 -277,4 -271,0 -266,6  -260,7 

Statstilskud til kommuner -41,2 -24,8 -18,8 -18,8 -12,8 -6,9 

Efterreguleringer -0,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Udligning af selskabsskat -4,7 -5,7 -6,2 -6,6 -6,8 -7,0 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 6,7 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 

Kommunale bidrag til regionerne 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -40,0 -40,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 

Tilskud til ø-kommuner -3,7 -3,7 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Beskæftigelses tilskud -30,1 -27,4 -24,1 -24,1 -24,1 -24,1 

Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3,6 -3,6 -3,7 -3,8 -3,8 -3,9 

Tilskud til omstilling af folkeskolen -0,7 -1,4 -1,5 -0,8 0,0 0,0 

Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet 0,0 -8,6 -12,2 -12,2 -12,2 -12,2 

 

-376,7 -355,6 -376,8 -375,0 -364,3 -352,8 

 

Der beregnes ikke beskæftigelsestilskud for overslagsårene i KL’s tilskudsmodel. Tilskuddet for 2016 er 

derfor videreført til årene 2017-2019 bortset fra efterreguleringen på 3,0 mio. kr. Samme forhold gør sig 

gældende vedrørende tilskud til ø-kommuner. 

 

 

2.7 Budgetreduktioner, drift 
 

I forbindelse med budgetlægningen er der herudover gennemført besparelser for samlet 16 mio. kr. i 
2013-prisniveau: 

 0,5 mio. kr. vedr. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 

 7,0 mio. kr. vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

 4,7 mio. kr. vedr. Sundhedsudvalget 

 2,7 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget 

 1,1 mio. kr. vedr. Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 
 
Budgetreduktionsoversigten findes i dette link: 
http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1313755E5-1-PDF  
 
 
Derudover budgetreduktioner på i alt 19,5 mio. kr. i årene 2014-2019, hvor budgetreduktionen i 2016 er 
8,2 mio. kr. i 2015-prisniveau: 

 7,2 mio. kr. vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

 1,0 mio. kr. vedr. Sundhedsudvalget 
 
Budgetreduktionsoversigten findes i dette link: 
http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1193879E10-1-PDF  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1313755E5-1-PDF
http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1193879E10-1-PDF
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2.8 Anlæg 
 

De samlede udgifter til anlæg udgør i det foreliggende budget netto 34,4 mio. kr. som følger: 

 21,60 mio. kr. til svømmehal. Igangsætningen er dog betinget af, at det lykkes at opnå forventet 

finansiering med bidrag fra fonde på 14,6 mio. kr. og optagelse af lån på 4 mio. kr. Fonden Lan-

gelands Elforsyning har tilkendegivet at ville støtte en langelandsk svømmehal med 10,0 mio. kr. 

og der arbejdes fortsat videre med fundraising. 

 2,90 mio. kr. til byggearbejder på ”Hjørnet”, Spodsbjergvej 201. 

 2,50 mio. kr. til fortsat renovering af materialegården på Mjølbyvej. 

 2,30 mio. kr. til renovering af havne. 

 1,65 mio. kr. til fortsættelse af byfornyelsesprogrammerne ”Købstaden version 2.0” og ”Købsta-

den version 2.1”. 

 1,50 mio. kr. til opgradering af vejnettet. 

 0,75 mio. kr. til forsat energirenovering af kommunale ejendomme. 

 0,75 mio. kr. til fortsat hjælp til idrætshaller og klubhuse.  

 0,25 mio. kr. til opkøb og nedrivning af arresthuset i Rudkøbing (netto efter tilskud fra statens 

pulje til områdefornyelse). 

 0,16 mio. kr. til etablering af nødkald på plejecentrene Stigtebo, Tullebølle og Lindelse. 

 

Der henvises anlægsoversigten på side 58. 

 

2.9 Renter 
 

Forventet udvikling fordelt på renter (mio. kr.) 

  

Regnskab 

2014 

Opr. 

budget 

2015 

Korr. 

budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget-

overslag 

2017 

Budget-

overslag 

2018 

Budget-

overslag 

2019 

Renter af likvide aktiver -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Renter af langfristede tilgodehavender -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirks. 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Renter af langfristet gæld 7,3 8,1 8,1 7,2 7,8 7,4 7,5 

Kurstab og kursgevinster -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Renter i alt 7,8 8,0 8,0 7,1 7,7 7,2 7,3 

 

Kommunen har renteindtægter fra investeringsbeviser m.v. og renteudgifter på lånesiden. 

Nettorenteudgifterne udgør 7,1 mio. kr. i 2016. 

2.10 Afdrag og låneoptagelse  
 

Forventet udvikling fordelt på afdrag på lån og låneoptagelse (mio. kr.) 

  

Regnskab 

2014 

Opr. 

budget 

2015 

Korr. 

budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget-

overslag 

2017 

Budget-

overslag 

2018 

Budget-

overslag 

2019 

Afdrag – Realkredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afdrag – KommuneKredit 9,2 9,6 9,6 9,8 10,1 10,4 10,8 

Afdrag – Pengeinstitutter 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Afdrag – Ældreboliger 3,0 3,1 3,1 3,7 3,8 3,9 4,0 

Afdrag i alt 12,2 12,8 12,8 13,6 14,0 14,4 14,9 

Låneoptagelse 0,0 0,0 -2,7 -4,0 0,0 0,0 0,0 

Låneoptagelse 0,0 0,0 -2,7 -4,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoafdrag 12,2 12,8 10,1 9,6 14,0 14,4 14,9 
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Den nuværende gæld (ekskl. lån vedr. ældreboliger) udgør ca. 156 mio. kr., og der afdrages ca. 13,6 mio. 

kr. årligt. Det længst løbende lån udløber i 2041, og det største lån på ca. 65 mio. kr. er afviklet i 2028. 

Lånene er i meget vidt omfang optaget som variabelt forrentede lån, men ved hjælp af indgåede rente-

swap er der opnået en fast forrentning.  

 

Lån optaget efter de specielle regler for ældreboliger udgør ca. 85 mio. kr. Lånene udløber i perioden 

mellem 2029 og 2044. Det største lån på 13,5 mio. kr. udløber i 2034. 

 

I 2016 forventes optaget lån på 4,0 mio. kr. til opførelse af svømmehal. 

 

Der henvises til afdragsoversigten på side 61. 

 

2.11 Likviditet 
 

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige 

likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen ”under administration”. Den seneste gennemsnitlige likvi-

ditet i Langeland Kommune er målt med udgangen oktober 2015 og udgør 47,2 mio. kr. 

 

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer, blandt andet: 

 Udvikling i drift og anlæg 

 Ændringer i kortfristede tilgodehavende og kortfristet gæld 

 Lånoptagelse og afdrag 

 Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v. 

 

Budget 2016 udviser et likviditetstræk på 41,6 mio. kr.  
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2.12 Pris- og lønniveau 
 

Budgettet for 2016 er udarbejdet i det pris- og lønniveau, som forventes at være gældende i 2016. Bud-

gettet for overslagsårene 2017-2019 er for hovedkonto 0-6 ligeledes udarbejdet i 2016-pris- og lønniveau. 

Herefter er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning de enkelte år. Budgetforslaget er fremskre-

vet med KL´s pris- og lønskøn for juli 2015. 

 

Lønudviklingen inkl. AUB i 2014 er opgjort til 1,41 pct. Lønskønnene for 2015 og 2016 er nu 1,41 pct. og 

1,64 pct., hvilket er en nedjustering på hhv. 0,05 pct.point og 0,15 pct.point i forhold til KL's seneste skøn 

i skrivelse G.1-1 i budgetvejledningen for 2016. Nedjusteringerne skyldes en lavere udmøntning fra re-

guleringsordningen i 2015 end tidligere skønnet. Af samme grund nedjusteres lønskønnene for 2017, 

2018 og 2019 med hhv. 0,08 pct.point, 0,1 pct.point og 0,1 pct.point i forhold til KL's seneste skøn i skri-

velse G.1-1 i budgetvejledningen for 2016. 

 

Prisudviklingen i 2014 er 0,13 pct.point højere end KL's seneste skøn i skrivelse G.1-1 i budgetvejlednin-

gen for 2016. Dette skyldes primært en højere prisudvikling for entreprenør- og håndværkerydelser (art 

4.5) samt øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) end skønnet i forbindelse med skrivelse G.1-1. Prisskøn-

net for 2015 er uændret 1,05 pct., mens skønnene for 2016 og overslagsårene er sænket med 0,03 

pct.point i forhold til KL's seneste skøn i skrivelse G.1-1 i budgetvejledningen for 2016. 

 

Samlet medfører ændringerne, at den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifterne er 0,2 pct.point 

højere i 2014 end skønnet af KL i skrivelse G.1-1 i budgetvejledningen for 2016. Det samlede pris- og 

lønskøn for serviceudgifterne for 2015 er uændret, mens skønnet for 2016 er 0,2 pct.point lavere i forhold 

til KL's seneste skøn i skrivelse G.1-1 i budgetvejledningen for 2016. For 2017 og fremefter er skønnene 

for den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifterne uændrede. 

 

  

Vægt 
ifølge 

regnskab 
2014, 
drift 
(pct.) 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,6% 1,41* 1,41* 1,64** 2,26 2,10 2,10 

Brændsel (art 2.3) 1,7% -0,22 -4,00 3,70 1,70 1,70 1,70 

Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,3% -0,53 1,00 1,07 1,70 1,70 1,70 
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4% 1,60 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 

Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,9% 1,75 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 1,0% 0,50 0,60 3,20 3,20 3,20 3,20 
Priser i alt 31,4% 1,20 1,05 1,67 1,67 1,67 1,67 

Løn og priser i alt, nye skøn  100,0% 1,3 1,3 1,6 2,1 2,0 2,0 

Løn og priser i alt  -  Gamle skøn G. 1-1 i BV2016  1,1 1,3 1,8 2,1 2,0 2,0 

 

* Inklusiv kompensation for afskaffelse af 60-årsregel på skoleområdet (2014:0,06 pct. ; 2015:0,08 pct.) 

** Inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet i 2016. 

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2015, overens-

komsterne, samt egne beregninger (red. KL’s beregninger). Tabel 4.0.1. 
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2.13 Samlet resultat 
 

Resultatopgørelse

Beløb i mio. kr
Budget 

2016

Overslag 

2017

Overslag 

2018

Overslag 

2019

INDTÆGTER I ALT -928,8 -935,2 -934,6 -934,0

Skatter -552,1 -560,4 -570,5 -581,4

Tilskud og udligning -378,4 -376,7 -365,9 -354,5

Udviklingsbidrag til regionen 1,6 1,7 1,7 1,7

Tilbagebetaling af refusion på købsmoms 0,2 0,2 0,2 0,2

DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT 959,7 951,6 941,5 940,4

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 45,4 44,7 44,1 43,6

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 234,4 225,9 216,2 205,2

Sundhedsudvalget 398,7 392,7 387,3 381,9

Økonomiudvalget 99,3 95,7 92,2 89,4

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 140,5 143,4 146,3 149,2

Anlæg 34,4 24,1 14,7 14,7

Pris- og lønfremskrivning 0,0 17,3 33,4 49,1

Renter 7,1 7,7 7,2 7,3

SAMLET RESULTAT 30,9 16,4 6,9 6,4

Finansielle poster:

Ordinære afdrag 13,6 14,0 14,4 14,9

Låneoptagelse -4,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige balanceforskydninger 1,1 1,1 1,2 1,2

ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING 41,6 31,5 22,5 22,4  

 

2.14 Bevillinger 
 

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære 

indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder 

bevillingen er givet. 

 

I forbindelse med budgetlægningen er der fastlagt følgende politikområder = bevillinger: 

 

Udvalg Politikområde 

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Jordforsyning 

 Faste ejendomme 

 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 

 Redningsberedskab 

 Vejområdet 

 Trafik 

 Havne 

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Uddannelse incl. SFO 

 Musik- og ungdomsskole 

 Børn og unge 

 Idrætshaller 

 Kultur- og fritidsaktiviteter 

Sundhedsudvalget Boligstøtte og pensioner 

 Sundhed 

 Ældre- og handicapområdet 

 Voksne med særlige behov 

 Støtteordninger 

Økonomiudvalget Politisk område 

 Administrativt område 

 Forsikringer og arbejdsmiljø 
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Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitets- og ydelsesområdet 

 Beskæftigelse 

 Erhverv og Turisme 

 

Bevillingsniveauet svarer til de enkelte politikområder. 

 

Alle bevillinger er nettobevillinger, det vil sige, at bevillingerne ikke er knyttet til udgifts- og indtægtssiden 

hver for sig, men til nettobeløbet. 

 

Indenfor den enkelte bevilling (politikområde) kan fagudvalgene foretage budgetomplaceringer (budget-

virkning = 0). Såfremt der ønskes budgetomplaceringer mellem forskellige politikområder, skal sagen fo-

relægges for Økonomiudvalget. 

 

Der er vedtaget regler, som giver mulighed for overførsel af over- / underskud mellem årene. 
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3. Hovedoversigt til budget 

 

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitets-

mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven 

over for borgere og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk 

overblik over de kommunale budgetter. 

 

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: 

A. Driftsvirksomhed 

B. Anlægsvirksomhed 

C. Renter 

D. Balanceforskydninger 

E. Afdrag på lån 

F. Finansiering 

 

Beløb under af A og B er i 2016-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning 

til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt 

fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan 

forekomme mindre afrundingsdifferencer. 

 

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 
Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)                 

                  

 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 56.703  -11.291  56.032  -11.291  55.361  -11.291  54.851  -11.291  

        Heraf refusion   0    0    0    0  

 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 264.677  -30.320  256.259  -30.320  246.558  -30.320  235.498  -30.320  

        Heraf refusion   -3.564    -3.564    -3.564    -3.564  

 12 Sundhedsudvalget 443.375  -44.721  437.437  -44.721  431.982  -44.721  426.603  -44.721  

        Heraf refusion   -4.297    -4.297    -4.297    -4.297  

 15 Økonomiudvalget 111.202  -11.867  107.645  -11.968  104.217  -11.968  101.412  -11.968  

        Heraf refusion   0    0    0    0  

 16 Erhvervs-, Turisme- og 
Beskæftigelsesudvalget 

206.977  -66.493  209.939  -66.493  212.803  -66.493  215.709  -66.493  

        Heraf refusion   -59.652    -59.652    -59.652    -59.652  

    Driftsvirksomhed i alt 1.082.934  -164.692  1.067.312  -164.793  1.050.921  -164.793  1.034.073  -164.793  

        Heraf refusion   -67.513    -67.513    -67.513    -67.513  

                  

                  

B. ANLÆGSVIRKSOMHED                 

                  

 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 8.950    11.773    14.269    14.058    

 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 22.350                

 12 Sundhedsudvalget 3.059    11.970            

 15 Økonomiudvalget                 

 16 Erhvervs-, Turisme- og 
Beskæftigelsesudvalget 

                

    Anlægsvirksomhed i alt 34.359  0  23.744    14.269    14.058    

                  

                  

Pris- og lønstigninger, overslagsår 0  0  20.386  -2.717  39.267  -5.390  57.840  -8.109  
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C. RENTER 7.429  -350  8.000  -350  7.547  -350  7.654  -350  

                  

                  

D. BALANCEFORSKYDNINGER                 

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 
8.22.11) 

0  0  0  0  0  0  0  0  

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 
8.52.62) 

-188  1.259  -189  1.299  -189  1.341  -189  1.384  

    Balanceforskydninger i alt -188  1.259  -189  1.299  -189  1.341  -189  1.384  

                  

                  

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-                              
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 

13.625    14.030    14.449    14.876    

                  

                  

SUM (A + B + C + D + E) 1.138.158  -163.783  1.133.283  -166.561  1.126.263  -169.192  1.128.312  -171.868  

                  

                  

F. FINANSIERING                 

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 
8.22.11) 

0  -41.621  0  -31.503  0  -22.492  0  -22.422  

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -4.000              

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 13.813  -390.624  10.966  -385.980  11.002  -375.287  11.038  -363.860  

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 200    200    200    200    

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 1.050  -553.193  933  -561.338  933  -571.428  935  -582.335  

    Finansiering i alt 15.063  -989.438  12.099  -978.821  12.135  -969.207  12.173  -968.617  

                  

BALANCE 1.153.221  -1.153.221  1.145.382  -1.145.382  1.138.398  -1.138.398  1.140.485  -1.140.485  
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4. Sammendrag af budget 

 

Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitets-

mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven 

over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk 

overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er mere detaljeret end hovedoversigten. 

 

Sammendraget er opstillet i følgende orden: 

A. Driftsvirksomhed 

B. Anlægsvirksomhed 

C. Renter 

D. Balanceforskydninger 

E. Afdrag på lån 

F. Finansiering 

 

Beløb under af A og B er i 2016-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning 

til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt 

fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan 

forekomme mindre afrundingsdifferencer. 

 

 

SAMMENDRAG AF BUDGET 
Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)                 

                  

10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø                 

   01 Jordforsyning 204  -84  204  -84  204  -84  204  -84  

   02 Faste ejendomme 4.121  -1.387  4.121  -1.387  4.121  -1.387  4.121  -1.387  

   03 Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø 6.019  -1.130  6.019  -1.130  6.019  -1.130  6.019  -1.130  

   04 Redningsberedskab 4.104  0  4.104  0  4.104  0  4.104  0  

   08 Vejområdet 22.024  -1.347  21.545  -1.347  21.026  -1.347  20.507  -1.347  

   09 Trafik 14.539  -1.781  14.346  -1.781  14.194  -1.781  14.203  -1.781  

   10 Havne 5.692  -5.562  5.693  -5.562  5.693  -5.562  5.693  -5.562  

   Refusionen udgør i alt   0    0    0    0  

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 56.703  -11.291  56.032  -11.291  55.361  -11.291  54.851  -11.291  

                  

 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget                 

   15 Uddannelse incl. SFO 133.491  -9.621  124.828  -9.621  115.067  -9.621  104.007  -9.621  

   16 Musik- og ungdomsskole 5.849  -1.183  5.878  -1.183  5.878  -1.183  5.878  -1.183  

   17 Børn og Unge 106.847  -13.709  106.999  -13.709  106.999  -13.709  106.999  -13.709  

   18 Idræftshaller 1.073    1.073    1.073    1.073    

   19 Kultur og fritidsaktiviteter 17.417  -5.807  17.481  -5.807  17.541  -5.807  17.541  -5.807  

   Refusionen udgør i alt   -3.564    -3.564    -3.564    -3.564  

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 264.677  -30.320  256.259  -30.320  246.558  -30.320  235.498  -30.320  

                  

 12 Sundhedsudvalget                 

   20 Boligstøtte og pensioner 110.489  -7.682  110.489  -7.682  110.489  -7.682  110.489  -7.682  

   21 Sundhed 70.319  -291  70.416  -291  70.340  -291  70.340  -291  

   22 Ældre- og Handicapområdet 200.931  -26.865  194.528  -26.865  189.149  -26.865  183.770  -26.865  

   23 Voksne med særlige behov 61.074  -9.883  61.442  -9.883  61.442  -9.883  61.442  -9.883  
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   24 Støtteordninger 562  0  562  0  562  0  562  0  

   Refusionen udgør i alt   -4.297    -4.297    -4.297    -4.297  

Sundhedsudvalget 443.375  -44.721  437.437  -44.721  431.982  -44.721  426.603  -44.721  

                  

 15 Økonomiudvalget                 

   50 Politisk område 4.014  -23  4.291  -23  4.032  -23  4.032  -23  

   51 Administrativt område 102.513  -11.844  98.542  -11.945  95.373  -11.945  92.568  -11.945  

   52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4.675  0  4.812  0  4.812  0  4.812  0  

   Refusionen udgør i alt   0    0    0    0  

Økonomiudvalget 111.202  -11.867  107.645  -11.968  104.217  -11.968  101.412  -11.968  

                  

 16 Erhvervs-, Turisme- og 
Beskæftigelsesudvalget 

                

   60 Aktivitets- og ydelsesområdet 176.791  -50.145  180.893  -50.145  184.940  -50.145  188.986  -50.145  

   61 Erhverv og Turisme 3.504  0  3.504  0  3.461  0  3.461  0  

   62 Beskæftigelse 26.682  -16.348  25.542  -16.348  24.402  -16.348  23.262  -16.348  

   Refusionen udgør i alt   -59.652    -59.652    -59.652    -59.652  

Erhvervs-, Turisme- og 
Beskæftigelsesudvalget 

206.977  -66.493  209.939  -66.493  212.803  -66.493  215.709  -66.493  

                  

    Driftsvirksomhed i alt 1.082.934  -164.692  1.067.312  -164.793  1.050.921  -164.793  1.034.073  -164.793  

        Heraf refusion   -67.513    -67.513    -67.513    -67.513  

                  

                  

B. ANLÆGSVIRKSOMHED                 

                  

 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 8.950    11.773    14.269    14.058    

 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 22.350                

 12 Sundhedsudvalget 3.059    11.970            

 15 Økonomiudvalget                 

 16 Erhvervs-, Turisme- og 
Beskæftigelsesudvalget 

                

    Anlægsvirksomhed i alt 34.359  0  23.744    14.269    14.058    

                  

                  

Pris- og lønstigninger, overslagsår 0  0  20.386  -2.717  39.267  -5.390  57.840  -8.109  

                  

                  

C. RENTER 7.429  -350  8.000  -350  7.547  -350  7.654  -350  

                  

                  

D. BALANCEFORSKYDNINGER                 

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0  0  0  0  0  0  0  0  

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 
8.52.62) 

-188  1.259  -189  1.299  -189  1.341  -189  1.384  

    Balanceforskydninger i alt -188  1.259  -189  1.299  -189  1.341  -189  1.384  

                  

                  

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-                              
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 

13.625    14.030    14.449    14.876    

                  

                  

SUM (A + B + C + D + E) 1.138.158  -163.783  1.133.283  -166.561  1.126.263  -169.192  1.128.312  -171.868  
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F. FINANSIERING                 

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0  -41.621  0  -31.503  0  -22.492  0  -22.422  

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -4.000              

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 13.813  -390.624  10.966  -385.980  11.002  -375.287  11.038  -363.860  

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 200    200    200    200    

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 1.050  -553.193  933  -561.338  933  -571.428  935  -582.335  

    Finansiering i alt 15.063  -989.438  12.099  -978.821  12.135  -969.207  12.173  -968.617  

                  

BALANCE 1.153.221  -1.153.221  1.145.382  -1.145.382  1.138.398  -1.138.398  1.140.485  -1.140.485  
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5. Bevillingsoversigt, drift og refusion 

Budgettet for afdelinger og institutioner er registreret på et omkostningssted, som afspejler den organi-

satoriske enhed og opsamler de direkte stedrelaterede udgifter og indtægter, hvilket typisk er lønninger 

og aktivitetsudgifter. Herudover sker en yderligere underopdeling af alle indtægter samt andre udgifter, 

hvor der er behov for en yderligere specifikation.  

5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Samlet resultat 56.703 -11.291 56.703 -11.291 

Jordforsyning 204 -84 204 -84 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     204 -84 

Jordforsyning 0022     204 -84 

Boligformål 002202     67 -3 

Drift 1     67 -3 

Byudvikling 2101000001     67 -3 

Boligformål     67 -3 

Erhvervsformål 002203     25 -1 

Drift 1     25 -1 

Byudvikling 2101000001     25 -1 

Erhvervsformål     25 -1 

Ubestemte formål 002205     112 -80 

Drift 1     112 -80 

Byudvikling 2101000001     112 -80 

Ubestemte formål     112 -80 

Faste Ejendomme 4.121 -1.387 4.121 -1.387 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     4.121 -1.387 

Faste ejendomme 0025     4.121 -1.387 

Andre faste ejendomme 002513     618 -908 

Drift 1     618 -908 

Bolig 2101000003     555 -856 

Arealleje, Langelandsfestival       -11 

Brogade 14 - 16, Rudkøbing     5   

Herslevvej 1A, Lindelse     32 -250 

Hovedgaden 2, Humble     20   

Industrivej, Spejderhytten     25   

Kastanievej 26, Rudkøbing Skole     105   

Kragholmgård, Rudkøbing     25 -94 

Nørrebro 51, Rudkøbing     -1   

Ourevej 13, Tryggelev     173 0 

Skolegade 16, Bagenkop (tidl. Søbanke)     10   

Skolevej  12, Tullebølle Skole     106 -464 
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Strandbakken 17, Rudkøbing     2 -37 

Strandlystvej, Rudkøbing     3   

Ørstedsgade 16, Rudkøbing     38   

Østergade 60, Bagenkop     12   

Bolig, apotek - reg. moms 2101000005     63 -52 

Hovedgaden 2A, Humble - Erhverv     63 -52 

Beboelse 002511     543 -448 

Drift 1     543 -448 

Bolig 2101000003     543 -448 

Boliger - midlertidig - flygtninge     206   

Gåsetorvet og Kirkestræde, Rudkøbing     32 -94 

Hallinggade 23       -80 

Havnegade 7, Rudkøbing     115 -65 

Hovedgaden 64A, Humble     42 -80 

Hovedgaden 64C, Humble       -40 

Nørregade 14     37 -43 

Stationsvej 6, Bagenkop     111 -46 

Byfornyelse 002515     237   

Drift 1     237   

Bolig 2101000003     237   

Udgifter til byfornyelse     237   

Fælles formål 002510     2.723 -31 

Drift 1     2.723 -31 

Byudvikling 2101000001     2.723 -31 

Strande og offentlige toiletter     996 -31 

Vedligeholdelsespulje     1.727   

Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø 6.019 -1.130 6.019 -1.130 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     6.019 -1.130 

Diverse udgifter og indtægter 0055     704 -830 

Skadedyrsbekæmpelse 005591     704 -830 

Drift 1     704 -830 

Miljø 2103000001     704 -830 

Skadedyrsbekæmpelse     704 -830 

Fritidsfaciliteter 0032     528   

Stadion og idrætsanlæg 003231     528   

Drift 1     528   

Grønne områder og naturpladser 2102000001     528   

Badeanstalt     40   

Bagenkop Stadion     90   

Hou Stadion     8   

Humble Stadion     144   

Longelse Stadion     2   

Rudkøbing Stadion     208   

Snøde Stadion     8   

Tennisbanerne     11   
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Tullebølle Stadion     17   

Fritidsområder 0028     3.923 -8 

Grønne områder og naturpladser 002820     3.923 -8 

Drift 1     3.923 -8 

Grønne områder og naturpladser 2102000001     3.886 -8 

Branddamme     52   

Naturområder     1.582 -8 

Offentlige legepladser     91   

Parker     1.802   

Springvand     48   

Strandområder     104   

Vildheste     207   

Grønne omr. og naturpladser, reg. moms 2102000002     37   

Sejlads Yrsa     37   

Miljøbeskyttelse m.v. 0052     352 -283 

Fælles formål 005280     295 -156 

Drift 1     295 -156 

Miljø 2103000001     295 -156 

Adm. og planl. af affaldhåndtering     0 -156 

Badevandskontrol     161   

Blå flag     87   

Konsulentbistand til miljøopgaver     47   

Miljøtilsyn - virksomheder 005287       -127 

Drift 1       -127 

Miljø 2103000001       -127 

Godkendelse tilsyn - brugerbetaling       -127 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289     57   

Drift 1     57   

Miljø 2103000001     57   

Danmarks Miljøportal     57   

Vandløbsvæsen 0048     512 -9 

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 004872     65   

Drift 1     65   

Vandløb, selvejende/privat 2102000005     65   

Bidrag, vedligeh.arbejde, priv.vandløb     65   

Vedligeholdelse af vandløb 004871     447 -9 

Drift 1     447 -9 

Vandløb, vedligeholdelse 2102000004     447 -9 

Revision af vandløbsregulativ 2016-2020     62   

Vandløb, vedligeholdelse     385 -9 

Redningsberedskab 4.104 0 4.104 0 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     4.104 0 

Redningsberedskab 0058     4.104 0 

Redningsberedskab 005895     4.104 0 

Drift 1     4.104 0 
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Redningsberedskab 2104000001     4.104 0 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.104   

Vejområdet 22.024 -1.347 22.024 -1.347 

Transport og infrastruktur 02     22.024 -1.347 

Fælles funktioner 0222     2.565 -1.347 

Arbejder for fremmed regning 022203       -423 

Drift 1       -423 

Vejvæsen - reg. moms 2105010002       -423 

Arbejder for fremmed regning, reg. moms       -423 

Driftsbygninger og -pladser 022205     554 -35 

Drift 1     554 -35 

Vejvæsen 2105010001     554 -35 

Gartnervænget 4, Humble     137 -1 

Mjølbyvej, Rudkøbing     286 -34 

Nordre Landevej (Amtsplads)     79   

Sletøvej, Lejbølle     52   

Fælles formål 022201     2.011 -889 

Drift 1     2.011 -889 

Vejvæsen 2105010001     2.011 -889 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     -40   

Budgetreduktion 2015 (Andel af 16 mio.)     480   

Budgetreduktion 2016 (Andel af 16 mio.)     6   

Maskiner og materiel     2.183   

Vejformænd og vejmænd     -1.161 -889 

Vejforvaltningssystem     71   

Vejplanlægning     472   

Kommunale veje 0228     19.459   

Belægninger m.v. 022812     1.183   

Drift 1     1.183   

Vejvæsen 2105010001     1.183   

Kørebaner - belægning     1.183   

Vejvedligeholdelse m.v. 022811     15.894   

Drift 1     15.894   

Vejvæsen 2105010001     15.894   

Cykel- og gangstier     116   

Fortove, vejvedligeholdelse m.v.     146   

Færdselsregulering m.v.     1.920   

Kørebaner - lapning     5.420   

Renholdelse     742   

Vejafvandingsbidrag     2.303   

Vejbelysning     2.730   

Vejgrøfter og rabatter     2.096   

Vejvand     233   

Øhavssti     188   

Vintertjeneste 022814     2.382   
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Drift 1     2.382   

Vejvæsen 2105010001     2.382   

Ikke vejrafhængige     55   

Vejrafhængig     2.327   

Trafik 14.539 -1.781 14.539 -1.781 

Transport og infrastruktur 02     14.539 -1.781 

Kollektiv trafik 0232     14.539 -1.781 

Busdrift 023231     7.352   

Drift 1     7.352   

Vejvæsen 2105010001     1   

Tilskud til trafikselskaber     1   

Busdrift 2106000001     7.351   

Bus- og rutebilstationer     180   

Individuel handicapkørsel     523   

Tilskud til trafikselskaber     6.648   

Færgedrift 023233     7.187 -1.781 

Drift 1     7.187 -1.781 

Færgedrift u.moms 2106000002       -1.240 

Persontransport uden moms       -621 

Statstilskud små øer       -619 

Færgedrift - 25% reg. moms 2106000003     7.187 -541 

Færgedrift, faste omkostnnger     575   

Færgedrift, variable omkostninger     6.242   

Gods, post     0 -15 

Lastbiler, traktorer     0 -104 

Personbiler, cykler mv.     0 -422 

Reparation og vedligeholdelse     370   

Havne 5.692 -5.562 5.692 -5.562 

Transport og infrastruktur 02     5.692 -5.562 

Havne 0235     5.692 -5.562 

Havne 023540     5.692 -5.562 

Drift 1     5.692 -5.562 

Rudkøbing Havn 2105020001     3.454 -3.245 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.620   

Bassiner og sejlløb     30   

Bedding     48 -7 

Brændstof til salg til lystbåde     515 -600 

Diverse       -41 

Diverse       -6 

Ekskl. moms       -73 

Ekskl. moms       -42 

Fyrbelysning og afmærkning     27   

Gæstesejlere       -618 

Havneleje ekskl. moms       -615 

Havneværker     140   
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Indtægter     -18 -101 

Isbrydning m.v.     9   

Lodskutter     71   

Lystbåde       -954 

Poletindtægter       -11 

Ramslag     12   

Slæbebåd       -114 

Vagertjeneste       -63 

Bagenkop Havn 2105020002     1.976 -2.074 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.893   

Bedding og kran     21 -88 

El     -36 -42 

Gæstesejlere       -909 

Havneleje ekskl. moms       -678 

Havneværker     98   

Lystbåde       -183 

Rampe       -174 

Ristinge Havn 2105020003     115 -55 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     61   

Bassiner og sejlløb     54   

Diverse       -51 

Lystbåde       -4 

Strynø Havn 2105020004     148 -188 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     116   

Bassiner og sejlløb     3   

Gæstesejlere       -149 

Havneværker     10   

Lodskutter     19   

Lystbåde       -39 

Rudkøbing Havn, uden moms 2105020005     -1   

Arealleje, uden moms     -1   
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5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Samlet resultat 264.677 -30.320 264.677 -30.320 

Uddannelse incl. SFO 137.388 -9.621 137.388 -9.621 

Undervisning og kultur 03     137.388 -9.621 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338     37   

Kommunale tilskud til statsligt finansierede 
selvejende udda 

033878     37   

Drift 1     37   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     37   

Befordring af midl. syge til ungdomsudd.     37   

Folkeskolen m.m. 0322     132.715 -8.741 

Befordring af elever i grundskolen 032206     2.177   

Drift 1     2.177   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     2.177   

Befordring elever i alm.folkeskoler     1.097   

Befordring elever i komm.spec.skoler     1.080   

Bidrag til statslige og private skoler 032210     6.664   

Drift 1     6.664   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     6.664   

Elever i frie grundskoler m.v.     6.003   

Skolefritidsordninger i frie grundskoler     661   

Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 032209     0 0 

Drift 1     0 0 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     0 0 

Indtægter fra staten     -243   

Kursusudgift, fælles for skolerne     243 0 

Efterskoler og ungdomskostskoler 032212     2.207   

Drift 1     2.207   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     2.207   

Efterskoler og ungdomskostskoler     2.160   

Udd. støtte unge u/22 år - Strynø     47   

Folkeskoler 032201     86.869 -1.325 

Drift 1     86.869 -1.325 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     1.564 -602 

Budgetreduk 2015 - Skole (forslag 1,2,5)     -1.446   

Budgetreduk 2016 - Skole Demografi (2)     -1.597   

Budgetreduk 2016 - Skole Serviceniv. (3)     -2.999   

Budgetreduk. 2016-2019 - Værkstedsklasse     -100   

Budgetreduktion 2016 (Andel af 16 mio.)     21   

Børneteaterarrangementer     79 -40 
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Drift & support af netværk og driftmiljø     36   

Driftsmiljø, lærer- og undervisn.-pc'er     305   

Folkeskoler     -1   

Leasing af IT, bl.a. iPads     1.185   

Normalklasseelever     1.304 -562 

Rådigheds-/Akuttimer     208   

Rådigheds-/Akuttimer - Dispositionspulje     33   

Skolekoncert     35   

Skolereform     1.420   

Skærmbriller     7   

Specialklasseelever og elever med støtte     2.381   

Strynø-ordning     56   

Tilflytterpulje     -64   

Transport til diverse arrangementer     36   

Udviklingspulje     665   

Nordskolen 3302000001     6.535   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     6.189   

Ledelse og administration, Nordskolen     346   

Humble Skole 3303000001     10.141 -256 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     8.425   

Kantinepersonale     674   

Ledelse og administration, Humble Skole     785   

Madordning til skolebørn     257 -256 

Ørstedskolen 3304010101     66.654 -467 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     64.033   

Asylklasse     10   

Hærværkspulje     211   

Indtægter       -315 

Kantine     8 -20 

Ledelse og administration, Ørstedskolen     2.310   

Skolebestyrelse     20   

Skolebod     4 -43 

Skolemad - kontant       -89 

TV-overvågning     58   

Indskoling 3304010102     157   

0. årgang     10   

1. årgang     11   

2. årgang     20   

3. årgang     18   

Fællesudgifter, indskoling     95   

Specialklasser     3   

Mellemtrin 3304010103     176   

4/5. årgang     16   

5/6. årgang     30   

6/4. årgang     17   
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Fællesudgifter, mellemtrin     108   

Specialklasser     5   

Udskoling 3304010104     475   

10. årgang     94   

7/8. årgang     141   

8/9. årgang     25   

9/7. årgang     140   

Fællesudgifter, udskoling     32   

Specialklasser     43   

Longelse 3304010105     103   

Fællesudgifter     84   

Team     19   

Læringscentret Ørstedskolen 3304010201     607   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     21   

Digitale læremidler     50   

Engangsbøger     61   

Humble skolebibliotek     91   

Indbinding     51   

Nordskolens skolebibliotek     45   

Skolebibliotekernes fællespulje     81   

Taskebøger     61   

Ørstedskolens skolebibliotek     146   

Strynø Skole 3304010301     457   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     457   

Kommunale specialskoler og interne skoler i 
dagbehandlingsti 

032208     17.524 -2.485 

Drift 1     17.524 -2.485 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     12.021 -2.485 

Budgetreduk. 2015 - Specialundervis. (3)     -456   

Budgetreduk. 2016-2019 - Spec.underv.     -1.900   

Småskoler     3.437 -2.485 

Udredning og sp.u. af hjerneskadede børn     63   

Undervisning ved køb af pladser i anden     10.877   

Skrøbelev Skole 3401000002     5.503   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.873   

Ledelse og administration, Skrøbelev Sk.     630   

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204     3.430 -99 

Drift 1     3.430 -99 

PPR 3400000007     3.430 -99 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.430   

PPR - Betalinger til / fra kommuner       -99 

Skolefritidsordninger 032205     12.174 -4.832 

Drift 1     12.174 -4.832 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     3.068 -4.832 

Betalinger til/fra kommuner     305   
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Nordstjernen       -1.177 

Socialpædagogisk friplads     383   

Søskenderabat     1.125   

Tilflytterpulje     215   

Økonomisk friplads     1.040   

Ørstedskolen       -3.655 

SFO - Nordstjernen 3302000002     3.125   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.593   

Ledelse og administration, SFO Nordskole     532   

SFO - Ørstedskolen 3304020001     5.981   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.981   

Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen 

032216     418   

Drift 1     418   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     418   

Specialpæd. bistand børn i førskolealder     418   

Specialpædagogisk bistand til voksne 032217     868   

Drift 1     868   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     868   

VSU-Langeland     868   

Specialundervisning i regionale tilbud 032207     384   

Drift 1     384   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     384   

Køb af pladser     239   

Objektiv finansiering     145   

Ungdomsuddannelser 0330     4.636 -880 

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045     1.204   

Drift 1     1.204   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     1.204   

Elever     1.204   

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046     3.432 -880 

Drift 1     3.432 -880 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     3.432 -880 

Betalinger til/fra kommuner       -880 

Skoleudgifter     3.432   

Musik- og ungdomsskole 5.849 -1.183 5.849 -1.183 

Undervisning og kultur 03     5.849 -1.183 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338     3.290   

Ungdomsskolevirksomhed 033876     3.290   

Drift 1     3.290   

Langeland Ungdomsskole 3306000001     1.920   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.180   

Ledelse og adm., Langeland Ungdomsskole     740   

Langeland Ungdomsklub 3306000002     1.370   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     832   
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Junioraktiviteter - Rudkøbing     234   

Ungdomsklubaktiviteter - Rudkøbing     60   

Ungdomskulturhus     244   

Kulturel virksomhed 0335     2.559 -1.183 

Musikarrangementer 033563     2.559 -1.183 

Drift 1     2.559 -943 

Langeland Musikskole 3305000001     2.559 -943 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     75   

Deltagerbetaling / Elevbetaling       -475 

Indtægter fra musikundervisning       -468 

Kørselsgodtgørelse     30   

Ledelse og administration inkl. kurser     733   

Lærerløn inkl. kurser     1.721   

Statsrefusion 2       -240 

Langeland Musikskole 3305000001       -240 

Statstilskud       -240 

Børn- og Unge 102.950 -13.709 102.950 -13.709 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     97.529 -13.693 

Central refusionsordning 0522       -717 

Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207       -717 

Statsrefusion 2       -717 

Den centrale refusionsordning 4500000001       -717 

Refusion vedr. funktion 052820       -210 

Refusion vedr. funktion 052823       -507 

Dagtilbud til børn og unge 0525     43.972 -10.530 

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil 
skolestar 

052514     21.125 -6.178 

Drift 1     21.125 -6.178 

Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter 3202010001     1.868 -6.178 

Midtlangeland Børnehave       -3.739 

Nordstjernen     -1   

Rævehøj     -1 -2.439 

Socialpædagogisk friplads     317   

Økonomisk friplads     1.553   

Midtlangeland Børnehave 3202010002     12.818   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     10.528   

Ledelse og administration, Midtlangel.     582   

Pyramiden     314   

Rengøring i køkken     37   

Simmerbølle     610   

Vejlen     747   

Børnehuset Rævehøj 3202020001     6.438   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     6.137   

Ledelse og administration, Rævehøj     301   

Søbanke Naturbørnehave 3202020002     1   
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Søbanke Naturbørnehave     1   

Dagpleje 052511     17.271 -3.730 

Drift 1     17.271 -3.730 

Dagpleje - fripladser, forældrebetaling 3201000001     1.430 -3.730 

Forældrebetaling       -3.730 

Nedsættelse betaling i.f.m. ferie     216   

Socialpædagogiske fripladser     217   

Økonomiske fripladser     997   

Dagpleje - løn 3201000002     15.104   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     15.104   

Dagpleje - drift 3201000003     737   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     436   

Ledelse og administration, dagpleje     301   

Fælles formål 052510     1.424   

Drift 1     1.424   

Dagtilbud - fællesudgifter og-indtægter 3200000001     1.424   

Budgetreduk 2016 - Daginst Demografi (6)     -799   

Børnehaver     131   

Familiepædagog     488   

IT-bistand til dagpleje og børnehaver     25   

Pulje til ekstraordinært støtte     120   

Pulje til madordninger     159   

Søskendetilskud     1.051   

Tilskud til forældre - privat pasning     48   

Udviklingspulje og udd udg daginst/sfo     201   

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 
fr 

052519     4.152 -622 

Drift 1     4.152 -622 

Skattekisten 3203000001     2.609 -622 

Forældrebetaling inkl. tilskud     2.540 -622 

Friplads (dagtilbudlov §§ 43.1 m.v.)     69   

Vuggestuen Småland 3203000002     1.543   

Driftstilskud     1.335   

Økonomisk friplads, tilskud     208   

Kontante ydelser 0557     2.370 -1.185 

Sociale formål 055772     2.370 -1.185 

Drift 1     2.370   

Sociale formål 3100000005     2.370   

Aflastning/fritidsaktiviteter     80   

Diverse     560   

Efterskole og kostskole     450   

Kørsel/transport     150   

Medicin     30   

Tabt arbejdsfortjeneste (§42)     1.100   

Statsrefusion 2       -1.185 
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Sociale formål 3100000005       -1.185 

Uddannelses- og Socialudvalget       -1.185 

Rådgivning 0535     637   

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540     637   

Drift 1     637   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     637   

Rådgivn, undersøgl, behandl. §11.4     637   

Tilbud til børn og unge med særlige behov 0528     50.550 -1.261 

Døgninstitutioner for børn og unge 052823     7.607 -237 

Drift 1     7.607 -237 

Andre offentlige myndigheder 3400000004     7.607 -237 

Betaling (§159 og §160)       -237 

Døgninst. børn/unge m. nedsat funk.evne     1.731   

Døgninst. børn/unge m. soc. adfærdsprob.     5.876   

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821     13.983 -17 

Drift 1     13.983 -17 

Fællesudgifter- og indtægter 3400000001     8.222   

Aflastningsordninger     3.077   

Fast kontakt hele familien § 52.3.6     145   

Fast kontaktperson     1.049   

Formidling af praktikophold     20   

Konsulentbistand § 11.3.1     275   

Personlig rådgiver     808   

Praktisk pæd el anden støtte i hjemmet     34   

Puljemidler og specialindsatser     227   

Styrkelse af indsats - kriminaltruende     167   

Ungesamråd     15   

Øko. støtte - efterskoler § 52a 1.2.     2.114   

Øko. støtte - undgå anbringelse § 52a1.3     291   

Team Ung 3400000010     538 -17 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     475   

Sommerferieaktiviteter     14   

Streetsoccer     19 -17 

Øvrige aktiviteter     30   

Flekshuset 3401000004     5.223   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.669   

Ledelse og administration, Flekshuset     554   

Opholdssteder mv. for børn 052820     9.625 -561 

Drift 1     9.625 -419 

Fællesudgifter- og indtægter 3400000001     -4.320 -419 

Advokatbistand (§ 72)     143   

Besparelse 2014 - Foranst. (forslag 9)     -1.586   

Budgetreduk. 2015 - Foranst. (forslag 6)     -1.523   

Eget værelse, kollegier m.v.     460   

Kommunen indtrådt i retten børnebidrag       -419 
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Kost- og efterskoler     1.391   

Rest besparelse B2010, B2011 og B2012     -3.205   

Private leverandører 3400000003     8.413   

Omkostninger i.f.m. børns ophold     759   

Private opholdssteder     7.654   

Familieafdeling 3400000008     -3   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     -3   

Møllehuset 3400000009     5.535   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.535   

Statsrefusion 2       -142 

Fællesudgifter- og indtægter 3400000001       -142 

Refusion vedr. advokatbistand       -142 

Plejefamilier 052822     15.419 -446 

Drift 1     15.419 -446 

Fællesudgifter- og indtægter 3400000001     15.419 -446 

Betalinger til/fra kommuner     1.579 -446 

Budgetreduk. 2016-2019 - Foranstaltn.     -3.890   

Netværksplejefamilier     190   

Plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 1)     17.540   

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 052824     365   

Drift 1     365   

Andre offentlige myndigheder 3400000004     365   

Sikrede døgninst. for børn og unge     365   

Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 052825     3.551   

Drift 1     3.551   

Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter 3202010001     1.523   

Særlige fritidshjem     1.523   

Midtlangeland Børnehave 3202010002     2.028   

Særlige dagtilbud     2.028   

Sundhedsområdet 04     5.421 -16 

Sundhedsudgifter m.v. 0462     5.421 -16 

Kommunal sundhedstjeneste 046289     1.672   

Drift 1     1.672   

Sundhedspleje 3400000006     1.672   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.662   

Sorggruppe     10   

Kommunal tandpleje 046285     3.749 -16 

Drift 1     3.749 -16 

Tandklinikken - Sundhedscentret 3300000001     3.749 -16 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.698   

Behandling af 16-17 årige     98   

Behandling skolesøgende børn hos private     16   

Omsorgs- og specialtandpleje øv udbydere     227 -16 

Tandregulering     710   

Idrætshaller 1.073   1.073   
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Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     1.073   

Fritidsfaciliteter 0032     1.073   

Stadion og idrætsanlæg 003231     1.073   

Drift 1     1.073   

Haltilskud - selvejende/privat 2102000003     1.073   

Bagenkophallen     75   

Haltilskud     698   

Langelandshallen     75   

Nordlangelandshallen     75   

Sydlangelandshallen     75   

Tullebøllehallen     75   

Kultur og fritidsaktiviteter 17.417 -5.807 17.417 -5.807 

Undervisning og kultur 03     17.417 -5.807 

Folkebiblioteker 0332     5.364 -115 

Folkebiblioteker 033250     5.364 -115 

Drift 1     5.364 -115 

Langeland Bibliotek 2401000001     5.364 -115 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.788   

Bogbil     89   

Bøder       -59 

Børn - Andre materialer     42   

Børn - Aviser og tidsskrifter     6   

Børn - Bøger     98   

Børn - Lydbøger     4   

Børn - Musik     4   

Børneteaterfestival       -14 

Fotokopiering     6 -15 

Kaffeautomat       -4 

Ledelse og administration, bibliotek     899   

Lydavis     53   

Tilbagebetaling åbent bibliotek     -60   

Voksen - Andre materialer     21   

Voksen - Aviser og tidsskrifter     61   

Voksen - Bøger     192 -23 

Voksen - Elektroniske ressourcer     135   

Voksen - Lydbøger     5   

Voksen - Musik     13   

Voksenarrangementer     8   

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338     1.458 -69 

Folkeoplysende voksenundervisning 033872     246 -46 

Drift 1     246 -46 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2401020001     246 -46 

Betalinger til/fra kommuner     25 -25 

Tilskud til undervisning     221 -21 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873     282   
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Drift 1     282   

Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 2401020002     282   

Budgetreduk 2015 - Folkeop. (forslag 11)     -129   

Fælles formål - foreningsarbejde     358   

Instruktør-/lederuddannelser tilskud     53   

Fælles formål 033870     112   

Drift 1     112   

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2401020001     112   

Akut pulje     6   

Brugerind.     20   

Ildsjæle     14   

Indsatspuljen     72   

Lokaletilskud 033874     818 -23 

Drift 1     818 -23 

Lokaletilskud 2401020003     818 -23 

Foreninger       -23 

Lokaletilskud til fordeling     818   

Kulturel virksomhed 0335     10.595 -5.623 

Andre kulturelle opgaver 033564     2.244   

Drift 1     2.244   

Rudkøbing Byarkiv 2401020007     503   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     159   

Ledelse og administration, byarkiv     344   

Forskellige kulturelle formål 2401030001     1.123   

Arkibas     7   

Arrangementer og foreninger     213   

Børneteaterfestival     72   

FilmFyn     532   

Fonden til Rudkøbing Mølles bevarelse     13   

Fynsk kulturaftale 2015-2018     94   

Indkøb af kunst/udsmykning     10   

Langelandsgardens Brassband     29   

Lindelse Sognegård     112   

Nordlangelands Lokalhistoriske arkiv     41   

Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15 2401030002     511   

Borgerhuset, Ahlefeldtsgade     511   

Tranekær Slotsmølle 2401030003     107   

Tranekær Slotsmølle     107   

Museer 033560     8.351 -5.623 

Drift 1     8.351 -4.343 

Langelands Museum 2401010001     1.800   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.000   

Ledelse og administration, museum     800   

Langeland Museum 2401010003     436   

Langeland Museum     406   
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Særudstillinger     30   

Langeland Museum - reg. moms 2401010004       -20 

Kiosk - og cafeteriavirksomhed, reg moms       -20 

Mjølner 2401010005     26   

Undersøgelser og erhvervelser     26   

Konservering 2401010009     1.762 -1.483 

Diverse     220   

Driftstilskud       -1.483 

Konservator     492   

Kursus konservering     16   

Nye tid konservator     436   

Papirkonservator     78   

Rekvireret     259   

Tekstilkonservator     261   

Koldkrigsmusum Langelandsfort 2401010011     2.200 -2.000 

Anden formidlingsvirksomhed     10   

Entreindtægter       -2.000 

Fort markedsføring     116   

Koldkrigsmuseum Langelandsfort     1.624   

Kustoder     400   

Særarrangementer/Formidling     50   

Koldkrigsm. Langelandsfort - reg. moms 2401010012     250 -350 

Kiosk- og caf. Fortet, reg. moms     250 -350 

Arkæologi Sydfyn 2401010017     1.000 100 

Arkæologi Sydfyn     1.001   

Tilskud Svendborg Museum       100 

Undersøgelser og erhvervelser     -1   

Fleksjobbere, Langeland Kommune 2401010019     877 -590 

Fleksjobbere, Langeland Kommune     877 -590 

Statsrefusion 2       -1.280 

Langelands Museum 2401010001       -1.280 

Ordinært statstilskud       -1.280 
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5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Sundhedsudvalget   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Samlet resultat 443.375 -44.721 443.375 -44.721 

Boligstøtte og pensioner 110.489 -7.682 110.489 -7.682 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     398   

Faste ejendomme 0025     398   

Driftssikring af boligbyggeri 002518     398   

Drift 1     398   

Bolig 2101000003     398   

Udgifter til driftssikring     398   

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     110.091 -7.682 

Førtidspensioner og personlige tillæg 0548     98.272 -6.705 

Førtidspension med 65 pct. kommunal 
medfinansiering - tilken 

054869     1 0 

Drift 1     1 0 

Førtidspensioner 3100000003     1 0 

Alm. og forhøjet alm.m65%komm.medfinans.     1   

Førtidspension med 65 pct. kommunal 
medfinansiering - tilken 

054870     1 0 

Drift 1     1 0 

Førtidspensioner 3100000003     1 0 

Førtidspension m. 65% komm.medfinans.     1   

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 054866     6.050   

Drift 1     6.050   

Førtidspensioner 3100000003     6.050   

Førtidspension, 20% komm.medfin.     1   

Førtidspension, 60% komm.medfin.     44   

Førtidspension, 70% komm.medfin.     95   

Førtidspension, 80% komm.medfin.     5.910   

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 054868     86.574 -4.400 

Drift 1     86.574 -4.400 

Førtidspensioner 3100000003     86.574 -4.400 

Alm. og forhøj.alm.m/50%komm.medfinans.     2.180   

Alm/forhøj.alm.førtidsp.m/65%før1.1.2003     1.700   

Betaling til/fra kommuner     4.220 -4.400 

Førtidsp.m/65%fra1.1.2003     63.235   

Højeste og mellemste m/50%komm.medfinans     6.439   

Højeste/mell.førtidsp. m/65% før1.1.2003     8.800   

Personlige tillæg m.v. 054867     5.646 -2.305 

Drift 1     5.646 -8 

Personlige tillæg 3100000002     5.646 -8 

Andre personlige tillæg     213   
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Briller, helbredstillæg § 14a     252   

Briller, pers.tillæg § 17.2     17   

Fodbehandling, helbredstillæg § 18     589   

Fys-/fodterapi, psyk. pers.tillæg § 17.2     18   

Fys, kiroprak, psyk, helbr.tillæg §14a     242   

Medicin, helbredstillæg § 14a     1.718   

Medicin, pers. Tillæg § 17.2     18   

Suppl. pensionister m/nedsat pension     507   

Tandlægebehand. pers. tillæg § 17.2     61   

Tandlægebehandl, helbredstillæg § 18.1     363   

Tandprotese, helbredstillæg § 18.4     362   

Tilbagebetaling 50% ref.       -8 

Tillæg     -1   

Tillæg m. tilbagebetalingsplligt     104   

Varmetil.m25% komm.medfinans. §14,2,3     1.183   

Statsrefusion 2       -2.297 

Personlige tillæg 3100000002       -2.297 

Refusion pers- og helbredstillæg 50%       -2.297 

Kontante ydelser 0557     11.819 -977 

Boligsikring - kommunal medfinansiering 055777     3.701 -323 

Drift 1     3.701 -323 

Boligstøtte 3100000007     3.701 -323 

Almindelig boligsikring     2.644   

Boligsikring som lån     30   

Boligsikring som tilskud     1.014   

Boligsikring som tilskud og lån     13   

Efter 01.01.96       -323 

Boligydelse til pensionister - kommunal 
medfinansiering 

055776     8.118 -654 

Drift 1     8.118 -654 

Boligstøtte 3100000007     8.118 -654 

Efterreguleringer     -107   

Lån ejere af en og to familieshuse     27   

Tilbagebetaling af lån og renter       -360 

Tilskud og lån tilandelshavere m.fl.     124   

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger     3.036 -294 

Tilskud til lejere     5.038   

Sundhed 70.319 -291 70.319 -291 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     20   

Kirkegårde 0035     20   

Kirkegårde 003540     20   

Drift 1     20   

Sundhedsudgifter 4300000001     20   

Kommunale begravelser     20   

Sundhedsområdet 70.299 -291 70.299 -291 
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Sundhedsudgifter m.v. 0462     70.299 -291 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 
afsundhedsvæsenet 

046281     53.874   

Drift 1     53.874   

Sundhedsudgifter 4300000001     53.874   

Ambulant Psykiatr     1.091   

Ambulant somatik     23.637   

Genoptræning under indlæggelse     1.771   

Praksissektoren (sygesikring)     3.579   

Stationær psykiatri     846   

Stationær somatik     22.950   

Andre sundhedsudgifter 046290     2.333   

Drift 1     2.333   

Sundhedsudgifter 4300000001     2.333   

Befordringsgodtgørelse     1.197   

Begravelseshjælp     794   

Kommunale udgifter til hospice ophold     282   

Plejetakst  færdigbehandlede patienter     60   

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

046282     7.381 0 

Drift 1     7.381 0 

Trænings- og Hjælpemiddelafdeling 4102000001     7.381   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.631   

Ambulant spec. (sundhedsloven §140)     332   

Andel af central ledelse og adm     111   

Betaling til/fra kommuner     136   

Kræftrehabilitering     82   

Ledelse og administration, Trænings-Hj.m     528   

Personbefordring     482   

Trænings- og hjælpemiddelterapi     79   

Sundhedsfremme og forebyggelse 046288     3.899 -291 

Drift 1     3.899 -291 

Strategi og Forebyggelse 1102010001     1.845   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.845   

Projekter 1102010002     -4   

Projekt "Nærvær i nærmiljøet"     -4   

Sundhedshus 1102010003     2.058 -291 

Sundhedshus, bygningen på Kastanievej 26     2.058 -291 

Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 046284     2.812   

Drift 1     2.812   

Sundhedsudgifter 4300000001     2.812   

Vederlagsfri behandling fysioterapeut     2.812   

Ældre- og Handicapområdet 200.931 -26.865 200.931 -26.865 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     200.931 -26.865 

Tilbud til ældre og handicappede 0532     200.931 -26.865 
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Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233     2.087 -199 

Drift 1     2.087 -199 

Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001     731   

Forebyggende hjemmebesøg     731   

Solhjem Dagcenter 4108000002     365   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     365   

Tryggelev Brugercenter 4108000003     736 -179 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     616   

Terapiaktiviteter     120 -179 

Kohave Aktivitetscenter 4108000004     255 -20 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     219   

Terapiaktiviteter     36 -20 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring 

053235     10.261 -522 

Drift 1     10.261 -522 

Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001     10.261 -522 

Diabeteshjælpemidler     742   

Forbrugsgoder (serviceloven § 113)     25   

Genbrugshjælpemidler (servicelov § 112)     3.235   

Hjælp til boligindretning (§ 116)     346   

Inkontinens     773   

Kateter     402   

Ortopæd. hjælpemidler (servicelov §112)     1.343   

Stomi     1.236   

Støtte til individuel befordring (§ 117)     516   

Særlig indretning     1.643 -522 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232     176.193 -12.723 

Drift 1     176.193 -12.723 

Ældre og Handicap - fællesadministration 4000000001     4.281 0 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.643   

Ledelse og administration, Ældreafdeling     1.638 0 

Centerkøkkenet 4100000001     6.708 -10.436 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     6.249   

Indtægter       -10.436 

Ledelse og administration, Centerkøkken     459   

Rehabiliteringsteam "BLIV" 4100000002     720   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     720   

Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001     12.932 0 

Andel af central ledelse og adm.     65   

Betalinger til/fra kommuner     2.369   

Frivilligcenter Langeland     357   

Materialer og aktivitetsudgifter     -1   

Omsorgssystem     1.099   

Private lev. pers./praktisk hjælp     3   

Styrket rehabiliteringsindsats     4.080   
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Tilskud ansættelse  hjælpere (§96)     2.384   

Tilskud pers/praktisk hjælp (§94b . 95)     2.449   

Udbringning af dagligvarer (§83.1 nr 2)     127   

Ældre og Sundhed, diverse puljer 4101000005     -305 0 

Budgetreduktion 2016 (Andel af 16 mio.)     1   

Central pulje - hjemmeplejen     -638   

Central pulje - plejecentrene     328   

Effektiv.pulje-opkval. af personale     4   

Hjemmesygeplejersker 4103000001     17.844   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     16.404   

Ledelse og administration, hjemmesygepl.     491   

Sygeplejeartikler     949   

Social-og sundhedselever 4104000001     2.756 0 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.756   

Hjemmeplejen Rudkøbing 4105000001     21.459   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     20.602   

Ledelse og administration, Hj.pl. Rudk.     857   

Hjemmeplejen Humble 4105000006     9.522   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     8.661   

Ledelse og administration, Hj.pl. Humble     861   

Hjemmeplejen Stigtebo 4105000007     5.241   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.733   

Ledelse og administration, Hj.pl. Stigte     508   

Hjemmeplejen Tullebølle 4105000008     8.632   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     8.024   

Ledelse og adminstration, Hj.pl. Tulleb.     608   

Serviceteam Langeland 4106000001     3.841   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.513   

Hjemmeplejens biler     1.875   

Ledelse og administration, Serviceteam     510   

Salg af serviceopgaver     -3.057   

Danahus Plejecenter 4107010001     16.266 -440 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     12.630   

Betaling for aflastningsophold       -72 

Dagcenter/terapi     180   

Køkken     2.169   

Ledelse og administration, Danahus pl.c.     821   

Rengøring       -80 

Rengøring     79   

Sundhedsmæssige foranstaltninger     20   

Underholdning     10   

Vask     357   

Vask     0 -288 

Danahus Serviceareal 4107010002     784   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     784   
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Humble Plejecenter 4107020001     9.606 -201 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     8.071   

Dagcenter/terapi     2   

Køkken     755   

Ledelse og administration, Humble pl.c.     557   

Rengøring       -48 

Rengøring     47   

Sundhedsmæssige foranstaltninger     10   

Underholdning     11   

Vask       -153 

Vask     153   

Humble Serviceareal 4107020003     385   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     385   

Lindelse Plejecenter 4107030001     16.850 -374 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     12.885   

Betaling for aflastningsophold       -38 

Dagcenter/terapi     590 0 

Dagcenterkørsel     258   

Køkken     1.766   

Ledelse og administration, Lindelse pl.c     908   

Plejepakke       -97 

Rengøring     97   

Sundhedsmæssige foranstaltninger     20   

Underholdning     50   

Vask       -239 

Vask     276   

Lindelse Serviceareal 4107030002     809   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     809   

Plejecenter Stigtebo 4107040001     7.497 -524 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     6.075   

Dagcenter/terapi     335   

Dagcenterkørsel     148   

Forplejning Blå gruppe     352   

Forplejning Blå gruppe       -351 

Ledelse og administration, Pl.c Stigtebo     390   

Rengøring       -36 

Rengøring     35   

Sundhedsmæssige foranstaltninger     20   

Underholdning     5   

Vask       -137 

Vask     137   

Stigtebo Serviceareal 4107040002     247   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     247   

Tullebølle Centret 4107050001     14.912 -413 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     13.301   
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Dagcenter/terapi     166 0 

Dagcenterkørsel     125   

Ledelse og administration, Tullebølle c.     855   

Rengøring       -89 

Rengøring     89   

Sundhedsmæssige foranstaltninger     32   

Underholdning     20   

Vask     324   

Vask       -324 

Tullebølle Serviceareal 4107050002     872   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     872   

Rudkøbing Plejehjem 4107060001     13.211 -335 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     9.042   

Dagcenter/terapi     550   

Dagcenterkørsel     126   

Forplejning     2.081   

Ledelse og adm., Rudkøbing Plejehjem     898   

Rengøring     75   

Rengøring       -76 

Sundhedsmæssige foranstaltninger     141   

Underholdning     39   

Vask       -259 

Vask     259   

Rudkøbing plejehjem serviceareal 4107060002     1.006   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.006   

Bagenkop Brugercenter 4108000001     117 0 

Bagenkop Brugercenter     117 0 

Plejehjem og beskyttede boliger 053234     6.613 -4.584 

Drift 1     6.613 -4.584 

Andre offentlige myndigheder 4101000003     6.613 -4.584 

Plejehjem og beskyttede boliger     6.613 -4.584 

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 
pasning 

053237     872   

Drift 1     872   

Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001     872   

Hjælp til sygeartikler (§ 122)     357   

Løn/plejevederlag pårørende (§118/119)     515   

Ældreboliger 053230     4.905 -8.837 

Drift 1     4.905 -8.837 

Ældreboliger 4600000001     4.054 -8.837 

Bagenkop Brugercenter     234   

Humble Plejecenter     349   

Istandsættelse ved fraflytning     31   

Istandsættelse ved fraflytning     11   

Istandsættelse ved fraflytning     11   
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Istandsættelse ved fraflytning     13   

Lejeindtægter       -778 

Lejeindtægter       -2.313 

Lejeindtægter       -2.437 

Lejeindtægter       -1.299 

Lejeindtægter       -763 

Lejeindtægter       -1.247 

Lejetab     275   

Lejetab     206   

Lejetab     197   

Lindelse Plejecenter     700   

Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse     130   

Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse     358   

Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse     233   

Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse     84   

Skrøbelev ældreboliger     288   

Stigtebo     393   

Tullebøllecenter     541   

Private ældreboliger 4600000002     851   

Lejetab     851   

Voksne med særlige behov 61.074 -9.883 61.074 -9.883 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     61.074 -9.883 

Central refusionsordning 0522       -1.031 

Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207       -1.031 

Statsrefusion 2       -1.031 

Den centrale refusionsordning 4500000001       -1.031 

Refusion vedr. funktion 053232       -184 

Refusion vedr. funktion 053850       -269 

Refusion vedr. funktion 053852       -268 

Refusion vedr. funktion 053853       -310 

Kontante ydelser 0557     906 -530 

Sociale formål 055772     906 -530 

Drift 1     906   

Sociale formål 3100000005     906   

Merudgifter til voksne § 100     906   

Statsrefusion 2       -530 

Sociale formål 3100000005       -530 

Sundhedsudvalget       -530 

Rådgivning 0535     3.036   

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540     3.036   

Drift 1     3.036   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     3.036   

Forpligtende samarbejde med Svendborg     459   

Landsdækkende konsulentordninger     504   

Regionale ordninger     2.073   
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Tilbud til voksne med særlige behov 0538     57.132 -8.322 

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859     1.171   

Drift 1     1.171   

Senhjerneskadecafé/Hjemmevejledning §104 4200000010     1.171   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.171   

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 
alkoholskadede (sund 

053844     732   

Drift 1     732   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     732   

Ambulant behandling     732   

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 
101 og sundh 

053845     625   

Drift 1     625   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     625   

Døgnbehandlingstilbud (§101)     441   

Døgnbehandlingstilbud (§101)     184   

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858     9.078 -2.337 

Drift 1     9.078 -2.337 

Andre offentlige myndigheder 4108000006     3.371   

Beskyttet beskæftigelse     3.371   

Værkstedsgården 4200000002     5.675 -2.271 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.354   

Andel af central ledelse og adm.     145   

Arbejdsvederlag (§105)     73   

Betalinger fra andre kommuner       -2.271 

Kursusbudget, Værkst.gård/Bofællesskaber     103   

Værkstedsgården, reg. moms. 4200000003     32 -66 

Produktionskonto, reg. moms     32 -66 

Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer (pgf. 10 

053842     852 -439 

Drift 1     852   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     852   

Botilbud særlige soc. problemer (§110)     852   

Statsrefusion 2       -439 

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002       -439 

Statsrefusion       -439 

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850     24.018 -99 

Drift 1     24.018 -99 

Fællesudgifter og indtægter myndighed 4108000005     17.152   

Aflastning     78   

Andel af central ledelse og adm.     159   

Personer med nedsat funktionsevne     14.670   

Sindslidende     2.245   

Hjørnet 4200000007     6.866 -99 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.959   

Cafe, i øvrigt     88 -99 
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Ledelse og administration, Hjørnet     775   

Værested     44   

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852     20.398 -5.447 

Drift 1     20.398 -5.447 

Fællesudgifter og indtægter myndighed 4108000005     334 -372 

Andel af central ledelse og adm.     334   

Betalinger fra kommuner       -372 

Andre offentlige myndigheder 4108000006     4.379   

Botilbud pers. m. særlige soc. problemer     4.379   

Private leverandører 4108000007     3.038   

Botilbud pers. m. nedsat funktionsevne     3.038   

Bofællesskabet Brungårdsvænget 4200000004     8.179 -4.509 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     7.671   

Betalinger fra kommuner       -4.509 

Ledelse og administration, Brungårdsv.     508   

Bofællesskabet Duevej 4200000005     1.221 -566 

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.054   

Betalinger fra kommuner       -566 

Ledelse og administration, Bof. Duevej     167   

Bofællesskabet Hine Møllevej 4200000006     1.411   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.241   

Ledelse og administration, Hine Møllev.     170   

Bofællesskabet Hovedgaden 4200000008     1.836   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.660   

Ledelse og administration, Bof. Hovedg.     176   

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-
99) 

053853     258   

Drift 1     258   

Fællesudgifter og indtægter myndighed 4108000005     258   

Pers m. nedsat funktionsevne (§45/97)     258   

Støtteordninger 562   562   

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     562   

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 0572     562   

Øvrige sociale formål 057299     562   

Drift 1     562   

Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002     562   

Besøgstjenesten     -9   

Støtte til frivilligt socialt arbejde     426   

Tinglysningsafgift lån til betaling af e     133   

Ældreråd     12   

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 46 af 146 

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Økonomiudvalget   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Samlet resultat 111.202 -11.867 111.202 -11.867 

Politisk område 4.014 -23 4.014 -23 

Fællesudgifter og administration m.v 06     4.014 -23 

Politisk organisation 0642     4.014 -23 

Fælles formål 064240     78   

Drift 1     78   

Folkevalgte 1101000001     78   

Fællesudgifter- og indtægter     67   

Politikersejlads     11   

Kommissioner, råd og nævn 064242     175   

Drift 1     175   

Folkevalgte 1101000001     175   

Beboerklagenævn     12   

Handicaprådet     17   

Huslejenævn     64   

Ældrerådet     82   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241     3.500 -23 

Drift 1     3.500 -23 

Folkevalgte 1101000001     3.500 -23 

Fast vederlag     1.461   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer     393 -23 

Tillægs- og udvalgsvederlag     312   

Vederlag til borgmester m.v.     654   

Vederlag, tillæg m.v.     680   

Valg m.v. 064243     261   

Drift 1     261   

Folkevalgte 1101000001     261   

Folketingsvalg, EU m.v.     259   

Fælles formål     2   

Administrativt område 102.513 -11.844 102.513 -11.844 

Fællesudgifter og administration m.v 06     102.513 -11.844 

Administrativ organisation 0645     83.010 -6.372 

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559     1.831   

Drift 1     1.831   

Fællesudgifter og indtægter - ADM 1102000011     1.831   

Administrationsbidrag Udbetaling Danmark     1.831   

Administrationsbygninger 064550     4.320 -368 

Drift 1     4.320 -368 

Administrativ organisation 1102000001     4.320 -368 
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Fredensvej 1     2.544 -368 

Kantinemedarbejdere     830   

Tekniske medarbejdere     946   

Byggesagsbehandling 064556     953 -794 

Drift 1     953 -794 

Fællesindtægter - DEC 1102000013       -794 

Gebyrer for byggesagsbehandling       -794 

Byggesagsbehandling 2000000004     953   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     953   

Det specialiserede børneområde 064558     3.662 -310 

Drift 1     3.662 -310 

Fællesudgifter og indtægter - ADM 1102000011       -310 

Adm.udgifter ovf. til hovedkto 5, spec.b       -310 

Social og Familie - Spec. børneomr. 3000000003     3.662   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.662   

Fælles IT og telefoni 064552     8.190   

Drift 1     8.190   

Administrative systemer (digitalisering) 1102000014     211   

KMD aftaler - Service (servicedrift)     211   

Hardware, service og vedligeholdelse 1102000015     4.804   

Leasing IT, print og telefoni     1.651   

Licenser     1.881   

Print     321   

Service og vedligeholdelse (klippekort)     729   

Telefoni og kommunikation     222   

IT og Digitalisering - administration 1102030002     3.175   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.175   

Jobcentre 064553     9.440   

Drift 1     9.440   

Jobcenter Langeland 2300000001     9.440   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     9.440   

Miljøbeskyttelse 064555     2.449   

Drift 1     2.449   

Miljøbeskyttelse 2000000003     2.449   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.449   

Naturbeskyttelse 064554     477   

Drift 1     477   

Naturbeskyttelse 2000000002     477   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     477   

Sekretariat og forvaltninger 064551     47.026 -4.163 

Drift 1     47.026 -4.163 

Økonomi og HR 1100000001     9.302   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     9.302   

Administrativ organisation, reg. moms 1102000002       -85 

Skorstensfejning, reg. moms       -85 
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Fællesudgifter og indtægter - ADM 1102000011     4.776 -3.712 

Abonnementer og kontingenter     45   

Advokat- og konsulentbistand     336   

Annoncer     343   

Asylcenter Holmegård       -3.091 

Erhvervsservice / markedsføring     500   

Forplejning, møder og kurser - Rådhus     562 -224 

Fælles kommunale områder     38   

Inventar Rådhuset     68   

KL     547   

Kommuneplaner     132   

Kontorhold     237   

Lokale planer     209   

Porto og nets     434   

Revision     386   

Rykkergebyrer       -397 

Tjenestekørsel     495   

Tværgående systemer     101   

Uddannelse     338   

Udsmykning kantinen     5   

Fællesudgifter - DEC 1102000012     563   

Lægeerklæringer     563   

Fællesindtægter - DEC 1102000013     5 -366 

Andre indtægter (Borgerservice)     5 -21 

Ejendomsoplysninger       5 

Folkeregisteroplysninger       -12 

Gebyr for fotooptagelse       -10 

Sundhedskort       -36 

Udenlandske vielser       -292 

Administrative systemer (digitalisering) 1102000014     12.852   

KMD - Tilkøb/Ændringer/Uddata     2.141   

KMD aftaler - TSA     2.439   

KMD aftaler - UDK     2.114   

KMD aftaler - øvrige     1.269   

KMD Opus Adm. Styring (SKI 02.19)     2.655   

Kombit     178   

Vedligeholdelse, programmer og systemer     1.023   

Øvrige løsninger og programmer     1.033   

Indkøb og udbud 1102000016     864   

E-indkøb     274   

Kontingent til Indkøbssamarbejde     590   

DUT og øvrige reduktioner 1102000017     -1   

Budgetreduktion 2016 (andel af 16 mio)     -1   

Direktionssekretariat - administration 1102030001     3.114   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.114   
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Teknik, Erhverv, Besk. og Kultur, adm. 2000000001     5.936   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     5.936   

Kultur - central administration 2401000002     435   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     435   

Skoler og dagtilbud 2500000001     575   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     575   

Borgerservice - øvrig administ. 3000000001     3.863   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.863   

Borgerservice - myndighedsudøvelse 3000000002     3.652   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     3.652   

Myndighed - øvrig administration 4200000009     1.090   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.090   

Voksen-, ældre- og handicapområdet 064557     4.662 -737 

Drift 1     4.662 -737 

Fællesudgifter og indtægter - ADM 1102000011       -737 

Adm.udgifter ovf. til hovedkto 5, væh       -737 

Social og Familie - voksen, ældre, hand. 4000000002     514   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     514   

Myndighed - Voksen, Ældre og Handicapomr 4200000001     4.148   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     4.148   

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0648     359   

Turisme 064862     359   

Drift 1     359   

Turisme 2402000001     359   

Udviklingspuljen     359   

Lønpuljer m.v. 0652     19.144 -5.472 

Løn- og barselspuljer 065270     3.275   

Drift 1     3.275   

Lønpuljer m.v. 1102000008     3.275   

Barselsudligningspulje     2.810   

MED-Udvalgspulje     465   

Tjenestemandspension 065272     15.869 -5.472 

Drift 1     15.869 -5.472 

Tjenestemandspensioner 1102000009     15.869 -5.472 

Tjenestemandspensioner     15.869 -5.472 

Forsikringer og arbejdsmiljø 4.675   4.675   

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     1.968   

Faste ejendomme 0025     1.968   

Fælles formål 002510     1.968   

Drift 1     1.968   

Byudvikling 2101000001     1.968   

Bygninger     1.568   

Bygningssikring     400   

Fællesudgifter og administration m.v 06     2.707   

Lønpuljer m.v. 0652     2.707   
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Interne forsikringspuljer 065274     2.707   

Drift 1     2.707   

Interne forsikringspuljer 1102000010     2.707   

Arbejdsskader     2.499   

Psykologbistand     208   
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5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Samlet resultat 206.977 -66.493 206.977 -66.493 

Aktivitets- og ydelsesområdet 176.791 -50.145 176.791 -50.145 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     175.895 -50.145 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0568     3.075   

Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

056890     3.075   

Drift 1     3.075   

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 2300000002     245   

Godtgørelse efter §83 lov.akt.besk.inds     165   

Øvrige driftsudg.for udd.hjælpsmodt.     80   

KompetenceCenter Langeland 2300000005     2.830   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     2.830   

Kontante ydelser 0557     94.216 -19.515 

Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede 
kontant- og ud 

055775     0 -150 

Drift 1     0 -150 

Kontanthjælp 3100000006     0 -150 

Tilbagebetaling med 50% ref.       -96 

Tilbagebetaling med 65% ref.       -54 

Dagpenge til forsikrede ledige 055778     25.539   

Drift 1     25.539   

Dagpenge til forsikrede ledige 3100000008     25.539   

Dagpenge, 20% komm.medfinansiering     516   

Dagpenge, 60% komm.medfinansiering     7.037   

Dagpenge, 70% komm.medfinansiering     6.636   

Dagpenge, 80% komm.medfinansiering     8.330   

Midl.arb.markedsy., 20% komm.medfi.     1   

Midl.arb.markedsy., 60% komm.medfi.     19   

Midl.arb.markedsy., 70% komm.medfi.     89   

Midl.arb.markedsy., 80% komm.medfi.     2.911   

Kontant- og uddannelseshjælp 055773     38.606 -8.856 

Drift 1     38.606 -184 

Kontanthjælp 3100000006     38.606 -184 

Kontanthjælp     28.165   

Løntilskud vedr. kontant. og udd.hj.m.fl     2.000   

Særlig støtte     126   

Tilbagebet . hjælp med 30% ref     -79   

Tilbagebet. hjælp med 35% ref.       -109 

Tilbagebet. hjælp med 50% ref.       -75 

Uddannelseshjælp     8.394   
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Statsrefusion 2       -8.672 

Kontanthjælp 3100000006       -8.672 

Ref.af kontanthjælp 20%       -5.076 

Ref.af kontanthjælp 30%       -405 

Ref.af kontanthjælp 40%       -491 

Ref.af kontanthjælp 80%       -169 

Ref.af løntilsk.kont-og udd. 20%       -361 

Ref.af løntilsk.kont-og udd. 30%       -54 

Ref.af løntilsk.kont-og udd. 40%       -6 

Ref.af særlig støtte 20%       -23 

Ref.af særlig støtte 30%       -2 

Ref.af særlig støtte 40%       -2 

Ref.af særlig støtte 80%       -1 

Ref.af udd.hjælp 30%       -276 

Ref.af udd.hjælp 40%       -393 

Ref.af udd.hjælp 80%       -152 

Ref.af udd.hjælp20%       -1.261 

Sociale formål 055772     634 -423 

Drift 1     634 -212 

Sociale formål 3100000005     634 -212 

Enkeltudgifter og flytning     461   

Samværsret med børn     11   

Sygebehandling m.v.     162   

Tilbagebetaling       -212 

Statsrefusion 2       -211 

Sociale formål 3100000005       -211 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget       -211 

Sygedagpenge 055771     29.437 -10.086 

Drift 1     29.437 0 

Sygedagpenge 3100000004     29.437 0 

Driftsudgifter ifm aktivering     8   

Sygedagpenge     29.409   

Udgifter til hj.middel dp-modt.§76-77     20   

Statsrefusion 2       -10.086 

Sygedagpenge 3100000004       -10.086 

Ref.af sygedagpenge 20%       -2.561 

Ref.af sygedagpenge 30%       -1.554 

Ref.af sygedagpenge 40%       -3.166 

Ref.af sygedagpenge 80%       -2.805 

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0558     60.980 -21.559 

Ledighedsydelse 055883     13.988 -2.629 

Drift 1     13.988   

Ledighedsydelse 3100000013     13.988   

Ledighedsydelse m/ref.§30     11.614   

Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget     1.609   
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Ledighedsydelse, pers.i aktiverring30%     488   

Ledighedsydelse, under ferie 30%     277   

Statsrefusion 2       -2.629 

Ledighedsydelse 3100000013       -2.629 

Ref.af ledighedsydelse 20%       -18 

Ref.af ledighedsydelse 30%       -80 

Ref.af ledighedsydelse 40%       -69 

Ref.af ledighedsydelse 80%       -2.232 

Ref.af udg.t.ledighedsy. 30%       -230 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 
løntil 

055881     30.245 -16.128 

Drift 1     30.245   

Løntilskud m.v. personer i fleksjob 3100000010     30.245   

Fleksløntilskud pers.m/65% ref. (§70)     3.990   

Fleksløntilskud t.pers.i fleksjob m/ref.     11.010   

Løntilskud 1/3 fleksjob 65% ref     14.585   

Løntilskud 50% ref.     400   

Tilskud t.selvstænd.erhvervs.m/65% (§70)     70   

Tilskud til selvstændig erhv.driv.     190   

Statsrefusion 2       -16.128 

Løntilskud m.v. personer i fleksjob 3100000010       -16.128 

Ref.af fleksløntilskud 20%       -3.267 

Ref.af fleksløntilskud 30%       -221 

Ref.af fleksløntilskud 40%       -224 

Ref.af fleksløntilskud 80%       -32 

Ref.af tilskud til selvst.erhvervs.d.20%       -56 

Ref.af tilskud til selvst.erhvervs.d.30%       -4 

Ref.af tilskud til selvst.erhvervs.d.40%       -4 

Ref.af tilskud til selvst.erhvervs.d.80%       -1 

Refusion fleksjob grp 013-017, 108       -12.119 

Refusion ledighedsydl og særlig ydl 50%       -200 

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 055882     12.896 -1.980 

Drift 1     9.016   

Ressourceforløb 3100000012     9.016   

Ressourceforløb driftsudg.øvrig vej.50%     100   

Ressourceforløb mentorudg.50%     416   

Ressourceforløbsy.under jobafk.forløb     1.969   

Ressourceforløbsy.under ressourceforløb     6.531   

Statsrefusion 2     3.880 -1.980 

Ressourceforløb 3100000012     3.880 -1.980 

Berigtigelser     3.880   

Ref.af ressourceforl.under jobafkl.20%       -388 

Ref.af ressourceforl.under jobafkl.30%       -5 

Ref.af ressourceforl.under jobafkl.40%       -4 

Ref.af ressourceforl.under jobafkl.80%       -2 
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Ref.af ressourceforl.under ressour.20%       -1.287 

Ref.af ressourceforl.under ressour.30%       -16 

Ref.af ressourceforl.under ressour.40%       -12 

Ref.af ressourceforl.under ressour.80%       -8 

Refusion af udgifter 50%,minus 092og093       -258 

Revalidering 055880     3.851 -822 

Drift 1     3.851   

Revalidering 3100000009     3.851   

Hjælpemidl.under reva.50%ref §76-77     116   

Revalideringsydelse     3.735   

Statsrefusion 2       -822 

Revalidering 3100000009       -822 

Ref. 50% grp .001,003,006,012-091-093       -58 

Ref.af revalideringsydelse 20%       -717 

Ref.af revalideringsydelse 30%       -43 

Ref.af revalideringsydelse 40%       -4 

Tilbud til udlændinge 0546     17.624 -9.071 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054660     4.602 -4.449 

Drift 1     5.227 -2.636 

Integration 3100000001     5.227 -2.636 

Arb.markesrettet dansk (intro) § 2c     300   

Ej refusionsberettidigede udgifter     350   

Grundtilskud integrationsp. INL§45.3       -2.430 

Resultattilsk. danskprøve INL§ 45.7.       -108 

Resultattilsk. komp.udd. INL§ 45.7       -49 

Resultattilsk.ordinærbeskæf. INL§ 45.7       -49 

Udg. danskudd. ydelsesmodt. INL§21     2.450   

Udg. danskudd. Øvrige kursister     250   

Udg. tilbud ydelsesmodt. INL§23b     106   

Udg. tilbud ydelsesmodt. INL§23c+d     216   

Udg.danskudd. Introduktion INL§24d     1.000   

Udg.danskudd. selvforsørg. INL§21     500   

Udg.mentor ydelsesmodt. INL§23d     55   

Statsrefusion 2     -625 -1.813 

Integration 3100000001     -625 -1.813 

Refusion grp. 103       -150 

Refusion grp.001-011+015+016       -1.663 

Refusion grp.012-013 og 018-019     -625   

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 
integrationsprogramme 

054661     13.022 -4.622 

Drift 1     13.022   

Integration 3100000001     13.022   

Hjælp i særlige tilfælde m.v.     500   

Integra.y.udl.omf.af integrationspro2016     11.895   

Introduktionsprogram     44   
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Kontanthj/boligindskud. m tilbagebet.     500   

Rimelige enkeltudgifter     83   

Statsrefusion 2       -4.622 

Integration 3100000001       -4.622 

Ref. vedr. hjælp særlig tilfælde       -563 

Ref.integra.y.omf.int.progr.20%       -738 

Ref.integra.y.omf.int.progr.30%       -959 

Ref.integra.y.omf.int.progr.40%       -1.645 

Ref.integra.y.omf.int.progr.80%       -717 

Undervisning og kultur 03     896   

Folkeskolen m.m. 0322     896   

Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214     896   

Drift 1     896   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     896   

Ungdommens Uddannelsesvejledning     896   

Erhverv og Turisme 3.504   3.504   

Fællesudgifter og administration m.v 06     3.504   

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0648     3.504   

Erhvervsservice og iværksætteri 064867     362   

Drift 1     362   

Erhverv 2200000001     55   

Byg til Vækst     55   

Turisme 2402000001     307   

Væksthuse     307   

Turisme 064862     3.142   

Drift 1     3.142   

Turisme 2402000001     3.142   

Diverse Erhvervstilskud     62   

Havørredprojekt     128   

Kyst- og naturturisme     43   

Langelandsfestivalen     533   

Markedsføring Langeland Kommune     159   

Miljøforum Fyn     52   

Naturturisme i det sydfynske øhav     284   

Samarbejde Region Syddanmark     53   

Turist- og Erhvervsforeningen     1.555   

Udvikling Fyn     224   

Work Live Stay     26   

Øhavets dag     23   

Beskæftigelse 26.682 -16.348 26.682 -16.348 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     25.533 -16.259 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0568     25.533 -16.259 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056891     5.276 -2.583 

Drift 1     5.276   

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 2300000006     5.276   
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Jobrotationm/100%ref.særl.grup.m/videudd     -104   

Løntilsk pers.m/ret til midl.arb.m.y50%     105   

Løntilskud kommunale arbejdsgivere     1.625   

Løntilskud off. arbejdsgiver LAB § 51.1     971   

Løntilskud private arbejdsg, LAB § 51.1     840   

Pers. assistance handicap i erhverv     1.839   

Statsrefusion 2       -2.583 

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 2300000006       -2.583 

Ref. 50% grp.006+007+008       -917 

Ref. 50% grp102-l106       -1.666 

Beskæftigelsesordninger 056898     5.820 -3.581 

Drift 1     5.820 -1.231 

Beskæftigelsesordninger 2300000010     5.820 -1.231 

Hjælpemidlerakt.Lab§76og77     137   

Jobpræmie, kont.modt med langv.ledighed     10   

Jobrotation m/60% ref. §98a stk.1-3     2.065   

Løntilskud v/udd.aftaler ledige. 100%     216   

Løntilskudikomm.Virksomh.Lab§55     1.693 -1.231 

MentorLab§78-81, udg.til ressourceforløb     1.699   

Statsrefusion 2       -2.350 

Beskæftigelsesordninger 2300000010       -2.350 

Ref udg.løntilsk. v/udd.aft.grp001og002       -1.455 

Refusionudghjælpemidlogmentor       -895 

Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

056890     5.492 -4.677 

Drift 1     5.492 -497 

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 2300000002     3.637   

Budgetreduktion 2016 (Andel af 16 mio.)     -501   

Ord. uddannelse dagpengemodt.     1.723   

Ord. uddannelse revalidender     296   

Ord. uddannelse sygedagpengemodt.     402   

Seks ugers selvvalgt uddannelse     824   

Øvr. driftsudg. kontanthjælpsmodt.     162   

Øvr. driftsudg. ledighedsydelsemodt.     637   

Øvr. driftsudg. revalidender     68   

Øvr. driftsudg. sygedagpengemodt.     26   

Rådhuskælderen 2300000003     1.174   

Direkte stedrelaterede udgifter og indtægter     1.072   

Kantinemoms     85   

Kørsel af skolemad     12   

Materiale- og aktivitetesudgifter     5   

Rådhuskælderen, reg. moms 2300000004     278 -497 

Skolebod, reg. moms SB.2014       -44 

Skolemad, reg. moms SB.2014       -453 

Varekøb, reg. moms     278   
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KompetenceCenter Langeland 2300000005     403 0 

Pulje særlig indsats og aktivering     403   

Statsrefusion 2       -4.180 

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 2300000002       -4.180 

50% ref. u/ fælles driftsloft LAB §118.2       -4.180 

Løn til forsikrede ledige og per- soner under den 
særlige ud 

056895     2.032 -1.931 

Drift 1     2.032 -1.931 

Løn forsikrede ledige ansat i kommuner 2300000007     2.032 -1.931 

Løn til personer ansat i jobtræning     2.032 -1.931 

Seniorjob til personer over 55 år 056897     6.913 -3.241 

Drift 1     6.913   

Seniorjob til personer over 55 år 2300000009     6.913   

Løn til personer i seniorjob     6.913   

Statsrefusion 2       -3.241 

Seniorjob til personer over 55 år 2300000009       -3.241 

Tilskud til kommunale seniorjobs       -3.241 

Servicejob 056896       -246 

Statsrefusion 2       -246 

Servicejob 2300000008       -246 

Refusion servicejob       -246 

Undervisning og kultur 03     1.149 -89 

Ungdomsuddannelser 0330     1.149 -89 

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045     149 -89 

Drift 1     149   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     149   

Skoleydelse     106   

Undervisningsudgifter     43   

Statsrefusion 2       -89 

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001       -89 

Statsrefusion - 50%       -21 

Statsrefusion - 65%       -68 

Produktionsskoler 033044     1.000   

Drift 1     1.000   

Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001     1.000   

Produktionsskoler     1.000   
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6. Bevillingsoversigt, anlæg 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt                                               
Anlæg 

  Bevilling Budget 2016 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Anlæg i alt 34.359   34.359   

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 8.950   8.950   

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     2.650   

Faste ejendomme 0025     2.650   

Byfornyelse 002515     1.900   

Købstaden version 2.0     1.650   

Opkøb og nedrivning af arresthuset     250   

Fælles formål 002510     750   

Energitiltag kommunale ejendomme 2016-17     750   

Transport og infrastruktur 02     6.300   

Fælles funktioner 0222     2.500   

Driftsbygninger og -pladser 022205     2.500   

Renovering af materialegård, Mjølbyvej 8     2.500   

Havne 0235     2.300   

Havne 023540     2.300   

Havnerenovering 2016     2.300   

Kommunale veje 0228     1.500   

Vejanlæg 022822     1.500   

Opgradering af vejnettet 2016     1.500   

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 22.350   22.350   

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00     750   

Fritidsfaciliteter 0032     750   

Stadion og idrætsanlæg 003231     750   

Hjælp til idrætshaller og klubhuse     750   

Undervisning og kultur 03     21.600   

Folkeskolen m.m. 0322     21.600   

Idrætsfaciliteter for børn og unge 032218     21.600   

Etablering af svømmehal på Langeland     21.600   

Sundhedsudvalget 3.059   3.059   

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05     3.059   

Tilbud til ældre og handicappede 0532     3.059   

Ældreboliger 053230     3.059   

Byggearbejde "Hjørnet" Spodsbjergvej 201     159   

Udskiftning af nødkald på plejecentre     2.900   
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7. Bevillingsoversigt, renter 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Renter   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Renter 7.428 -350 7.428 -350 

Renter     7.428 -350 

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07     7.428 -350 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0728       -200 

Tilgodehavender i betalingskontrol 072814       -200 

Renter 4       -200 

Tilgodehavender i betalingskontrol       -200 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0752     50   

Anden kortfristet gæld med indenlandsk 
betalingsmodtager 

075256     50   

Renter 4     50   

Anden kortfr. gæld indenl. betal.modt     50   

Renter af langfristede tilgodehavender 0732       -100 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 073225       -100 

Renter 4       -100 

Andre langfristede udlån/tilgodeh.       -100 

Renter af langfristet gæld 0755     7.162   

Kommunekreditforeningen 075570     2.542   

Renter 4     2.542   

- 001 Kommunale ældreboliger     2.043   

Kommunekreditforeningen øvrige     499   

Pengeinstitutter 075571     4.568   

Renter 4     4.568   

Pengeinstitutter øvrige     4.568   

Realkredit 075568     52   

Renter 4     52   

Realkreditlån     52   

Renter af likvide aktiver 0722       -50 

Indskud i pengeinstitutter m.v. 072205       -50 

Renter 4       -50 

Indskud i pengeinstitut m.v., renteindt       -50 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0735     216   

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 073530     50   

Renter 4     50   

Spildev.anlæg m.betal.vedtægt     50   

Vandforsyning 073534     166   

Renter 4     166   

Vandforsyning     166   
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8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Balanceforskydninger   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Balanceforskydninger -188 -40.362 -188 -40.362 

Likvide aktiver       -41.621 

Balanceforskydninger 08       -41.621 

Forskydninger i likvide aktiver 0822       -41.621 

Kontante beholdninger 082201       -41.621 

Balanceforskydninger 5       -41.621 

Kassebeholdning       -41.621 

Balanceforskydninger     -188 1.259 

Balanceforskydninger 08     -188 1.259 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0852     -73   

Kirkelige skatter og afgifter 085253     -73   

Balanceforskydninger 5     -73   

001 Forskudsbeløb af kirkeskat     -17.860   

006 Fællesfonden     -5.361   

013 Landskirkeskat     2.374   

014 Lokale kirkelige kasser     20.774   

Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0851     -115   

Anden gæld 085152     -115   

Balanceforskydninger 5     -115   

012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver     1.500   

013 Sygedagpenge i øvrigt     5.300   

018 Delpension     100   

095 Refusion af dagpengeydelser     -7.184   

097 Refusion af ATP-bidrag     -120   

100 ATP-bidrag, kontanthjælp og udd.hjæl     289   

106 Fleksydelse     5.200   

107 Bidrag vedr. fleksydelse     -680   

108 Refusion vedr. fleksydelse     -4.520   

Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0835       1.259 

Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 083530       292 

Balanceforskydninger 5       292 

Udlæg Spildevandsanlæg       292 

Vandforsyning 083534       967 

Balanceforskydninger 5       967 

Udlæg Vandforsyning       967 
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9. Bevillingsoversigt, afdrag 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

  
  Bevilling Budget 2016 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Afdrag 13.625   13.625   

Balanceforskydninger 08     13.625   

Forskydninger i langfristet gæld 0855     13.625   

Kommunekreditforeningen 085570     9.838   

Afdrag på lån og leasing- forpligtelser 6     9.838   

Lån nr. 200833527, anlægsudgifter komm.     114   

Lån nr. 200933708, konvertering obligati     1.723   

Lån nr. 201035512, lånoptagelse 2009     24   

Lån nr. 201036602, byggemod. vej, Ørsted     404   

Lån nr. 201136861, Nordskolen, kvalitets     274   

Lån nr. 201137589, konvertering af 24 lå     4.386   

Lån nr. 201137854 cfh., lånekonv. Strynø     878   

Lån nr. 201339890, indfrielse af CHF-lån     538   

Lån nr. 201340599, indfrielse CHF-lån     826   

Lån nr. 201340601, Færge-lejer     581   

Lån nr. 201543892, havne     90   

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 085577     3.697   

Afdrag på lån og leasing- forpligtelser 6     3.697   

Lån nr. 19643, Stationsvej     29   

Lån nr. 200024004, Tullebølle     417   

Lån nr. 200024432, Skrøbelev     2   

Lån nr. 200124992, Lindelse     538   

Lån nr. 200125422, Tullebølle     26   

Lån nr. 200225501, Lindelse     188   

Lån nr. 200225936, Lindelse     245   

Lån nr. 200428493, Lohals     810   

Lån nr. 9620398, Lindelse     64   

Lån nr. 9620430, Lindelse     127   

Lån nr. 9720710, Humble     355   

Lån nr. 9720711, Humble     72   

Lån nr. 9721671, Lindelse     4   

Lån nr. 9721672, Lindelse     2   

Lån nr. 9721674, Lindelse     18   

Lån nr. 9721735, Bagenkop     230   

Lån nr. 9721736, Bagenkop     49   

Lån nr. 9822309, Skrøbelev     83   

Lån nr. 9822643, Skrøbelev     121   

Lån nr. 9822644, Skrøbelev     13   
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Lån nr. 9923232, Humle     10   

Lån nr. 9923233, Humble     9   

Lån nr. 9923297, Tullebølle     109   

Lån nr. 9923580, Tullebølle     176   

Pengeinstitutter 085571     50   

Afdrag på lån og leasing- forpligtelser 6     50   

Nordea. Lån nr. 2787556739, Tranekær     50   

Realkredit 085568     40   

Afdrag på lån og leasing- forpligtelser 6     40   

Lån nr. 13837307003, Brogade     40   
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10. Bevillingsoversigt, finansiering 

 

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. 

 

Bevillingsoversigt   Bevilling Budget 2016 

Finansiering   Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Finansiering 15.063 -947.817 15.063 -947.817 

Tilskud og udligning     13.813 -390.624 

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07     13.813 -390.624 

Tilskud og udligning 0762     13.813 -390.624 

Kommunale bidrag til regionerne 076282     1.621   

Finansiering 7     1.621   

002 Kommunalt udviklingsbidrag     1.621   

Særlige tilskud 076286     3.000 -85.308 

Finansiering 7     3.000 -85.308 

000 Midlertidig kompensation refusionsom       1.992 

001 Tilskud særl. vanskeligt stillede km       -38.004 

004 Tilskud til "Ø-kommuner"       -4.284 

008 Beskæftigelsestilbud       -24.096 

010 Efterreguleringer - udgifter     3.000   

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilb       -708 

014 Tilskud til gen. løft i ældreplejen       -2.760 

015 Tilskud til styrket kvalitet ældrepl       -3.696 

018 Tilskud til omstilling af folkeskole       -1.512 

019 Tilskud til styrkelse af kommunens l       -12.240 

Udligning og generelle tilskud 076280       -302.412 

Finansiering 7       -302.412 

001 Kommunal udligning       -277.380 

002 Statstilskud til kommuner       -18.828 

010 Udligning af selskabsskat       -6.204 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076281     9.192 -2.904 

Finansiering 7     9.192 -2.904 

001 Udligning udlændinge - indtægt       -2.904 

001 Udligning udlændinge - udgift     9.192   

Moms     200   

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07     200   

Refusion af købsmoms 0765     200   

Refusion af købsmoms 076587     200   

Finansiering 7     200   

002 Refusion af købsmoms - systemkonto     -46.240   

003 Udgifter til købsmoms - systemkonto     46.240   

004 Tilbageb. refus. købsmoms, systemkto     200   

Skatter     1.050 -553.193 

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07     1.050 -553.193 
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Skatter 0768     1.050 -553.193 

Anden skat pålignet visse indkomster 076893       -100 

Finansiering 7       -100 

004 Kommunens andel af skat af dødsboer       -100 

Grundskyld 076894       -55.582 

Finansiering 7       -55.582 

001 Grundskyld       -55.582 

Kommunal indkomstskat 076890     1.050 -495.694 

Finansiering 7     1.050 -495.694 

001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat       -495.694 

006 Afregning, det skrå skatteloft     1.050   

Selskabsskat 076892       -1.817 

Finansiering 7       -1.817 

001 Afregning af selskabsskat m.v.       -1.817 

Låneoptagelse       -4.000 

Balanceforskydninger 08       -4.000 

Forskydninger i langfristet gæld 0855       -4.000 

Kommunekreditforeningen 085570       -4.000 

Finansiering 7       -4.000 

Optagelse af lån i Kommunekredit       -4.000 
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11. Tværgående artsoversigt 

 

Den tværgående artsoversigt nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser. Oversigten viser sammen-

sætningen af kommunens samlede ressourceforbrug og indeholder både drift, refusion og anlæg. 

 

 

Tværgående artsoversigt Budget 2016 

  952.601 

1 Lønninger 418.610 

22 Fødevarer 6.265 

23 Brændsel og drivmidler 14.883 

27 Anskaffelser 218 

29 Øvrige varekøb 29.375 

40 Tjenesteydelser uden moms 58.129 

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 46.801 

46 Betalinger til staten 9.881 

47 Betalinger til kommuner 74.060 

48 Betalinger til regioner 59.798 

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 68.079 

51 Tjenestemandspensioner m.v. 13.192 

52 Overførsler til personer 297.165 

59 Øvrige tilskud og overførsler 19.999 

71 Egne huslejeindtægter -10.844 

72 Salg af produkter og ydelser -22.674 

76 Betalinger fra staten -717 

77 Betalinger fra kommuner -21.933 

79 Øvrige indtægter -38.419 

86 Statstilskud -70.105 

91 Overførte lønninger 17.366 

92 Overførte varekøb 555 

94 Overførte tjenesteydelser 1.383 

97 Interne indtægter -18.466 
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12. Specielle bemærkninger 

 

De følgende sider indeholder de specielle bemærkninger til budgettet vedr. hovedkonto 0-6. De anførte 

sammenligningstal vedr. budget 2015 er det oprindelige budget 2015.  

 

12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 
 

  

 

 

 

Politikområder Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Beløb i 1.000 kr.     

01 Jordforsyning 120 0 120 - 

02 Faste ejendomme 2.734 2.914 -180 -6,2 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, 

natur og miljø 
4.889 5.443 -554 -10,2 

04 Redningsberedskab 4.104 4.334 -230 -5,3 

08 Vejområdet 20.677 19.695 982 5,0 

09 Trafik 12.758 12.206 552 4,5 

10 Havne 130 434 -304 -70,0 

I alt 

 
45.412 45.025 387 0,9 

 

Generelle budgetforudsætninger. 
 
Budgettet er udarbejdet på ovennævnte politikområder. 
  
Udgangspunktet for budget 2016 har været overslagsår 2016, således som dette fremgår af det vedtagne 
budget for 2015, budgetopfølgningen pr. 31.03.2015, KL’s skøn for pris- og lønstigningsprocenter pr. juli 
2015 og indregning af nødvendige tilretninger som konsekvenser af aktuelt aktivitetsniveau. 
 
Af de samlede årlige reduktioner på 16 mio. kr. er 500.000 kr. henført til Udvalget for Teknik, Trafik og 
Miljø, som har konkretiseret reduktionerne således: 
 
Billigere opstregningsmateriale til sportspladser:         50.000 kr. 
Olieskift på M/F Strynø udføres af eget personale:        40.000 kr. 
Benyttelse af landstrøm til opvarmning af akkumuleringstank på M/F Strynø:   50.000 kr. 
Opkrævning af egenbetaling for strøm til fiskerhuse på havnene:       60.000 kr. 
Udtynding i de kommunale vejvisningsskilte:         35.000 kr. 
Vinterfyring af tre mand på havne og i vejvæsen:     265.000 kr. 
Medarbejderforslag til rationaliseringer:        25.000 kr. 
I alt:          525.000 kr. 
 
For yderligere bemærkninger henvises til efterfølgende sider, der omtaler budgettet for de enkelte politik-
områder. 
 

  



 

Side 67 af 146 

01 Jordforsyning (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

22 Jordforsyning 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 204 84 0 0 

Indtægter 84 84 0 0 

Netto 120 0 120 - 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

02 Boligformål 64 

 

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for 

arealer, der er udlagt til boligformål f.eks. arealerne i Ørstedbyen.  

Opgaven med vedligehold af fællesarealerne i Ørstedbyen overgår til den fremtidige grundejerforening, 

når denne etableres, forventeligt i 2016, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. 

Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

03 Erhvervsformål 24 

 
Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for 
arealer, der er udlagt til erhvervsformål. Der er tale om følgende ejendom: 
 
Industriområdet Bræmlevænget, Lohals 
 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

05 Ubestemte formål 32 

 
Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for 
arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret. 

Bevillingen dækker endvidere omkostninger til bl.a. landmåleropgaver og tinglysninger i forbindelse med 

korrektion af tidligere fejlbehæftede udmatrikuleringer m.m. 
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02 Faste ejendomme (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

25 Faste ejendomme 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 4.121 4.339 -218 -5,0 

Indtægter 1.387 1.425 -38 -2,7 

Netto 2.734 2.914 -180 -6,2 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

10 Fælles formål 2.692 

 
Bevillingen dækker udgifter til drift og vedligehold af strande og offentlige toiletter incl. strandtoiletter på i 
alt netto 965.000 kr.  
 
Bevillingen dækker desuden kommunens samlede pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse m.m. på 
1.727.000 kr. Beløbet vil efterfølgende blive fordelt ud på de relevante områder, således at beløbet 
bruges på de områder, hvor der er størst behov. 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

11 Beboelse 95 

 
Bevillingen dækker udgifterne i forbindelse med administration og vedligehold af de kommunalt ejede 
beboelsesejendomme, huslejeindtægter og manglende indtægter i forbindelse med fraflytning samt 
nettoudgift vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.  
 
Kommunen ejer følgende beboelsesejendomme: 

 Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing 

 Havnegade 7, Rudkøbing 

 Hallinggade 23, Humble (tidligere SFO) 

 Hovedgaden 64A, Humble  

 Hovedgaden 64C, Humble 

 Nørregade 14, Rudkøbing 

 Stationsvej 6, Bagenkop 
 
Ejendommene Hallinggade 23, Hovedgaden 64A og Hovedgaden 64C er fra medio 2011 udlejet til 
Udlændingeservice. 
 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

13 Andre faste ejendomme -290 

 
Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for ejendomme, som ikke er beboelsesejendomme. Flere af 
ejendommene er udgået af driften og står tomme, men der er stadig udgifter til bl.a. opvarmning og 
vedligeholdelse af udenomsarealer. Der er tale om følgende ejendomme: 
 

 Arealleje vedr. Langelandsfestivalen (nettoindtægt) 

 Brogade 14-16, Rudkøbing 

 Herslevvej 1A, Lindelse (Værkstedsgården) 

 Hovedgaden 2, Humble 

 Hovedgaden 2A, Humble (Apoteksbygning) 

 Industrivej, Tullebølle (Spejderhytten) 

 Kastanievej 26, Rudkøbing (tidligere Rudkøbing skole) 

 Kragholmgård, Rudkøbing 

 Ourevej 13, Tryggelev (tidligere Tryggelev skole) 

 Ringvejen 21, Rudkøbing (Busterminal) 

 Skolegade 16, Bagenkop (tidligere Søbanke Børnehave) 
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 Skolevej 12, Tullebølle (tidligere Tullebølle skole) 

 Strandbakken 17, Rudkøbing (Motionscenter) 

 Strandlystvej, Rudkøbing (plads) 

 Ørstedgade 16, Rudkøbing (Ungdomshus) 

 Østergade 60, Bagenkop (Musikhus) 
 
Herslevvej 1A er fra 01.09.2011 udlejet til Udlændingeservice.  
 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

15 Byfornyelse 237 

 
Bevillingen dækker kommunens andel af terminsydelse i forbindelse med boligforbedringsprojekter efter 
lov om byfornyelse. 
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03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 6.019 6.067 -48 -0,8 

Indtægter 1.130 624 506 81,1 

Netto 4.889 5.443 -554 -10,2 

 
Politikområde 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø omfatter funktionsområderne: 

 Fritidsområder 

 Fritidsfaciliteter 

 Vandløbsvæsen 

 Miljøbeskyttelse m.v. 

 Diverse udgifter og indtægter 
 
De enkelte funktionsområder fremgår nedenfor. 
 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

28 Fritidsområder 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 3.923 3.818 105 2,8 

Indtægter 8 8 0 0 

Netto 3.915 3.810 105 2,8 

 
Budgettet dækker følgende funktion: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

20 Grønne områder og naturpladser 3.915 

 
Bevillingen dækker: 

 Drift og vedligeholdelse af branddamme, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand 
og strandområder. Samlet vedligeholder vejvæsenet 381.512 m² grønne områder. 

 Tilsyn med vildheste-projektet 

 Langeland Kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen ”Yrsa”. 
 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

32 Fritidsfaciliteter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 528 577 -49 -8,5 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 528 577 -49 -8,5 

 
Budgettet dækker følgende funktion: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

31 Stadion og idrætsanlæg 528 

 
Bevillingen dækker: 
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 Pasning af parkeringsplads og bede ved tennisbanerne i Rudkøbing. 

 Vedligeholdelse af Søbadeanstalten med rengøring samt udsætning af pontoner. 

 Pasning af kommunens idrætsanlæg i Hou, Snøde, Tullebølle, Rudkøbing, Longelse, Humble 
og Bagenkop. Samlet vedligeholder vejvæsenet 430.271 m² sportspladser 

 
 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

48 Vandløbsvæsen 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 512 506 6 1,2 

Indtægter 9 9 0 0 

Netto 503 497 6 1,2 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

71 Vedligeholdelse af vandløb 438 

 
Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af alle kommunale vandløb. 
Vedligeholdelsen foretages hovedsagelig af fremmede entreprenører.  
 
Samlet vedligeholdes 76.201 meter vandløb. 55.098 meter åbne render og 21.103 meter rørlagte. 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 65 

 
Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor. 
 
 
 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

52 Miljøbeskyttelse mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 352 838 -486 -58,0 

Indtægter 283 278 5 1,8 

Netto 69 560 -491 -87,7 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

80 Fælles formål 139 

 
Bevillingen dækker udgifter til: 

 Badevandskontrol 

 Konsulentbistand til miljøopgaver 

 Blå flag 

 Indtægt vedrørende erhvervsaffald 
 
Miljøforum Fyn og det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. natur og miljøområdet 
budgetteres på hovedkonto 6. 
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

87 Miljøtilsyn – virksomheder -127 

 
Bevillingen dækker indtægt for godkendelse af og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.  
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 57 

 
Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.  
 
 
 

03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

55 Diverse udgifter og indtægter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 704 328 376 115,6 

Indtægter 830 329 501 152,3 

Netto -126 -1 -125 125 

 
Budgettet dækker følgende funktion: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

91 Skadedyrsbekæmpelse -126 

 
Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse samt indfangning af herreløse katte. 
Udgiften er fastsat på baggrund af den indgåede kontrakt på området. Området er brugerfinansieret.  
 

På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på 488.000, der 

indhentes med 122.000 i hvert af årene 2016 til 2019. 
Indtægten opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskattebilletten med et gebyr pr. ejendom 
beregnet ud fra ejendomsværdien. Gebyret er fastsat til 0,062 o/oo.  
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04 Redningsberedskab (Politikområde) 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

58 Redningsberedskab 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 4.104 4.403 -299 -6,8 

Indtægter 0 103 103 -100,0 

Netto 4.104 4.300 -196 -4,6 

 
Budgettet dækker følgende funktion: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

95 Redningsberedskab 4.104 

 
Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til det nye fælles fynske beredskab, der etableres med 
virkning fra 1. januar 2016. 
Indtægten fra gebyrer for kørsel til blinde alarmer tilfalder fremover det nye fælles fynske beredskab. 
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08 Vejområdet (Politikområde) 

02 Transport og infrastruktur 

 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 22.024 21.024 1.000 4,8 

Indtægter 1.347 1.329 18 1,4 

Netto 20.677 19.695 982 5,0 

 
Politikområde 08 Vejområdet omfatter funktionsområderne: 

 Fælles funktioner 

 Kommunale veje 
 
De enkelte funktionsområder fremgår nedenfor. 
 
 

08 Vejområdet (Politikområde) 

02 Transport og infrastruktur 

22 Fælles funktioner 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 2.565 2.051 514 25,1 

Indtægter 1.347 1.294 53 4,1 

Netto 1.312 757 555 73,3 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

01 Fælles formål 1.122 

 
Bevillingen dækker 

 Maskiner og materiel  

 Vejformænd og vejmænd 

 Vejplanlægning 

 Vejforvaltningssystem  
 
Alle lønninger er budgetteret på vejområdet, og på grundlag af en timeregistrering foretages efterfølgende 
fakturering af lønninger og maskintimer til de områder, hvor der har været forbrug af timer.  
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

03 Arbejder for fremmed regning -423 

 
Indtægterne hidrører fra arbejde udført for andre.   
 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

05 Driftsbygninger og -pladser 519 

 
Bevillingen dækker drift af materielpladserne: 
 

 Sletøvej, Lejbølle 

 Mjølbyvej, Rudkøbing 

 Nordre Landevej, Rudkøbing 

 Gartnervænget, Humble  
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08 Vejområdet (Politikområde) 

02 Transport og infrastruktur 

28 Kommunale veje 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 19.459 18.393 1.066 5,8 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 19.459 18.393 1.066 5,8 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

11 Vejvedligeholdelse 15.894 

 
Bevillingen dækker omkostninger til  

 Cykel- og gangstier  

 Fortove 

 Færdselsregulering og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 

 Kørebaner 

 Renholdelse 

 Vejafvandingsbidrag  

 Vejbelysning 

 Vejgrøfter og rabatter 

 Vejvand 

 Øhavssti 
 

Budgettet vedr. vejafvandingsbidrag er et resultat af den godkendte betalingsvedtægt samt investerings-

planen på spildevandsområdet. Vejbidraget er med virkning fra 2014 fastsat til 8 % af de afholdte udgifter 

til reinvesteringer og nyinvesteringer i spildevandsanlæg excl. renseanlæg.  
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

12 Belægninger 1.183 

 
Bevillingen dækker omkostninger til vedligeholdelse af belægninger på kørebaner. 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

14 Vintertjeneste 2.382 

 
Bevillingen dækker overvågning af vejene og varsling. Vintertjenesten vedrørende landevejene har været 
i udbud i 2012. Vintertjenesten vedrørende øvrige veje varetages af kommunen selv. 
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09 Trafik (Politikområde) 

02 Transport og infrastruktur 

32 Kollektiv trafik 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 14.539 13.428 1111 8,3 

Indtægter 1.781 1.222 559 45,7 

Netto 12.758 12.206 552 4,5 

 
Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

31 Busdrift 7.352 

 
Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for  

 Busdrift  

 Teletaxi-ordningen til og fra Spodsbjerg  

 Individuel handicapkørsel 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

33 Færgedrift 5.406 

 

Bevillingen dækker indtægter og omkostninger ved besejlingen af færgeruten Strynø-Rudkøbing.  

 

Beboere på Strynø har gratis færgetransport jfr. udmøntningsaftale af 02.11.2000. Trafikstyrelsen udbe-

taler kompensation for gratis færgetransport. Tilskuddet udgør 619.000 kr. i 2016. 

 

Under generelle tilskud på hovedkonto 7 modtager Langeland Kommune et samlet ø-tilskud. 

 

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

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

delingsnøgle, der tager udgangspunkt i årene 2011- 2013. Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle ind-

tægter. Tilskuddet er fast på 494.000 pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes.  

Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i 

det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for fær-

gepassagererne. 
 

.  
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10 Havne (Politikområde) 

02 Transport og infrastruktur 

35 Havne 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 5.692 5.912 -220 -3,7 

Indtægter 5.562 5.478 84 1,5 

Netto 130 434 -304 -70,0 

 
Budgettet dækker følgende funktion: 
 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

40 Havne 130 

 
Der er udarbejdet budgetter for hver enkelt af havnene Rudkøbing, Strynø, Ristinge og Bagenkop.
  
Bevillingen dækker lønninger til personale samt vedligeholdelse af havneværker, bygninger m.v. samt 
indtægter fra gods, fastliggere, gæstesejlere, lejere af fiskerhuse og brugere af havnenes faciliteter. 
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12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 
 

  
 
 
 

Politikområder Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Beløb i 1.000 kr.     

Uddannelse incl. SFO 127.767 132.370 -4.603 -3,5 

Musik- og ungdomsskole  4.666 4.718 -52 -1,1 

Børn og unge 89.241 94.531 -5.290 -5,6 

Idrætshaller 1.073 1.042 31 3,0 

Kultur- og fritidsaktiviteter 11.610 11.932 -322 -2,7 

I alt 

 
234.357 244.593 -9.413 -4,2 

 

 

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget er opdelt i 5 politikområder. 

 

Uddannelse incl. SFO 

 Folkeskoler 

 Syge- og hjemmeundervisning 

 Pædagogisk psykologisk rådgivning 

 Skolefritidsordninger 

 Befordring af elever i grundskolen og specialundervisning 

 Specialundervisning i regionale tilbud 

 Kommunale specialskoler 

 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 

 Bidrag til statslige og private skoler 

 Efterskoler og ungdomskostskoler 

 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

 Specialpædagogisk bistand til voksne 

 Erhvervsgrunduddannelser 

 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- 

institutioner mv.      

 

Musik- og ungdomsskole 

 Musikarrangementer 

 Ungdomsskolevirksomhed 

 

Børn og unge 

 Kommunal tandpleje 

 Kommunal sundhedstjeneste 

 Fælles formål – dagtilbud til børn og unge 

 Dagpleje 

 Børnehaver 

 Integrerede daginstitutioner 

 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

 Tilskud til puljeordninger mv. 

 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 

 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

 Døgninstitutioner for børn og unge 

 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge  

 Sociale formål 
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Idrætshaller 

 Idrætshaller 

 

Kultur- og fritidsaktiviteter 

 Folkebiblioteker 

 Museer 

 Andre kulturelle opgaver 

 Fritidsområdet – fælles formål 

 Folkeoplysende voksenundervisning 

 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 Lokaletilskud 

 

 

Budget 2016 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2016 godkendt i KMB den 09.10.2014, tilrettet med 

KL’s pris- og lønstigningsprocenter juli 2015 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. budget-

reduktioner samt hensynstagen til bevægelser i elev- og børnetal. 
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15  Uddannelse incl. SFO (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

22  Folkeskolen mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 132.715 137.601 -4.886 -3,6 

Indtægter 8.741 8.869 -128 -1,4 

Netto 123.974 128.732 -4.758 -3,7 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

01 Folkeskoler 85.544 

 

 Budget 2016 Budget 2015 

Fællesudgifter og indtægter 962.000 5.733.000 

Nordskolen 6.535.000 6.293.000 

Humble skole 9.885.000 9.645.000 

Ørstedskolen (inkl. Strynø skole) 68.162.000 67.438.000 

Total 85.544.000 89.109.000 

 

Folkeskole 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og 

indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, 

lokaler, udgift til udenomsarealer m.v. Endvidere konteres sygeundervisning, lejerskoler og anlægsbidrag 

i forbindelse med Ørstedskolens opførsel som Offentligt Privat Partnerskab. 

 

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, bliver 

opdelt forholdsvist efter timeantal. 

 

Folkeskolereformen 

Den nye skolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/2015 og betyder bl.a. en længere skoledag, en ny 

form for undervisning og mere bevægelse i løbet af en skoleuge. 

 

Skolereformen indfører en længere skoledag for alle børn. Den gennemsnitlige skoleuges længde bliver 

30 timer for de mindste børn i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for de mellemste børn i 4.- 6. 

klasse og 35 timer for de største børn i 7.- 9. klasse. Indførelsen af de obligatoriske lektiecaféer træder 

først i kraft efter næste folketingsvalg, så indtil da kan forældre fravælge lektiehjælp på skolen. Hvis det 

fravælges vil det gennemsnitlige timetal være hhv. 28, 30 og 33 timer for indskoling, mellemtrin og 

udskoling. 

 

Alle børn skal efter indførelsen af skolereformen bevæge sig i gennemsnit 45 minutter om dagen som en 

del af skoledagen. Bevægelsen kan ske både i forbindelse med idrætstimer og som en del af den 

såkaldte understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal, som navnet siger, understøtte 

og supplere den almindelige undervisning. Den understøttende undervisning kan både udføres af lærere 

og pædagoger og tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, 

i praksis. Den understøttende undervisning ligger i slutningen af skoledagen. 
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 Nettobeløb i 1.000 kr. 

03 Syge- og hjemmeundervisning 0 

 

Entreprenøraftalen med Odense Kommune vedr. undervisning af indlagte børn på OUH er opsagt. Bud-

getbeløbet fremkommer ud fra en vurdering af tidligere års forbrug. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 3.331 

 

PPR’s arbejdsområde omfatter børn og unge i alderen 0-18 år. Gennem rådgivning og vejledning til 

forældre, daginstitutioner og skoler søger PPR at fremme udvikling og trivsel hos børn og unge. PPR vil 

gerne medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest mulige børn, hvis udvikling kræver særlig hensynta-

gen og støtte, får optimale udviklingsmuligheder i det almindelige opvækst- og undervisningsmiljø. Hen-

vendelse til PPR kan ske gennem barnets daginstitution eller skole. Forældre og barn kan også hen-

vende sig direkte. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

05 Skolefritidsordninger 7.342 

 

Folkeskolereformens indførelse fra skoleåret 2014/2015 har i høj grad påvirket antallet af børn i SFO. 

Børnetallet i kommunens SFO’er faldet relativt meget, hvilket primært må tilskrives de længere skole-

dage. Budgettet afsat til SFO skal derfor ses som et budgetniveau, hvorfra der korrigeres for det faldende 

børnetal i SFO’erne. Forudsætningerne hænger også sammen med de indarbejdede budgetreduktioner 

grundet den demografiske udvikling på både skoleområdet og SFO-området. Derfor vil en konkretisering 

finde sted, når børnetallene i kommunens SFO’er er bedre kendt end ved budgettets vedtagelse. Der er 

ikke tale om en reduktion i serviceniveau, men en reduktion grundet demografi. 

 

Indeholdt i budgettet er også udgifter til søskenderabat, udgifter til fripladser, udgifter til SFO i andre kom-

muner samt indtægter i form af forældrebetaling. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

06 Befordring af elever 2.177 

Grundet skolernes geografiske placering budgetteres der med udgifter til befordring af elever i grundsko-

len på 1.097.000 kr. i 2016. Derudover er der budgetteret med 1.080.000 kr. til befordring til elever 

gående i kommunale specialskoler.  

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal: 

Kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af  

1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. 

klassetrin, 7 km på 7.- 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og  

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.  

 

  

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

07 Specialundervisning i regionale tilbud 384 

 

Der budgetteres med udgifter til køb af pladser på 239.000 kr. og objektiv finansiering på 145.000 kr. 
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

08 Kommunale specialskoler 15.039 

 

Budgettet er afsat til Skrøbelev Heldagsskole, specialundervisning i anden kommune (køb af pladser), 

udredning og specialundervisning af hjerneskadede børn og befordring til specialundervisning uden for 

distriktsskole. Der er indregnet en budgetbesparelse på området. I forhold til sammenligning med 

budgettet fra tidligere år skal der tages højde for at befordring til elever i kommunale specialskoler flyttes 

til funktion 03.22.06 Befordring af elever fra og med 2016. 

 

Langeland Kommune har valgt ikke at indgå en bilateral kommuneaftale i 2016 vedr. udredning og 

specialundervisning for hjerneskadede børn. Dette er ligesom de tidligere år. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

10 Bidrag til statslige og private skoler 6.664 

 

Budgetbeløbet dækker over 6.003.000 kr. som betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler 

m.m. samt 661.000 kr. som betaling af SFO i friskoler. Imidlertid sker der en del bevægelser mellem 

friskoler og folkeskoler, idet elever rykker til og fra friskolerne, hvilket har betydning for økonomien både 

vedr. friskoler (funktion 3.10) og folkeskolen (funktion 3.01). 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

12 Efterskole og ungdomskostskoler 2.207 

 

Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever under 18 år på eftersko-

ler, folkehøjskoler og ungdomshøjskoler. Der er afsat 2.160.000 kr. i budget 2015. 

 

Der er, udover ovenstående, afsat 47.000 kr. til uddannelsesstøtte til unge under 22 år, som må bosætte 

sig udenfor Strynø i forbindelse med ungdomsuddannelse. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 418 

 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn, der endnu 

ikke har påbegyndt skolegangen jf. folkeskolelovens § 4. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne  868 

 

Budgetbeløbet på 868.000 kr. er afsat til VSU-Langeland. 

  

VSU-Langeland 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bevilget Langeland Kommune en dispensation fra det forpligtende 

samarbejde med Svendborg Kommune på området; Specialundervisning for voksne. Derfor er alle op-

gaver i henhold til Lov om specialundervisning for voksne hjemtaget fra 01.01.2012. Undervisnings-

institutionen hedder ”VSU-Langeland” og er med egen bestyrelse. Området blev tidligere varetaget af 

CSV-Svendborg. 

 

Formålet med voksenspecialundervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappede 

borgeres funktionsnedsættelse. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagernes muligheder for 

at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagernes mulighed for aktiv 

deltagelse i samfundslivet. 
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Målgruppen er voksne borgere mellem 18 år og 65 år med enten generelle indlæringsvanskeligheder, en 

sindslidelse eller en senhjerneskade. Et kvalitetsmål er, at brugerne oplever sammenhæng og helhed i 

forløbet og mellem de forskellige kommunale indsatser. 

  

VSU-Langeland har base i Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing, og her undervises per-

soner med generelle indlæringsvanskeligheder og senhjerneskadede. For de øvrige målgrupper kan 

undervisningen foregå på relevante institutioner, og der vil i særlige tilfælde være mulighed for undervis-

ning i eget hjem. Undervisningen varetages af kvalificerede undervisere i samarbejde med de relevante 

institutioner. 
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15  Uddannelse incl. SFO (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

30  Ungdomsuddannelser  

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 4.636 4.468 168 3,7 

Indtægter 880 866 14 1,6 

Netto 3.756 3.602 154 4,3 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.204 

 

Erhvervsgrunduddannelser vedr. dette udvalgsområde dækker kun pædagogisk assistent uddannelsen – 

i daglig tale PAU. Denne uddannelse er en afløser for den oprindelige PGU-uddannelse. 

 

I forbindelse med trepartsdrøftelserne i 2008 er det besluttet, at kommunerne under ét skal have 1.000 

flere PAU-elever, at der skal ske en opkvalificering af pædagogmedhjælpere, og at der skal være 7.000 

flere voksenelevpladser. I foråret 2009 udmeldte Region Syddanmark, at Langeland Kommune skal have 

4 PAU elever i 2009, og fra 2010 skal Langeland Kommune have 6 nye PAU-elever hvert år. 

 

Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold og med Erhvervsuddannelsesreformen 2015 er 

skoleforløbet for PAU-elever forkortet med 7 uger, hvilket også forkorter uddannelsen med 7 uger. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.552 

 

Ifølge lovgivningen skal kommunerne tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge 

udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med 

specialpædagogisk støtte. Tilbuddet skal gives i forbindelse med, at den unge forlader folkeskolen eller 

en fri grundskole. 

 

STU 

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er en af ungdomsuddannelserne for unge med sær-

lige behov. STU’en består af en almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale 

udvikling, en specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og 

særlige færdigheder og en praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø 

bliver udviklet og afprøvet. STU’en er treårig og finder sted i Svendborg. 

 

Kommunen er forpligtet til at tilbyde pladser, hvis der er behov herfor. 

 

Dette område er præget af volatilitet. 
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15  Uddannelse incl. SFO (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

38  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 37 36 1 2,8 

Indtægter 0 0 0 0,0 

Netto 37 36 1 2,8 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 

selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 37 

 

I forbindelse med opgave- og strukturreformen er ansvaret for sygetransport for studerende på ung-

domsuddannelserne overgået fra amterne til kommunerne jf. lov 208 af 31.03.2008. 

 

Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til 

skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne. Udgiften ligger hos kommunen. Ligeledes skal 

kommunen afholde udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år. 

 

Dette område er ligeledes præget af volatilitet. 
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16  Musik- og ungdomsskoler (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

35  Kulturel virksomhed 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 2.559 2.193 366 16,7 

Indtægter 1.183 827 356 43,0 

Netto 1.376 1.366 10 0,7 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

63 Musikarrangementer 1.376 

 

Det er et lovkrav, at alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning enten i form af tilskud til en selv-

ejende musikskole eller en kommunal musikskole. Langeland Musikskole er en kommunal musikskole. 

 

Som afvigelserne i ovenstående indikerer, så er der sket omplaceringer i musikskolens budget, hvilket 

ikke påvirker musikskolens samlede budgetbeløb, idet musikskolens budget 2016 er 0,7 % større end 

budget 2015. Afvigelsen skyldes almindelige løn- og prisfremskrivninger på området. 

 

Budget 2016 fordeler sig på: 

Lærerløn, ledelse, administration og kørsel  2.559.000 kr. 

Deltagerbetaling         -475.000 kr. 

Indtægter fra musikundervisning i institutioner    -468.000 kr. 

Statstilskud (refusion for lærerløn)     -240.000 kr. 

Netto       1.376.000 kr. 

 

Musikskolens aktiviteter samt yderligere oplysninger kan findes på musikskolens hjemmeside: 

www.langeland-musikskole.dk. 

  

http://www.langeland-musikskole.dk/
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16  Musik- og ungdomsskoler (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

38  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 3.290 3.352 -62 -1,8 

Indtægter 0 0 0 0,0 

Netto 3.290 3.352 -62 -1,8 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

76 Ungdomsskolevirksomhed 3.290 

 

Budgettet er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus og junioraktiviteter, hvoraf 

sidstnævnte er for 10-14-årige. Oplysninger omkring de mange aktiviteter og arrangementer kan hentes 

på ungdomsskolens hjemmeside, som er www.langelandungdomsskole.dk 

  

http://www.langelandungdomsskole.dk/
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17  Børn og unge (Politikområde) 

04  Sundhedsområdet 

62  Sundhedsudgifter mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 5.421 5.385 36 0,7 

Indtægter 16 42 -26 -61,9 

Netto 5.405 5.343 62 1,2 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

85 Kommunal tandpleje 3.733 

 

Langeland Kommune udfører de opgaver, der er beskrevet i lovgivningen vedrørende krav til kommunal 

tandpleje. 

 

Børne- og ungdomstandpleje 

• Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge un-

der 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.  

• Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud. 

• Alle børn og unge samt asylansøgere op til 18 år i Langeland Kommune behandles på den 

kommunale tandklinik på Ørstedskolen. 

 

Omsorgstandpleje 

• Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til perso-

ner over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk han-

dicap (plejehjemsbeboere), kun vanskeligt kan udnytte det almindelige sygesikrings tandplejetil-

bud. 

• Der er en delvis egenbetaling på området. 

 

Specialtandpleje 

• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, 

udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ung-

domstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. 

• Der er en delvis egenbetaling på området. 

 

Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstandpleje og Odontologisk 

Landsdel og Videnscenter. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

89 Kommunal sundhedstjeneste 1.672 

 

Sundhedsplejen arbejder efter sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til 

børn og unge” med udgangspunkt i Lovbekendtgørelsen af 13.07.2010 og tilbyder graviditetsbesøg til 

gravide med behov, hjemmebesøg til alle småbørnsfamilier og mødregrupper til alle nybagte mødre.  

 

Sundhedsplejersker er sygeplejersker med en videregående teoretisk uddannelse samt praktik fra børne- 

og barselsafdelinger og hjemmepleje. Sundhedsplejerskerne arbejder som et team for at opnå et ensartet 

tilbud til alle dele af øen og for at have et højt fagligt kvalitetsniveau. 
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17  Børn og unge (Politikområde) 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

22  Den centrale refusionsordning 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 0 0 0 0,0 

d 
Indtægter 717 706 11 1,6 

Netto -717 -706 -11 1,6 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -717 

 

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdsste-

der, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Udgifterne findes på funktion 5.20, 5.22 og 5.23, 

hvor indtægterne tidligere også var placeret. 
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17  Børn og unge (Politikområde) 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

25  Dagtilbud til børn og unge 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 43.972 48.959 -4.987 -10,2 

Indtægter 10.530 10.999 -469 -4,3 

Netto 33.442 39.960 -6.518 -16,3 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

10 Fælles formål 1.424 

 

Bevillingen dækker udgifter til 

 Søskendetilskud 

 Tilskud til forældre der vælger privat pasning  

 Familiepædagog 

 Betaling til/fra andre kommuner 

 Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO 

 Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) 

 Pulje vedr. indførelse af madordninger i daginstitutioner 

 

Søskendetilskud er et tilskud, som kommunen skal give til forældre med flere børn i tilbud, ved siden af 

kommunens grundtilskud og eventuelle økonomiske fripladstilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 

50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads(er). 

 

Tilskud til forældre der vælger privat pasning ifølge § 80 i dagtilbudsloven. 

 

Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO er etableret 

i forbindelse med ny normeringsaftale 2008. 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

11 Dagpleje 13.541 

 

Folketinget vedtog lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven) den 

24.05.2007. Loven trådte i kraft den 01.08.2007. Formålet med denne lov er at: 

 Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt an-

dre socialpædagogiske fritidstilbud. 

 Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så 

familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 

 Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af 

både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende 

indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med ned-

sat psykisk og fysisk funktionsevne, og  

 Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene 

sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.  

 

 Budget 2016 

Indtægt fra forældrebetaling -3.730.000 

Nedsættelse af forældrebetaling i forbindelse med ferie 216.000 

Socialpædagogiske fripladser 217.000 

Økonomiske fripladser 997.000 

Løn, materialer og øvrig drift 15.841.000 

Nettoudgifter 13.541.000 
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Den formidlede dagpleje betragtes som et dagtilbud på lige fod med daginstitutioner. Dagplejen adskiller 

sig fra daginstitutionerne ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen af børnene 

som udgangspunkt finder sted i dagplejerens hjem. Derudover er der oprettet småbørnsgrupper. 

 

Budget 2016 er mindre end budget 2015, da vuggestuen Småland (ikke kommunal) er etableret i Rudkø-

bing, hvorfor tilskuddet til vuggestuen konteres på funktion 5.19. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

14 Daginstitutioner  

(institutioner kun for børn indtil skolestart) 

14.947 

 

Børnehaverne er omfattet af dagtilbudsloven, som var nævnt i budgetbemærkningerne til dagplejen. 

Kommunerne forpligtes til at tilbyde sprogvurdering til alle 3-årige børn samt opfølgende sprogunderstøt-

tende aktiviteter efter behov. Der skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk lærerplan for børn i aldersgrup-

pen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give 

rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Dagtilbudsloven sætter yderligere fokus på brugerin-

formation. 

 

Børnehaverne er pr. 01.01.2015 registreret på funktion 5.14 i stedet for tidligere funktion 5.13, ifølge ori-

enteringsskrivelser fra Social- og Indenrigsministeriet og består af Midtlangeland Børnehave samt en 

samdreven børnehave og SFO på Humble skole. Førstnævnte er bestående af to afdelinger i Rudkøbing 

og en afdeling i Simmerbølle. 

 

Fællesudgifter og indtægter vedr. børnehaver indeholder dels udgifter vedr. økonomiske- og socialpæda-

gogiske fripladser på 1.870.000 kr. og dels forældrebetalingen på samlet 6.178.000 kr. 

 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

19 Tilskud til puljeordninger mv. 3.530 

 

Bevillingen dækker både Skattekisten og Vuggestuen Småland, som begge modtager kommunalt tilskud. 

Skattekisten er en puljeinstitution på Strynø, mens Vuggestuen Småland er et selvejende privat dagtilbud 

i Rudkøbing iht. dagtilbudslovens § 19, stk. 5. 

 

I budget 2016 er der afsat 1.987.000 kr. til Skattekisten og 1.543.000 kr. til Vuggestuen Småland. 
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17  Børn og unge (Politikområde) 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

28  Tilbud til børn og unge med særlige behov 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 50.550 51.379 -829 -1,6 

Indtægter 1.261 1.241 20 1,6 

Netto 49.289 50.138 -849 -1,7 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

20 Opholdssteder m.v. for børn 9.064 

 

Bevillingen omfatter private opholdssteder, driften af eget opholdssted (Møllehuset), ophold på kost- og 

efterskoler, advokatbistand, omkostninger i forbindelse med børns ophold, udgifter til kollegieværelse 

samt indtægter, hvor kommunen er indtrådt i retten til børnebidrag. Derudover er dele af budgetreduktio-

nerne på det specialiserede børneområde placeret på denne funktion. 

 

Budget 2016 nettoudgifter til ophold på 15.939.000 kr. samt budgetreduktioner 2010-2016 på 6.314.000 

kr., som fordeles samt konkretiseres på hele det specialiserede børneområde (funktion 5.20-5.24). 

 

Den seneste beslutning vedr. budgetreduktioner på det specialiserede børneområde fandt sted i novem-

ber 2014 bl.a. da Langeland Kommune ligger langt over landsgennemsnittet vedr. disse udgifter. Udvik-

lingspartnerskabsaftalen med Social- og Indenrigsministeriet fokuserer ligeledes på nedbringelse af ud-

gifter på dette område. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.966 

 

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til: 
- Aflastningsordninger 
- Børnehavefe 
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge 
- Fast kontaktperson for hele familien 
- Formidling af praktikophold 
- Økonomisk støtte når det anses for at være af væsentlig betydning for særlige behov 
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet 
- Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge 
- Ungesamråd 
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidig ophold 

 

Flexhuset er kommunens behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier. Der vil være mulighed for 

dagbehandling for hele eller dele af familien, aflastning i weekender og hverdage, hvis der er behov for 

dette i kortere eller længere tid. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

22 Plejefamilier 14.973 

 

Bevillingen omfatter plejefamilier, netværksfamilier samt betalinger til og fra kommuner. 

 

Fra budget 2016 har plejefamilier fået sin egen funktion (5.22), mens udgifterne til dette område tidligere 

blev konteret sammen med opholdsstederne på funktion 5.20. 

 

Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07. 
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 7.370 

 

Budgettet dækker over betalinger til andre kommuner angående udgifter til døgninstitutioner for børn og 

unge med sociale adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne. 

 

Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 365 

En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. 

De sikrede institutioner anvendes som: 

 Ophold som led i en ungdomssanktion  

 Ophold som surrogat for varetægtsfængsling  

 Anbringelse som led i afsoning af fængselsdom  

 Anbringelse i pædagogisk observation  

 Anbringelse fordi den unge er til fare for sig selv eller andre   

 Anbringelse som længerevarende behandling  

 Ophold for udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.551 

 

Bevillingen omfatter dels udgifter til Solsikken, som er et specialdagtilbud og dels betalinger til andre 

kommuner vedr. særlige fritidshjem og særlige børnehaver.  

 

Budgettet til Solsikken er i 2016 på 2.028.000 kr., mens der er afsat 1.523.000 kr. til særlige fritidshjem og 

særlige børnehaver inkl. udgifter til transport. 
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17  Børn og unge (Politikområde) 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

35  Rådgivning 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 637 627 10 1,6 

Indtægter 0 0 0 0,0 

Netto 637 627 10 1,6 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 637 

 

Budgettet dækker udgiften til Sydfynsordningen, hvilket er en ordning, der indgår i det forpligtende 

samarbejde med Svendborg. Sydfynsordningen dækker fysioterapi m.m. vedr. børn og unge jf. § 11 stk. 4 

i Serviceloven. 
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17  Børn og unge (Politikområde) 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

57  Kontante ydelser 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 2.370 2.365 5 0,2 

Indtægter 1.185 1.196 -11 -0,9 

Netto 1.185 1.169 16 1,4 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

72 Sociale formål 1.185 

 

Budgettet dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 

41) og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Servicelovens § 42). 

 

Der er 50 % refusion på området. 

 

 

 

18 Idrætshaller (Politikområde) 

00  Byudvikling-, bolig- og miljøforanstaltninger 

32  Fritidsfaciliteter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 1.073 1.042 31 3,0 

Indtægter 0 0 0 0,0 

Netto 1.073 1.042 31 3,0 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

31 Stadion og idrætsanlæg 1.073 

 

Bevillingen dækker tilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelands-

hallen og Tullebøllehallen på hver 75.000 kr. 

 

Derudover findes der en haltilskudspulje til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet. Denne pulje 

er på 698.000 kr. i 2016. Puljen er dermed øget med 31.000 kr. fra 2015 til 2016 som følge af den 

forventede prisudvikling på området. 
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19  Kultur- og fritidsaktiviteter (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

32  Folkebiblioteker 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 5.364 5.755 -391 -6,8 

Indtægter 115 114 1 0,9 

Netto 5.249 5.641 -392 -6,9 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

50 Folkebiblioteker 5.249 

 

Langeland Bibliotek består af Hovedbibliotek i Rudkøbing samt Bogbil med i alt 10 holdepladser i hele 

kommunen. 

Langeland Bibliotek har følgende indsatsområder: 

 Åbne biblioteker 

 Inspiration og læring 

 Danskernes Digitale Bibliotek 

 Partnerskaber 

 Professionel udvikling 

Indenfor disse områder udvikler Langeland Bibliotek servicen til stadighed:  

 Danskernes Digitale Bibliotek bliver et område, der skal investeres i over hele landet  

 Partnerskaber betyder bl.a. tættere samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen og en række 

andre samarbejdspartnere 

 Inspiration og læring er i gang f.eks. med samarbejde med Borgerservice omkring Digital læring 

og Strategi og i fokus på at formidle bibliotekets tilbud på nye måder  

 Professionel udvikling sker i det fynske samarbejde via et tættere kompetenceforløb på Fyn  

 Åbne Biblioteker er nu realiseret i form af selvbetjening på Hovedbiblioteket hver dag fra 7-22 

Der henvises til takstbladet for at se Langeland Biblioteks takster til eksempelvis fotokopier, print, fax 

samt bøder ved for sen aflevering. 

 

Budget 2016 er reduceret i forhold til budget 2015, hvilket skyldes en nedlæggelse af bibliotekarstilling. 

Budgetreduktionen på 480.000 kr. og den generelle pris- og lønfremskrivning af budgetbeløbene giver i 

alt en nettoreduktion på 392.000 kr. 
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19  Kultur- og fritidsaktiviteter (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

35  Kulturel virksomhed 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 10.595 14.877 -4.282 -28,8 

Indtægter 5.623 9.929 -4.306 -43,4 

Netto 4.972 4.948 24 0,5 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

60 Museer 2.728 

 

Langelands Museum har fået statsanerkendelse pr. 1. oktober 2015. 

 

Langelands Museum erstattes derfor af Øhavsmuseet, som blev dannet ved fusion mellem Langelands 

Museum og Faaborg Kulturhistoriske Museum. Ophør af samarbejdet sker i respekt for indgåede aftaler 

og i respekt for museets medarbejdere. Yderligere oplysninger herom kan findes i dagsordenspunktet fra 

Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2014. 

 

At museerne opsplittes i Langelands Museum og Øhavsmuseet Faaborg er grunden til de relativt store 

afvigelsesprocenter i tabellen ovenfor. Både udgifterne vedr. museerne i Faaborg tages ud og desuden 

nedbringes de budgetterede indtægter også da statstilskuddet reduceres og tilskuddet fra Faaborg-Midt-

fyn ikke længere er en del af budgettet. 

 

En konsekvens ved ophør af samarbejdet er også, at nøgletallene på kulturområdet vil nedbringes bety-

deligt, da nøgletal på det kulturelle område altid beregnes ud fra bruttoudgifter og ikke nettoudgifter. I 

denne henseende betyder det meget, at arkæologiske udgravninger ikke længere registreres i Langeland 

Kommune, men i Svendborg Kommune, da Arkæologi Sydfyn fremadrettet drives fra Svendborg. Lange-

lands Museum betaler fremadrettet stadig til Arkæologi Sydfyn, men administrationen er hjemmehørende 

i Svendborg fra 1. oktober 2015. Nøgletallet til kulturelle udgifter vil dermed falde fra regnskab 2016. 

 

Det kommunale tilskud til museumsvirksomhed ændres ikke ved dannelse af det nye museum, men bud-

gettet løn- og prisfremskrives som vanligt. Budget 2016 udgør 2.728.000 kr. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

64 Andre kulturelle opgaver 2.244 

 

Budgettet dækker bl.a. bidrag til forskellige institutioner og formål, herunder bl.a. fonden til Rudkøbing 

Bymølles bevarelse, lokalhistoriske arkiver, Film Fyn, Fynsk kulturaftale, Borgerhuset i Ahlefeldtsgade, 

Rudkøbing Byarkiv, Langelandsgardens Brassband og Tranekær Slotsmølle. 
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19  Kultur- og fritidsaktiviteter (Politikområde) 

03  Undervisning og kultur 

38  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 1.458 1.412 46 3,3 

Indtægter 69 69 0 0,0 

Netto 1.389 1.343 46 3,4 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

70 Fælles formål 112 

 

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

72 Folkeoplysende voksenundervisning 200 

 

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.  

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 282 

 

Bevillingen dækker medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år ifølge folkeoplysningslo-

vens krav om tilskud. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

74 Lokaletilskud 795 

 

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler. 

Tilskuddet blev hævet fra 65 % til 70 % i 2010. 
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12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget 
 

 

 

 

Alle politikområder Budget 

2016 

Budget 

2015 

Afvigelse i 

kr. 

Afvigelse i 

% 

Beløb i 1.000 kr.     

20 Boligstøtte og Pensioner 102.807 103.000 -193 -0,1 

21 Sundhed 70.028 68.578 1.450 2,1 

22 Ældre- og handicapområdet 174.066 172.586 1.480 0,9 

23 Voksne med særlige behov 51.191 53.921 -2.730 -5,0 

24 Støtteordninger 562 587 -25 -4,3 

Udvalget i alt 398.654 398.672 -18 0,0 

 

Generelle budgetforudsætninger.  

 

Boligstøtte og pensioner 

Politikområdet omfatter 

 

 Personlige tillæg 

 Førtidspensioner 

 Boligydelse 

 Boligsikring 

 

De samlede udgifter til førtidspension er med baggrund i budgetopfølgning i 2015 nedsat med i alt 4,1 

mio. kr.  

 

Fra januar 2016 indføres nye refusionsregler for alle forsørgelsesydelserne, herunder også førtidspensio-

ner. Herefter placeres alle førtidspensionister på en refusionstrappe, hvor statsrefusionen over tid ned-

trappes. Efter 52 uger udgør statsrefusionen 20% mod nu 35%. Refusionsomlægningen omfatter alene 

tilkendelser foretaget efter 1. juli 2014. 

 

De afledte konsekvenser for det samlede førtidspensionsområde er af KL udmeldt til en merudgift på ca. 

3,0 mio. kr. for Langeland Kommune. Såfremt budgetforudsætningerne vedr. tilgang og afgang holder, 

skønnes den samlede merudgift vedr. refusionsomlægningen at kunne indeholdes i basisbudgettet. 

 

I løbet af 2013 overgik udbetalingen af førtidspensioner, varmetillæg og boligstøtte til Udbetaling Dan-

mark. Der ændres ikke i denne forbindelse på finansieringen af ydelserne, hvorfor den kommunale andel 

af ydelserne løbende skal afregnes til Udbetaling Danmark.    

 

Oversigt over udgifter til førtidspension pr. 17-64/66 årig jfr. regnskab: 

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 10.048 7.295 6.561 

Kommuner i Region Syddanmark 11.982 8.672 7.790 

Langeland kommune 18.514 13.455 12.545 

 

Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Der forventes i 2016 udbetalt boligydelse til ca. 1.100 pensionister og boligsikring til ca. 300 personer. 
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Oversigt over udgifter til boligydelse pr. pensionist jfr. regnskab: 

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 7.973 3.484 2.022 

Kommuner i Region Syddanmark 7.689 3.341 1.929 

Langeland kommune 6.785 2.934 1.618 

 

Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Sundhedsudgifter 

Politikområdet omfatter 

 

 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

 Vederlagsfri fysioterapi 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Andre sundhedsudgifter 

 

Med kommunalreformen overtog kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20 % af de regionale 

sundhedsopgaver. Fra 01.01.2012 omlægges den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. 

Hidtil har kommunerne udover den aktivitetsbestemte medfinansiering betalt et indbyggerafhængigt 

grundbidrag. Ved omlægningen afskaffes grundbidraget, og hele medfinansieringen gøres aktivitetsbe-

stemt. 

 

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er i forhold til budget 2015 pris- og 

lønfremskrevet. Budgettet forventes at kunne dække både afledte konsekvenser af demografi og indgået 

aftale mellem Staten og regionerne om meraktivitet på sygehusområdet.                                                          

 

Hensigten med den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er at tilskynde den 

enkelte kommune til at se nærmere på, hvad der er de største udfordringer på sundhedsområdet og i det 

lys vurdere etablering af sundhedstilbud, der dels dækker borgerens behov bedre og billigere end syge-

husbehandling, dels forebygger at behovet for sygehusbehandling overhovedet opstår. 

 

Set i lyset af ovenstående etableres i 2014 Sundhedshuset, hvis formål er: 

 

 Samling af en række sundheds- og borgerrettede funktioner på ét sted vil give borgerne på 

Langeland en lettere og mere overskuelig adgang til disse funktioner og ydelser. 

 Udvikling og afprøvning af mere integrerede og sammenhængende sundheds- og borgerrettede 

ydelser. 

 Skabelse af den nødvendige nærhed og tryghed for de borgere i Region Syddanmark, der er 

bosat i områder, hvor nærmeste akutmodtagelse og nærmeste specialiserede sygehusfunktion 

ikke er placeret lokalt og skabe rammer for en fortsat udvikling af det regionale og kommunale 

sundhedsarbejde. 

 

Nettoudgifterne vedr. Sundhedshuset er budgetlagt til 1.8 mio. kr. og udgifterne til Forebyggelsescenteret 

udgør 1,8 mio. kr. 

 

Oversigt over bruttodriftsudgift til sundhedsydelser pr. indbygger jfr. regnskab: 

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 4.669 4.825 4.933 

Kommuner i Region Syddanmark 4.742 4.850 4.966 

Langeland kommune 5.760 5.801 5.959 

 

Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
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Tilbud til ældre og handicappede 

Politikområdet omfatter 

 

 Ældreboliger 

 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

 Plejehjem og beskyttede boliger 

 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende 

 

Budgettet vedr. tilbud til ældre og handicappede er for såvel institutionerne som hjemmeplejeområdet 

budgetlagt med baggrund i budget 2015, pris- og lønfremskrevet til 2016 – niveau. 

 

Budgetlægningen for området er i overensstemmelse med målsætningen i udviklingsaftalen med Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremgår, at den forventede øgede tilgang på ældreområdet skal 

betjenes inden for budgetrammen for 2011 fremskrevet med løn- og prisstigninger for de kommende år. 

 

For på sigt at kunne yde den efterspurgte service indenfor det givne budget, etableres løbende nye tiltag. 

Heraf kan nævnes projekt ”Vi træner mere, end vi plejer”, hvor formålet er at forebygge og udskyde be-

hov for hjælp til borgere, der efterspørger personlig pleje og/eller praktisk bistand. Der udarbejdes lø-

bende planer for indsatser, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af budgetrammen. Herunder 

kan nævnes, at der særlig vil være fokus på 

 Yderlig faglig udvikling frem mod implementering af den rehabiliterende tilgang på områderne 

Ældre og Sundhed, Handicap og Psykiatri. Herunder vil fokus særlig være på koordination og sik-

ring af tværfagligheden, så borgeren hurtigst muligt får det bedst kvalificerede tilbud tidligt i forlø-

bet. 

 Udarbejdelse af overordnet strategi for indførelse af velfærdsteknologi. Der skal arbejdes både 

med den direkte brugerrelaterede teknologi og teknologi, der kan lette og kvalificere samarbejds-

relationer. 

 Understøtte udvikling og udbredelse af det frivillige arbejde, herunder oprettelse af et kommu-

nalt støttet, men uafhængigt frivilligcenter, der kan synliggøre og understøtte udviklingen af det 

frivillige arbejde. Frivillighedscentret er etableret for støttemidler fra Staten i Forebyggelsescen-

trets lokaler på Fredensvej. 

 

I 2014 og 2015 er der, efter ansøgning givet tilskud fra Staten til forskellige serviceudvidelser indenfor 

ældreområdet på 4 mio. kr. Fra 2016 skal der ikke længere ansøges om tilskud, idet midlerne bliver en 

del af de generelle bloktilskud til kommunerne. Til at dække igangsatte serviceudvidelser, er der som an-

del af Ældremilliarden afsat 4,1 mio. kr. 

 

 

Som andel af 16 mio. kr. besparelsespuljen er området tilbud til ældre og handicappede reduceret med i 

alt  2,8 mio. kr.  Reduktionerne består af: 

 Sammenlægning af ledelsen af Humble Plejecenter og Hjemmeplejen i Humble. 

 Nedlæggelse af dagcentertilbud på Tullebølle Plejecenter. 

 Centralkøkkenet på Tullebølle Plejecenter. 

 Omlægning af kørsel i hjemmeplejen. 

 Husleje i tomme ældreboliger 

 Implementering af velfærdsteknologi i hjemmepleje og på plejecentre. 

Uddrag af befolkningsprognose: 

65-79 årige 

Den nuværende pensionsalder er 65 år. I aldersgruppen fra pensionsalder til og med 79-årige forventes 

en stigning på knapt 15 % over den 13-årige periode. Pr. 1. januar 2013 var der 2.726 personer i 

aldersgruppen og primo 2026 forventes 3.122 personer. 
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Umiddelbart sætter denne stigning et pres på kommunens sundhedsudgifter, men som tidligere nævnt 

viser udviklingen, at de ældre årgange har længere levetider, og at deres funktionsdygtighed strækker 

længere end hidtil. Med andre ord, så får de ældre medborgere flere år uden langvarig belastende 

sygdom end hidtil, grundet forbedrede evner til at forebygge sygdomme. Betydningen af det stigende 

antal ældre bør dog ikke undervurderes af denne grund. 

 

80+ årige 

Den ældste aldersgruppe er for de 80+ årige. Udviklingen i denne aldersgruppe er ret interessant, idet 

prognosen viser, at Langeland Kommunes befolkning på 80 år og derover forventes stabil over de næste 

10 år. Først i 2024, 2025 og 2026 forventes der en markant stigning. 

Set fra en sundhedsøkonomisk vinkel er der umiddelbart ikke tale om et stigende pres hos den mest 

plejekrævende aldersgruppe de førstkommende ca. 10 år ifølge prognosen. Men omkring år 2024 

forventes antallet af personer på 80 år eller derover at stige markant. 

 

 
Kilde: Befolkningsprognose for Langeland Kommune. 

Oversigt over nettoældreudgifter pr. over 65-årig jfr. regnskab: 

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 43.719 42.367 41.599 

Kommuner i Region Syddanmark 40.685 39.940 39.225 

Langeland kommune 45.654 45.110 44.712 
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Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Oversigt over udgifter til hjælpemidler pr. indbygger jfr. regnskab:  

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 694 600 604 

Kommuner i Region Syddanmark 799 656 677 

Langeland kommune 834 744 859 

 

Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Tilbud til voksne med særligt behov 

Politikområdet omfatter: 

 

 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 

 Alkoholbehandling 

 Behandling af stofmisbrugere 

 Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat funktionsevne 

 Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat funktionsevne 

 Kontaktperson- og ledsagerordninger 

 Beskyttet beskæftigelse 

 Senhjerneskadecafè/Hjemmevejledning 

 Kontante ydelser 

Generelt er der ved budgetlægningen anvendt det konkrete antal personer på institutionerne pr. juni 

2015. Takstmæssigt er anvendt den kommunale bruttotakst i 2015 tillagt almindelig pris- og lønfremskriv-

ning. 

 

Budgettet vedr. de 5 kommunale bofællesskaber er budgetlagt med baggrund i 2015 tillagt almindelig 

pris- og lønfremskrivning.  

 

Området er reduceret med i alt 2,2 mio. kr. som andel af 16 mio. kr.-puljen. Reduktionerne vedrører: 

 En lederstilling på handicapområdet. 

 Alkohol- og misbrugsbehandling. 

 Ændret visitation til eksterne midlertidige botilbud. 

 Det sociale tilsyn. 

 Ændret visitation i egne botilbud med afledt reduktion i personaledækning. 

 

Herudover er botilbud i andre kommuner reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til hidtidigt niveau, som 

andel af 19,5 mio. kr.-puljen vedr. det specialiserede socialområde. 

 

Omvendt er indregnet en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. ny praksisplan for almen praksis i Region 

Syddanmark. 

 

Oversigt over udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indbygger jfr. regnskab: 

 

 2012 2013 2014 

Hele Landet 4.418 4.554 4.610 

Kommuner i Region Syddanmark 4.540 4.542 4.544 

Langeland kommune 4.006 3.969 4.074 

 

Kilde: Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
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20 Boligstøtte og pensioner (Politikområde) 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 

48 Førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Udgifter 110.489 113.318 -2.829 -2,5

Indtægter 7.682 10.318 -2.636 -25,5

Netto 102.807 103.000 -193 -0,2

 

Politikområdet omfatter: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

18 Driftssikring af boligbyggeri 398 

 

Beløbet udgør ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002 mv. Budgettet er identisk 

med budget 2015 tillagt almindelig fremskrivning. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

67 Personlige tillæg mv. 3.341 

 

Der kan søges personlige tillæg og helbredstillæg til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, 

fodbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension m.m.   

 

For at modtage helbredstillæg, må man ikke have en formue, der overstiger 80.300 kr. Når der søges om 

personlige tillæg, foretager Socialafdelingen en individuel vurdering af hver sag.   

 

Der er 50 % statsrefusion på udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg.  

 

Varmetillæg ydes på baggrund af forbruget fratrukket en egenbetaling på 7.050 kr. for gifte/samlevende 

og 4.700 kr. for enlige. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne til varmetillæg. Pr. 01.03.2013 overgik 

myndighedsansvaret vedr. varmehjælp til Udbetaling Danmark. Dette indebærer, at nettoudgifterne under 

området afregnes månedsvis til Udbetaling Danmark. 

 

Budgetgrundlaget er budget 2015 tillagt satsreguleringsprocenten for 2016.  

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 6.050 

 

Dette område omfatter førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension fra 1. juli 2014 og fremefter. Når 

pensionisterne opnår folkepensionsalderen, overgår udgiften til en anden konto, hvor der er 100 % 

statsrefusion. 

 

Fra januar 2016 indføres nye refusionsregler for alle forsørgelsesydelserne, herunder også 

førtidspensioner. Herefter placeres alle førtidspensionister, ud fra den samlede varighed af den offentlige 

forsørgelse, på en refusionstrappe jvf. nedenstående: 

 De første 4 uger 80% (1) 

 5. – 26. uge 40% (44) 

 27. – 52. uge 30% (95) 

 Over 52 uger 20% (5.910) 

 

Tallene i parentes angiver den kommunale medfinansiering fordelt på refusionstrappen jvfr. budgetstøt-

temateriale fra KL. 
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De afledte konsekvenser for det samlede førtidspensionsområde er af KL udmeldt til en merudgift på ca. 

3,0 mio. kr. for Langeland kommune. Såfremt budgetforudsætningerne vedr. tilgang og afgang holder 

skønnes den samlede merudgift vedr. refusionsomlægningen at kunne indeholdes i totalbudgettet. 

  

Refusionsomlægningen vedr. førtidspension omfatter alene tilkendelser efter 1. juli 2014. Reglerne vedr. 

mellemkommunal refusion ændres også. Efter gældende regler skal den kommune, der tilkender 

førtidspension betale for forløbet i 6 år fra tilkendelsen, selvom en borger flytter til en anden kommune. 

Fremadrettet vil kommunen, der tilkender førtidspension, skulle betale for forløbet i 6 år fra det tidspunkt, 

borgeren fraflytter kommunen.                 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 82.174 

 

Her budgetteres personer, som er tilkendt førtidspension i perioden 01.01.1992 – 01.07.2014. Der vil så-

ledes her være tale om pensionsudgifter med henholdsvis 50% og 35% statsrefusion. Der kommer ingen 

tilgang af nye pensionister bortset fra evt. tilflyttere med denne pensionsform. Der vil kun ske afgang ved 

flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller på grund af dødsfald.  

 

De månedlige afregninger til Udbetaling Danmark har i 2015 været konstante, hvilket også forudsættes at 

være tilfældet i 2016.  

 

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 2,6 mio. kr. ud fra forventet afgang fra området. Budgettet er 

reguleret med satsreguleringsprocenten for 2016. 

 

Førtidspensionen udgør i 2015 et månedligt beløb på 17.925 kr. til enlige og 15.236 kr. til andre. Belø-

bene er indtægtsbestemte. Der kan ikke ydes personlige tillæg til førtidspension tilkendt efter 01.01.2003.  

 

76 Boligydelse til pensionister 7.465 

 

Specifikation af udgifter til boligydelse (1.000 kr.) efter fradrag af statsrefusion på 75 %: 

 

Tilskud til lejere 5.038 

Lån til ejere af en og tofamilieshuse 27 

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 124 

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.743 

Efterreguleringer vedr. tidligere år -107 

Tilbagebetaling af lån og renter -360 

 

Der forventes ydet boligydelse til i alt ca. 1.100 pensionister. Budgetgrundlaget er yderligere satserne i 

2015 tillagt satsreguleringsprocenten for 2016. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

77 Boligsikring 3.377 

 

Specifikation af udgifter til boligsikring (1.000 kr.) efter fradrag af statsrefusion på 50 %: 

 

Boligsikring som lån 30 

Boligsikring som tilskud og lån 13 

Boligsikring som tilskud 1.014 

Almindelig boligsikring 2.643 

Efterreguleringer vedr. tidligere år -323 

 

Der forventes ydet boligsikring til i alt 300 personer. Budgetgrundlaget er yderligere satserne i 2015 tillagt 

satsreguleringsprocenten for 2016. 
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21 Sundhed (Politikområde) 

04 Sundhedsområdet 

62 Sundhedsudgifter mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Udgifter 70.319 68.916 1.403 2,0

Indtægter 291 338 -47 -13,9

Netto 70.028 68.578 1.450 2,1

 

 

Politikområdet kan opdeles på følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

40 Kirkegårde 20 

 

Budgettet dækker udgifter til begravelser, hvor der ikke er pårørende, der dækker udgiften efter fradrag af 

tilskuddet fra den offentlige sygesikring. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet 

 

53.874 

 

Specifikation af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet (1.000 kr.): 

 

Stationær somatik 23.950 

Ambulant somatik 23.337 

Stationær psykiatri 1.046 

Ambulant psykiatri 891 

Sygesikring 3.679 

Genoptræning under indlæggelse 971 

I alt 53.874 

 

For så vidt angår sygehusbehandling, betaler bopælskommunen en andel af udgiften til behandling pr. 

indlæggelse/ambulant behandling for patienter fra kommunen. 

 

Vedr. sygesikring betaler bopælskommunen til bopælsregionen en andel af regionens udgifter pr. ydelse, 

der er leveret af praktiserende sundhedspersoner til patienter fra kommunen. 

 

Bopælskommunen betaler til bopælsregionen for den specialiserede genoptræning, der er ydet under 

indlæggelse på sygehus. 

 

Medfinansieringen sker med baggrund i fastsatte takster for de enkelte ydelser og den konkrete aktivitet 

vedr. kommunens borgere. Budgettet er fastlagt med baggrund i aktiviteten i første halvår af 2015. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.381 

 

 

Den kommunale genoptræning består af både genoptræning i h.t. sundhedsloven og serviceloven. 

Herudover omfatter området specialiseret ambulant genoptræning i Regionen. 

 

Den samlede normering incl. sagsbehandlende terapeuter udgør 12,5 stilling. 
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Fagpersonale vedr. kommunal genoptræning 5.655.000 kr. 

Ledelse og administration 528.000 kr. 

Kørselsudgifter i forbindelse med genoptræning 482.000 kr. 

 

Ambulant specialiseret genoptræning i form af betalinger til regionen udgør 332.000 kr.  

Der er afsat 82.000 kr. til kræftrehabilitering. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

84 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 2.812 

 

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til patienter med et svært fysisk handicap, og behand-

lingen kan bestå i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Borgere der henvises til veder-

lagsfri fysioterapi kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt 

tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de vederlagsfri patienter vil benytte evt. kommunale 

tilbud. Det skal derfor overvejes, hvordan den vederlagsfri fysioterapi kan samtænkes med kommunens 

øvrige tilbud på træningsområdet.  

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.608 

 

Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse består af nettodriftsudgifterne vedr. Forebyggelses-

centeret med tilhørende projekter, samt udgifter vedr. nyetableret Sundhedshus. Forebyggelsescenteret 

flyttede i foråret 2014 fra Fredensvej til Sundhedshuset i Rudkøbing gammel skole. 

 

Som et led i udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet er det aftalt, at det samlede 

sygefravær i kommunen skal nedbringes med 5 % i 2013 og yderligere 5 % i 2014. På den baggrund 

igangsættes projekt ”Nærvær og Fravær, der i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2015 målrettet skal 

arbejde på at nedbringe sygefraværet. Projektet videreføres i 2016 og skal udvikle, iværksætte og 

organisere indsatser på følgende områder: 

 Fremmødepolitik/Fraværspolitik 

 Den professionelle samtale 

 Arbejdsplads Workshops 

 Forebyggelse 

 Udredning og fastholdelse 

 IT-systemer 

 Fokus på fælles ansvar 

 

 

Udgifterne vedr. Forebyggelsescenteret udgør 1.845.000 kr. og nettodriftsbudgettet vedr. Sundhedshuset 

udgør 1.767.000 kr. Den samlede personalenormering udgør 3,7 fuldtidsansatte udover, hvad der 

finansieres af de enkelte projekter. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

90 Andre sundhedsudgifter 2.333 

 

Specifikation af andre sundhedsudgifter (1.000 kr.): 

  

Færdigbehandlede patienter 60 

Hospice ophold 282 

Begravelseshjælp 794 

Befordringsgodtgørelse 

I alt 

1.197 

2.333 
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22 Ældre- og handicapområdet (Politikområde) 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

32 Tilbud til ældre og handicappede 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Udgifter 200.931 205.979 -5.048 -2,5

Indtægter 26.865 33.393 -6.528 -19,5

Netto 174.066 172.586 1.480 0,9

 

Bevillingen dækker følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

30 Ældreboliger -3.932 

 

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedr. nedenstående kommunale ældreboliger: 

Bagenkop Brugercenter 14 boliger 

Hovedgaden 55, Humble 22 boliger 

Skrøbelev Ældreboliger 14 boliger 

Stigtebo 18 boliger 

Tullebølle Centeret 43 boliger 

Lindelse Plejecenter 46 boliger 

 

Driftsudgifter og driftsindtægter er pris- og lønfremskrevet med baggrund i budget 2015. I driftsudgifterne 

er indregnet en udgift på 851.000 kr. primært til betaling af husleje mv. i 18 boliger, der benyttes som 

aflastningsboliger. Derudover dækkes huslejetab mv. i ældreboliger på Rudkøbing Plejehjem, Danahus, 

Kohaven og Strynø. I forhold til 2015 er der foretaget en reduktion af budgetbeløbet med 350.000 kr. som 

andel af 16 mio. kr.-puljen. Herudover  er huslejeindtægterne forhøjet med 327.000 kr. efter oplæg fra 

administrator. 

 

Driftsudgifterne består primært af vedligeholdelsesudgifter, regnskabsføring, udgifter vedr. el, vand og 

varme samt skatter, afgifter og forsikringer. Indtægterne består af huslejeindbetalinger fra beboerne. 

 

Alle ældreboligerne administreres af Boligselskabet Langeland i h.t. indgået administrationsaftale.  

Visitationen til ældreboligerne foretages af Visitationsenheden i Ældreafdelingen. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 163.470 

 

 

Ældreafdelingen Centralt 

De samlede lønudgifter udgør 2.423.000 kr. og de samlede kørselsudgifter vedr. hjemmeplejeområdet er 

indregnet med 1.226.000 kr. Herudover er der til det samlede område tildelt 467.000 kr. vedr. møder og 

kurser.  I forhold til 2015 er der overført 3 personer fra området til konto 6. 

Som andel af 16 mio. kr.-puljen er de samlede kørselsudgifter nedsat med 400.000 kr. i forbindelse med 

omlægning af kørslen. 

 

Fællesudgifter og indtægter vedr. ældre 

Bevillingen dækker bl.a. tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, i alt 

2.385.000 kr. og tilskud til personlig/praktisk hjælp i h.t. § 94 og § 95, i alt 2.449.000 kr.  

Bevillingen dækker herudover udgifter til Omsorgssystemet på 1.099.000 kr. og et kommunalt tilskud på 

357.000 kr. til Frivilligcenter Langeland. 

Under området er afsat 4.080.000 som andel af Ældremilliarden. I 2014 og 2015 har der under området 

været afsat udgifter til diætist, ergoterapeut til styrkelse af rehabilitering på plejecentre, velfærdsteknolo-

gisk implementeringsmedarbejder samt øget normering på rehabiliterings/akutpladser. Der har ligeledes 
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været afsat midler til køkkenlønninger, øget dagcentertilbud samt øget serviceniveau på rengøring. De 

samlede udgifter på 4.000.000 kr. er efter ansøgning blevet dækket af Staten og indtægtsført under om-

rådet. Fra 2016 skal der ikke længere ansøges om tilskud, idet midlerne bliver en del af de generelle 

bloktilskud til kommunerne.        

 

Hjemmepleje 

Hjemmeplejen er organiseret ud fra centre i Humble, Stigtebo og Tullebølle. Hjemmeplejen i Rudkøbing  

holder til i Nørregade og Hjemmesygeplejen i Sundhedshuset.  

 

Det samlede budget er identisk med budget 2015 pris- og lønfremskrevet til 2016-niveau. Budgettilde-

lingsmodellen, tildeler de enkelte områder budget ud fra gennemsnitsløn og planlagt tid tillagt vejtid. 

Dermed sikres, at der i budgettet for de enkelte områder, er taget højde for antallet af modtagere, 

plejetyngden og geografien. 

 

Specifikation af udgifter til hjemmepleje: 

                                                                                         1.000 kr. 

Hjemmeplejen Rudkøbing 21.459 

Hjemmeplejen Humble 9.522 

Hjemmeplejen Stigtebo 5.241 

Hjemmeplejen Tullebølle 8.632 

Social- og sundhedselever 2.755 

Hjemmesygepleje 17.844 

 

Personaleforbruget i de enkelte hjemmeplejeområder udgør: 

 

Hjemmeplejen Midt 63 

Hjemmeplejen Syd 25 

Hjemmeplejen Stigtebo 16 

Hjemmeplejen Tullebølle 26 

Hjemmesygepleje 42 

 

Som andel af 16 mio. kr.-puljen er det samlede hjemmeplejebudget nedsat med 848.000 kr. i forbindelse 

med indførelse af ny velfærdsteknologi i form af implementering af skylletørre-toiletter og videobesøg. 

 

Serviceteam Ældreområdet 

 

De samlede lønudgifter vedr. Serviceteamet udgør 4.533.000 kr. og salg af serviceopgaver er budgetteret 

til 3.057.000 kr.  

Hjemmeplejens biler er samlet under området og det samlede budget udgør 1.875.000 kr. 

 

Plejecentre 

Stigtebo omfatter 18 plejeboliger og fungerer som et leve- bomiljø, hvor beboerne selv kan medvirke til 

bl.a. madlavning, som personalet står for. Beboerne betaler et fast beløb hver måned, som bruges til ind-

køb af fødevarer mv. Der er tilknyttet 12 dagcenterpladser, som har åbent 3 dage om ugen. 

 

Tullebøllecentret indeholder 43 boliger, fordelt med 29 plejeboliger, 4 ægteparboliger og 10 demensboli-

ger. Herudover indeholder centret Tranekær Centerkøkken, hvor al madproduktion til hjemmeboende 

ældre foregår. 

 

Danahus Plejecenter indeholder i alt 51 boliger, fordelt med 14 almindelige ældreboliger, 10 gæsteboliger 

samt 27 plejeboliger. Bodelen henhører under Boligselskabet Langeland. 

 

Lindelse Plejecenter omfatter 46 boliger, fordelt med 38 plejeboliger og 8 gæsteboliger. På plejecenteret 

er der herudover 12 dagcenterpladser, der er åben 3 dage om ugen. 
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Humble Plejecenter omfatter 20 boliger, alle normeret som demensboliger.  

 

Rudkøbing Plejecenter indeholder 33 boliger, fordelt med 32 plejeboliger og 1 aflastningsbolig. Centeret 

indeholder herudover 12 dagcenterpladser, som har åbent 5 dage om ugen. Plejecenteret ejes og drives 

af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst. 

 

Det samlede budget er identisk med budget 2015 pris- og lønfremskrevet til 2016-niveau. Budgettilde-

lingsmodellen, tildeler de enkelte plejecentre budget ud fra gennemsnitsløn, antal boliger, boligtype og 

kvadratmeter fællesareal. Dermed sikres, at alle plejecentre har ens forudsætninger for at yde samme 

service overfor brugerne. 

 

Udover plejecentrene omfatter bevillingen udgifter til servicearealer i forbindelse med ældreboliger i Ko-

haven, Skrøbelev og Bagenkop Brugercenter. 

 

Specifikation af udgifter til plejecentre og servicearealer: 

 

                                                                                         1.000 kr. 

Danahus Plejecenter 16.610 

Humble Plejecenter 9.790 

Lindelse Plejecenter 17.285 

Stigtebo 7.220 

Tullebølle Plejecenter 15.371 

Rudkøbing Plejehjem 13.882 

 

Personaleforbruget på de enkelte plejecentre udgør: 

 

Danahus Plejecenter 44 

Humble Plejecenter 25 

Lindelse Plejecenter 44 

Stigtebo 21 

Tullebølle Plejecenter 39 

Rudkøbing Plejehjem 34 

  

 

Som andel af 16 mio. kr.- puljen er fra 2017 indregnet en besparelse på 500.000 kr. årligt fremover i 

forbindelse med sammenlægning af ledelsen af Humble Plejecenter og hjemmeplejen i Humble i 2016. 

Besparelsen i 2016 udgør 210.000 kr. Herudover nedlægges dagcentertilbuddet på Tullebølle 

Plejecenter, svarende til en budgetreduktion på 260.000 kr. Ved øget brug af ny metode til forflytning og 

implementering af skylletørretoiletter og ”intelligente bleer” forventes en besparelse på 500.000 kr. 

 

Tranekær Centerkøkken 

I 2009 blev al madproduktion samlet i Tranekær Centerkøkken. Det gælder såvel maden til beboere på 

plejecentre som madudbringning. Det er i foråret 2014 besluttet at decentralisere produktionen af varm 

mad til de enkelte plejehjem. Overgangen til decentral produktion skete i efteråret 2014. Efter overgangen 

udgør personalenormeringen i de enkelte køkkener: 

  

Køkken, Humble Plejecenter 2,5 

Køkken, Lindelse Plejecenter 3,8 

Køkken, Danahus Plejecenter 3,8 

Køkken, Rudkøbing Plejehjem 3,2 

Tranekær Centerkøkken 10,1 

 

Der blev ved omlægningen anvendt ca. 802.000 kr. fra Ældrepuljen til køkkenlønninger. 

Centerkøkkenets budget er reduceret med 150.000 kr. som andel af 16 mio. kr.-puljen. 
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.888 

 

Bevillingen dækker bruger/dagcentre i Lejbølle, Tryggelev og Kohaven på henholdsvis 365.000 kr.,  

557.000 kr. og 235.000 kr. 

   

Herudover omfatter bevillingen 731.000 kr. til ordningen vedr. forebyggende hjemmebesøg til borgere på 

75 år og derover. Den potentielle målgruppe udgør ca. 1.200 borgere. Ordningen er tilrettelagt således, at 

 

 alle 75+ årige tilbydes besøg to gange årligt, dog ikke borgere der bor på plejehjem/centre og 
borgere i eget hjem, som modtager personlig pleje. 

 Herudover besøges 75+ årige, som har mistet en ægtefælle, eller hvor ægtefællen flytter på 
plejehjem, samt personer der nyligt er udskrevet fra sygehus, men ikke modtager besøg af 
hjemmesygeplejen. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.029 

 

Nettoudgiften på 2.029.000 kr. består alene af betalinger for plejehjemsophold i andre kommuner med 

6.613.000 kr. og indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på 4.584.000 kr. Der forudsættes 

betaling vedr. i alt 20 ældre i andre kommuner. Der forudsættes solgt 10 pladser til andre kommuner.  

 

Når en ældre er visiteret til plejebolig i hjemkommunen, har den pågældende en lovfæstet ret til at benytte 

en plejebolig i en anden kommune. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 

befordring 

 

9.739 

 

Bevillingen dækker udgifter til (1.000 kr.): 

 

Støtte til køb af bil jfr. Servicelovens § 114 1.643 

Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 1.343 

Inkontinens- og stomihjælpemidler 2.411 

Genbrugshjælpemidler 3.977 

Forbrugsgoder 25 

Hjælp til boligindretning 346 

Støtte til individuel befordring 516 

Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil -522 

 

Under støtte til køb af bil er forudsat en tilgang på 5 nye motorkøretøjer. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved 

pasning af døende i eget hjem 

 

872 

 

Området dækker udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. i forbindelse med pasning af 

døende, jfr. servicelovens § 118 og 119. 
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23 Voksne med særlige behov (Politikområde) 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Udgifter 61.074 63.621 -2.547 -4,0

Indtægter 9.883 9.700 183 1,9

Netto 51.191 53.921 -2.730 -5,1

 

Området består af følgende funktioner: 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.031 

 

De samlede indtægter i form af statsrefusion vedr. særlig dyre enkeltsager forventes at udgøre 1.031.000 

kr. Der ydes i 2015 statsrefusion med 25 % ved et udgiftsniveau i den enkelte sag på mellem 1.000.000 

kr. og 1.859.999 kr. Over 1.860.000 kr. ydes 50 % refusion. Pr. 01.09.2012 ændres ovenstående grænser 

til henholdsvis 740.000 kr. og 1.489.999 kr. i sager, der vedrører personer, som er under 18 år, eller som 

modtager støtte efter servicelovens § 76 (efterværn). Der indføres i samme forbindelse særlig refusions-

regler i sager, hvor fire eller flere børn i samme husstand er anbragt udenfor hjemmet. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.036 

 

Bevillingen dækker udgifter jfr. entreprenøraftaler, forpligtende samarbejder samt landsdækkende kon-

sulentordninger (1.000 kr.), hvoraf de væsentligste er: 

 

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - region 1.600 

Forpligtende samarbejde vedr. Børne- og Ungerådgivning 450 

Praksisplanen i Region Syddanmark 248 

Hjerneskaderådgivningen 145 

Kofoedsminde 187 

Børnekonsulentordning 95 

Forpligtende samarbejde vedr. handicappede og ældre 65 

Døvblindekonsulentordningen 63 

Blindeinstituttet - specialrådgivning 58 

Alkoholkonsulentordning 90 

Sundhedsaftaler 35 

 

Der er indregnet en ny udgift på  248.000 kr. afledt af ny praksisplan for almen praksis i Region 

Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold 

til almen praksis. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer 

 

413 

 

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem, krisecentre mv. på 852.000 kr., hvortil Staten 

yder 50 % i tilskud. 
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

44 Alkoholbehandling mv. 732 

 

Budgetbeløbet dækker abonnementsbetaling til Svendborg Kommune som entreprenørkommune vedr. 

ambulant alkoholbehandling. Der er ikke herudover indregnet budget til døgnbehandling. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

45 Behandling af stofmisbrugere 625 

 

Budgetbeløbet dækker udelukkende betalinger til Svendborg Kommune for dagbehandlingstilbud til 

stofmisbrugere. Som andel af 16 mio. kr.- puljen er budgettet nedsat med 300.000 kr., svarende til hidtil 

afsatte midler vedr. døgnbehandling.      

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

50 Botilbud til længerevarende ophold                                                       23.919 

 

Bevilling dækker betalinger til andre kommuner vedr. længerevarende botilbud for personer med nedsat 

funktionsevne og sindslidende, henholdsvis 14.670.000 kr. og 2.245.000 kr. Udgifterne er budgetlagt på 

baggrund af aktuel belægning juni 2015, svarende til i alt 20 personer fordelt med 16 personer med ned-

sat funktionsevne og 4 personer i botilbud for sindslidende. I forhold til det hidtidige niveau er udgifter til 

længerevarende botilbud reduceret med 1,0 mio. kr. som andel af 19,5 mio. kr.-puljen vedr. det 

specialiserede socialområde. 

 

Herudover omfatter bevillingen det socialpsykiatriske Bo- og værested Hjørnet. Nettodriftsudgifterne vedr. 

Hjørnet udgør 6.767.000 kr. Målgruppen for Bo- og værestedet er personer, der skønnes at have en 

langvarig eller kronisk psykisk lidelse. Bo- og værestedet omfatter såvel døgntilbud som dagtilbud. Her-

udover er der tilknyttet en støtte- og kontaktpersonordning til centeret. Personalenormeringen udgør i alt 

14,1 fuldtidsansatte.      

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

52 Botilbud til midlertidigt ophold                                                         14.951 

 

Bevillingen dækker betalinger til andre kommuner vedr. midlertidigt botilbud for personer med nedsat 

funktionsevne på i alt 7.417.000 kr. Udgifterne er budgetlagt på baggrund af aktuel belægning juni 2015, 

svarende til i alt 16 personer. Der er som andel af 16 mio. kr.-puljen indregnet en budgetreduktion på 

790.000 til udgifter vedr. eksterne midlertidige botilbud, hvilket skyldes en målrettet visitation og fokus på 

fleksibiliteten i egne tilbud. 

 

Herudover omfatter bevillingen 4 kommunale bofællesskaber for personer med nedsat funktionsevne. 

Som fællesudgift under området er budgetlagt  andel af central ledelse og administration med  i alt 

334.000 kr. I forhold til 2015 er der overført 1 administrativ person fra området til konto 6. 

 

Som andel af 16 mio. kr.-puljen er indregnet en budgetreduktion på i alt 600.000 kr., fordelt med 200.000 

kr. på Duevej, Hovedgaden og Hine Bakkevej. Reduktionen opnås ved 

 Ny visitation af alle beboere 

 Ændring af vagtplanlægningen 

 Reduktion af personaledækningen i ydertimerne 

 Reduktion i antallet af personalemøder 

 

Herudover er der nedlagt en lederstilling indenfor bofællesskaberne, hvorefter ledelsen af alle fire 

bofællesskaber varetages af en leder. Der er ved omstruktureringen kompenseret med 3 administrative 

og 4 pædagogtimer ugentligt. 
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Der er ligeledes som andel af 16 mio. kr.-puljen indregnet en mindreudgift til Social Tilsyn Syd på 60.000 

kr. fordelt med 30.000 vedr. Hine Bakkevej og 30.000 kr. vedr. Duevej. 

 

 

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse 8.179 

-4.509 

 

Der er plads til 14 beboere samt 1 aflastningsbolig. Personalenormeringen udgør i alt 13,1 fuldtidsan-

satte. Der er nattevagt i bofællesskabet. Ud over normeringen er der budgetteret med 770.000 kr. til vika-

rer. Der er solgt 6 pladser til andre kommuner. 

 

Bofællesskabets boligadministration varetages af Landsforeningen LEV. 

 

 

Bofællesskabet Duevej, Humble 1.221 

-566 

 

Der er plads til 6 beboere, og personalenormeringen udgør 3,3 fuldtidsansatte. Herudover er afsat 61.000 

kr. til vikarer. Der er solgt 3 pladser til beboere fra andre kommuner. 

 

 

Bofællesskabet Hine Bakkevej 1.411 

 

Der er plads til 8 beboere. Bofællesskabet er en afdeling af Boligselskabet Langeland. Bofællesskabet er 

beregnet for personer med lettere fysiske og psykiske handicap. Personalenormeringen udgør 2,4 fuld-

tidsstilling. Der er ved en omlægning ansat fælles leder for Duevej, Hine Bakkevej og Hovedgaden. 

Vikarudgifter er budgetlagt med 118.000 kr. 

 

 

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble 1.836 

 

I bofællesskabet på Hovedgaden er der plads til 6 beboere og 1 aflastningsplads. Personalenormeringen 

udgør 4,5 fuldtidsansatte. Herudover er afsat 61.000 kr. til vikarer.  

 

I løbet af 2012 er bofællesskaberne i Humble overtaget af Boligselskabet Langeland fra BO-Fyn. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

57 Kontante ydelser 376 

 

Bevillingen dækker merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne på 752.000 kr.  Heraf ydes stats-

refusion med 376.000 kr. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

58 Beskyttet beskæftigelse                                                           9.078 

                                                         -2.337 

 

Værkstedsgården er normeret til 31 pladser fordelt med 26 beskyttede værkstedspladser/dagcenter-

pladser og 5 daghjemspladser. Bruttodriftsudgifterne vedr. Værkstedsgården udgør 5.641.000 kr., og 

indtægter fra salg af pladser til andre kommuner udgør 2.271.000 kr. Personalenormeringen udgør i alt 

8,8 fuldtidsansatte, heraf 2 personer i fleksjob. Vikarudgifter er budgetteret til 64.000 kr. 
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Ud over Værkstedsgården betaler kommunen for værkstedspladser i Svendborg Kommune samt andre 

kommuner, hvor borgeren er bosiddende i bofællesskab eller anden boform. Med baggrund i aktuel 

belægning juni 2015 på 27 personer er der indregnet en udgift på i alt 3.371.000 kr. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

59        Senhjerneskadecafè/Hjemmevejledning 1.171 

 

Senhjerneskadecafèen og hjemmevejledningen jfr. Servicelovens § 85 er organiseret under Værksteds-

gården. 

 

 

.  
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24 Støtteordninger (Politikområde) 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Udgifter 562 587 -25 -4,3

Indtægter 0 0 0

Netto 562 587 -25 -4,3

 

Der er tale om følgende funktion: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

99 Øvrige sociale formål 562 

 

Budgettet omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, tilskud til diverse sociale 

formål og støtte til frivilligt socialt arbejde.    
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12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget 
 

 

 

 

Alle politikområder 
Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Beløb i 1.000 kr.     

50 Politisk område 3.991 3.944 47 1,2 

51 Administrativt område 90.669 86.584 4.085 4,7 

52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4.675 4.459 216 4,8 

Udvalget i alt 99.335 98.365 970 1,0 

  

Generelle bemærkninger 

Området vedrører den politiske organisation, administrationsbygninger, administrationsudgifter, forplig-

tende samarbejder og forsikringer. 

 

Bevillingens aktiviteter omfatter: 

 

 Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter, pensionsforpligtelse med videre) 

 Udgifter til kommissioner, råd og nævn 

 Udgifter til administrationsbygningen 

 Løn og øvrige udgifter til det administrative personale  

 Udgifter til EDB, fotokopiering, kontorhold, revision med videre 

 Indtægter i henhold til forskellige love 

 Forpligtende samarbejde omkring miljø 

 Udviklingspulje 

 Lønpuljer 

 Tjenestemandspensioner 

 Forsikringer 

 Administrationsudgifter – Udbetaling Danmark 

 Jobcenter Langeland 

 Myndighedsopgaver 

  

Området er påvirket af aktivitetsomfanget i alle øvrige sektorer, da en del af aktiviteterne vedrører admi-

nistration og styring af kommunens samlede aktivitetsniveau.  

 

Ikke alle aktiviteter er lovfæstet, men i speciallovgivningen stilles krav om kommunal administration, tilsyn 

med videre.  

 

Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og 

indtægter i 2016 – 2019. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende 

tidspunkt. Den årlige budgetreduktion på 2,7 mio. kr. er indregnet i overslagsårene. 

 

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2015 - 

pris- og lønfremskrevet med regeringens og KL’s seneste skøn. 

Ændringer fra basisbudget 2016 til det foreliggende budget:  

 

Budget 2016 vedtaget i forbindelse med budget 2015 93.434 

Budgetopfølgning pr. 31.03.2014 – KMB 10.06.2014 452 

Fordeling af lønforhandlingsmidler 2014 -563 

Basisbudget i 2015 – i 2014 priser 93.323 

Pris- og Lønfremskrivning fra 2015 til 2016  1.000 
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Basisbudget i 2015-priser 94.323 

Jobcenter 0,5 stilling til lovpligtig aktivering 200 

Borgerservice 0,5 stilling til boligplacering m.m. 250 

Byggesagsgebyrer 100 

Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme -558 

Understøttelse af implementeringsopgaver vedr. digitalisering 558 

Reduktion som følge af forsikringsudbud i 2015 -137 

Budgetforslag pr. 10.08.2015 94.736 

Ny aftale med Langelands Elforsyning vedr. afregningspris på el -483 

Oplæg til 1. behandling i ØK den 07.09.2015 94.253 

Decentral fordeling Digital post 70 

Decentral fordeling afregningspris på el, Lgl. Elforsyning 429 

Overhead Asylområdet -500 

2. behandling 94.252 

4,7 årsværk flyttet fra hjemmepleje til kt. 6 i h.t. konteringsregler 3.056 

Erhvervsservice/markedsføring KBM 08.10.2015 500 

Decentral andel fællesudgifter til IT, 2016 1.528 

 99.336 

 

Forudsætninger og bemærkninger på de enkelte områder fremgår af det følgende. 

 

 

50 Politisk område (Politikområde) 

 06 Fællesudgifter og administration 

42 Politisk organisation 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 4.014 

8 
3.969 45 1,1 

Indtægter 23 23 0 0 

Netto 3.991 3.946 45 1,1 

 

Bevillingen dækker samtlige udgifter til kommunalbestyrelsen samt andre udgifter til øvrige udvalg, råd og 

nævn. Budgettet er beregnet ud fra de konkrete oplysninger. Budgettet kan opdeles på følgende funktio-

ner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

40 Fælles formål 78 

 

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.  

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.477 

 

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 

01.01.2015. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 

 

Kommunalbestyrelsen består af 15 medlemmer. Der er desuden nedsat følgende udvalg: 

Økonomiudvalget 

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 

Sundhedsudvalget 

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 
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Egenbetaling til fortæring efter møder i Kommunalbestyrelsen udgør kr. 23.000.  

 

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester: 

 

 Antal 

medlemmer 

Honorering i 

procent 

Økonomiudvalget (Formand Borgmester) 7 - 

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 5 25 

Uddannelses-, Social-, og Kulturudvalget 7 25 

Sundhedsudvalget 5 25 

Erhvervs-, Turisme og Beskæftigelsesudvalget 5 15 

Folkeoplysningsudvalget  2 

Børn- og Ungeudvalget (Lovpligtigt)  5 

1. viceborgmester  5 

Næstformand TTM, USK, SUN og ETB  5 

 

Udvalgsmedlemmer modtager et udvalgsvederlag på 2 % af borgmestervederlaget. 

 

Med virkning fra den 1. juli 2014 blev kommunalpolitikernes vederlag forhøjet. Samtidig ændredes den 

løbende regulering af det faste vederlag. Ændringen betyder, at reguleringen fremover vil følge den 

generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. For kommunalpolitikere i kommuner med under 

80.000 indbyggere udgør det faste vederlag 86.122 kr. 

 

Kommunerne vil blive kompenseret for denne udgift. Langelands andel er beregnet til 109.000 kr., som 

indgår på finansieringssiden. 

 

Samtidig skal det på sigt være mere gennemskueligt, hvad politikere får i løn. Der er derfor nedsat en 

kommission, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige aflønning. Denne aftale vil træde i kraft fra 

2018. 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

42 Kommissioner, råd og nævn 175 

 

Der er afsat midler til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Ældreråd og Handicapråd.  

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

43 Valg 261 

 

Der er budgetteret med afholdelse af 1 valg i 2016 (8 afstemningssteder). 

  

  



 

Side 120 af 146 

51 Administrativt område (Politikområde) 

06 Fællesudgifter og administration mv. 

45 Administrativ organisation 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 102.513 96.944 5.569 5,7 

Indtægter 11.844 11.436 408 3,6 

Netto 90.669 85.508 5.161 6,0 

 

Bevillingen dækker samtlige udgifter til administrationsbygninger, fællesudgifter og -indtægter, samtlige 

udgifter til administrative afdelinger og forpligtende samarbejder med videre. 

 

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

50 Administrationsbygninger 3.952 

 

Budgettet skal dække 2 pedeller, kantinemedarbejdere, rengøring, øvrige personaleudgifter, inventar og 

materiel, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udgifter til ejendomsskatter, el, forbrugsafgifter og 

varme.  

 

Der er i 2013 indgået kontrakter med Alliance+ omkring rengøring på Rådhuset.   

 

Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr. 368.000.  

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

51 Sekretariat og forvaltninger 42.863 

52 Fælles IT og telefoni 8.190 

54 Naturbeskyttelse, lønudgifter 477 

55 Miljøbeskyttelse 2.449 

56 Byggesagsbehandling 159 

57 Voksen- ældre- og handicapområdet, 

lønudgifter 3.925 

58 Det specialiserede børneområde, lønudgifter 3.352 

  61.415 

 

Området er delt op i følgende enheder/afdelinger, der er opdelt med udgangspunkt i organisationen: 

 

 Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger 

 Borgerservice 

 Social og familie 

 Økonomi og HR 

 Infrastruktur 

 Fællesadministration 

 Myndighed 

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 2 direktører, 1 økonomi- og stabschef samt 7 fagchefer. 

 

Ovennævnte funktioner indeholder løn mv. i enhederne/afdelingerne, men er grundet særlige konterings-

regler fordelt på flere funktionsområder. 
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Budget og personalenormering: 

 

 Budget 2016 

 1.000 Kr. Normering 

Økonomi og HR 9.302 21,3 

Fælles stabe adm. 3.114 4,9 

Fælles IT og telefon 3.175 5,0 

Kultur – central adm. 435 1 

Skoler og dagtilbud 575 1 

Infrastruktur 5.936 11,3 

Naturbeskyttelse 477 1 

Miljøbeskyttelse 1.476 4 

Byggesagsbehandling 953 2 

Borgerservice – øvrig og myndighed 7.515 14,7 

Social og familie, spec. børneområde 3.662 9,3 

Myndighed, voksen, ældre og 

handicapområdet 

5.238 10,2 

I alt  42.372 85,7 

 

Alle afdelinger har beløb til møder og kursus, abonnementer, kontingenter og andre mindre anskaffelser. 

Kørselsudgifter administreres på en fælles konto. Det bemærkes, at der i Myndighed er overflyttet 4,7 

årsværk fra hjemmepleje adm. jf. gældende konteringsregler. Endvidere er der sket omplacering af nor-

meringer i h.t. organisationsstruktur. 

 

Materiale- og aktivitetsudgifter (1.000 kr.): 

 

Abonnementer og kontingenter 45 

Advokat- og konsulentbistand 336 

Annoncer 343 

Ejendomsoplysninger 5 

Erhvervsservice/markedsføring 500 

Forplejning, møder og kurser – Rådhus 338 

Fælles kommunale områder 38 

Kontingent til indkøbssamarbejde 590 

E-indkøb 273 

Inventar Rådhuset 68 

KL 547 

Kommune- og lokalplaner 341 

Kontorhold 237 

Lægeerklæringer 563 

Porto og nets 434 

Revision 386 

Tjenestekørsel 495 

Uddannelse 337 

Udsmykning kantinen 5 

Forpligtende samarbejde Svendborg, adm. vedr. miljøbeskyttelse 973 

 6.854 

 

Ovennævnte specifikation er en foreløbig opgørelse, som vil blive tilrettet, når den igangværende analyse 

omkring digital post mv. er afsluttet. 

Centrale IT-systemer:  

KMD aftaler:  

TSA 2.439 

UDK 2.114 



 

Side 122 af 146 

Øvrige 1.269 

Service 211 

KMD OPUS Administrativ Styring 2.655 

Vedligeholdelse, programmer og systemer 1.023 

Øvrige løsninger og programmer, herunder intranet og 

hjemmeside, acadre og digitale løsninger 

1.033 

Tværgående systemer 101 

Kombit 178 

KMD – Tilkøb/Ændringer/Uddata 2.141 

Hardware, service og vedligeholdelse:  

Leasing IT, print og telefoni 1.651 

Print 321 

Telefoni og kommunikation 222 

Licenser 1.881 

Service og vedligeholdelse (klippekort) 729 

I alt 17.968 

*) Pga. særlige konteringsregler er udgifter til IT fordelt på funktion 6.51 og funktion 6.52. 

 

Indtægter (1.000 kr.): 

 

Andel af central ledelse og administration 1.047 

Andre indtægter 16 

Skorstensfejning 85 

Sundhedskort 36 

Folkeregisteroplysninger 12 

Rykkergebyrer 397 

Asylcenter Holmegaard – adm. andel 3.091 

Gebyr for fotooptagelse 10 

Udenlandske vielser 292 

Byggesagsbehandling 794 

I alt 5.780 

 

Særlige forhold vedr. budget 2016: 

 

 KMB besluttede den 08.06.2015 at opnormere Borgerservice med ½ stilling, hvorefter den fremti-

dige indsats kan vurderes. 

 

 Byggesagsgebyrer er budgetteret med 0,1 mio.kr. på grund af bl.a. overgang til digitalisering 

BOM (Bygge og Miljø). 

 

 KMD salg af ejendomme. Provenuet på 0,6 mio. kr. vil blive udbetalt til kommunerne. Salgsprove-

nuet målrettes til finansiering af digitalisering og implementering af nye IT-løsninger m.v. 

 

 Udgifter til længerevarende uddannelser (Kommunom og Diplom) afholdes af et fælles budget. 

Masteruddannelser m.v. skal godkendes i Direktionen. Diplom til lederuddannelser afholdes fra 

Økonomiudvalgets budget uanset organisatoriske placering. Uddannelsespuljen udgør kr. 

337.000. 
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 Nettobeløb i 1.000 kr. 

53 Administration vedrørende jobcentre og 

pilotjobcentre 9.440 

 

 

 Budget 2016 

 1.000 Kr. Normering 

Personale 9.055  

Kontorhold, møder og kurser, konsulentbistand mv. 338  

IT, inventar, biler og materiel 47  

I alt  9.440 20,0 

 
KMB besluttede den 08.06.2015 at opnormere Jobcenteret med ½ stilling, hvorefter den fremtidige 
indsats kan vurderes. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1.831 

   

 

Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag og 

særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver. 

 

Fra 2016 opkræves tillige administrationsbidrag til IT. For Langeland Kommunes vedkommende med kr. 

35.000, idet eksisterende løsninger med KMD udfases. 
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51 Administrativt område (Politikområde) 

06 Fællesudgifter og administration mv. 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 359 352 7 2,0 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 359 352 7 2,0 

 

Området består af følgende funktion: 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

62 Turisme 359 

 

Der resterer kr. 359.000 af kommunens udviklingspulje. 

 

Herudover er der foreløbigt disponeret med tilskud til Tranekær Slotsmølle kr. 104.000, kr. 34.000 til 

Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv, kr. 7.000 til kommunelicens vedr. lokalarkiver og kr. 500.000 til 

Langelandsfestivalen. 

 

 

51 Administrativt område 

06 Fællesudgifter og administration mv. 

52 Lønpuljer mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 15.869 14.943 926 6.2 

Indtægter 5.472 5.390 82 1,5 

Netto 10.397 9.553 844 8,8 

 

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

70 Lønpuljer 3.275 

 

Overenskomstforlig 

Der er i foråret 2015 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme 

er fastlagt for perioden fra 01.04.2015 til 31.03.2018. Lønreguleringen er opgjort til 1,38 % i 2015, hvilket 

er lavere end forventet i Økonomiaftalen for 2015.  

 

Barselsudligningspulje kr. 2.810.000 

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 18.12.2006 

 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og 
adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser 
inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke på-
hviler den enkelte arbejdsplads alene. 

Aftalen fastsætter minimumsbestemmelser for udligning af samtlige arbejdspladsers udgifter til de ansatte, 
der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der senest 
den 1. januar 2007 skal være etableret en barselsudligningsordning i hver kommune. 

Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften 
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i forbindelse med orloven. Det kan derfor lokalt besluttes, at refusionen skal udgøre mere end 80 %. Kom-
munen skal vælge én eller eventuelt en kombination af to modeller for udligningsordninger. 

Efter anbefaling fra Det Midlertidige Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har Sammenlægningsudvalget god-
kendt model A, hvorefter der ydes refusion af minimum 80 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der 
er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra bopælskommunen. Ved sædvanlig løn 
forstås en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær samt arbejdsgiverudgifter. 

Hvis dagpengerefusionen fra bopælskommunen ikke tilfalder arbejdspladsen, skal refusionen til den enkelte 
institution tillægges dagpengerefusionen. 

Med baggrund i de tidligere års udgifter til barselsorlovsordninger er det beregnet, at udgiften vil udgøre 0,6 
% af den samlede lønsum i kommunen. Ordningen er finansieret ved, at der af lønsummen til den enkelte 
afdeling/institution tilbageholdes 0,6 %, der overføres til denne centrale pulje. 

 

Pulje til MED-Udvalg kr. 465.000 

Der er  truffet beslutning om  nedsættelse af en  fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at 

kom-pensere for institutioners vikarudgifter med videre i forbindelse med fællestillidsrepræsentanternes 

deltagelse i MED-Udvalg. 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

72 Tjenestemandspensioner 10.397 

 

Beløbet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd samt forsikringspræmie til nuværende 

tjenestemandsansatte medarbejdere. 

 

Der er budgetteret med udbetaling af tjenestemandspensioner til 57 personer i alt kr. 6.500.000. 

 

Indbetaling af forsikringspræmier for 10 ansatte tjenestemænd udgør kr. 3.300.000. 

 

Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. 

 

Antallet af pensionister er stigende, samtidig med at antallet af præmiebærende tjenestemandsforsikringer 

er faldende. Konsekvensen af dette er, at de opsparede midler på sigt ikke længere er tilstrækkelige til at 

kunne regulere de opsatte pensioner og løbende pensionsudbetalinger.  

 

Langeland Kommune har tidligere år valgt at følge anbefalingen fra Sampension, der anbefaler at anvende 

maksimumssatsen ved afregning. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensions-

forpligtelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat. Der har derfor været anvendt følgende maksi-

mumsatser:  

 

Afregningssatsen for 2016: 57,80 % 

Afregningssatsen for 2015: 48,97 % (Afregningssats for 2014 anvendt i h.t. beslutning) 

Afregningssatsen for 2014: 41,27 % 

Afregningssatsen for 2013: 33,81 % 

 

I forbindelse med kommunalreformen blev kommunen selvforsikret omkring udbetaling af svagelighedspen-

sion til lærere i ”Den lukkede gruppe”. Dette bevirker, at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen, indtil 

personen bliver 63½ år, hvis pensionering sker af helbredsmæssige årsager. Der er afsat kr. 0 i 2016, idet 

der p.t. ingen udbetalinger er til denne gruppe. 

 

I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsy-

ning. Den ene af medarbejderne gik på pension i foråret 2015, og den anden fratræder i løbet af 2016. I 

forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension indregnes i kommunens budget. Den endelige 

udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor budgettet i 2016. 
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52 Forsikringer og arbejdsmiljø (Politikområde) 

06 Fællesudgifter og administration mv. 

52 Lønpuljer mv. og faste ejendomme 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 4.675 4.456 219 4,9 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 4.675 4.456 219 4,9 

 

Området omfatter følgende funktion: 

 

Faste ejendomme Nettobeløb i 1.000 kr. 

10 Fælles formål 1.968 

 

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv. 

 

I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til 

sikringspolitik for Langeland Kommune. 

 

Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en 

årlig besparelse fra 2016 – 2020 på kr. 137.000. Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den 

årlige budgetreduktion under ØK. 

 

 

Lønpuljer mv. Nettobeløb i 1.000 kr. 

74 Interne forsikringspuljer 2.707 

 

Området omfatter udgifter til arbejdsskadeforsikring. 

 

Forsikringen dækker tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet. 

 

Kommunen er selvforsikret på dette område. 

 

Afgiften udgør 17 pct. af det bidrag, alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede betaler til 

Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Herudover betales en afgift på 13 pct. af de tilkendte arbejds-

ulykkeserstatninger mv.  

 

Afgiften opgøres på grundlag af summen af faktisk indbetalte bidrag i det foregående kalenderår og 

summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. i det foregående kalenderår.  

 

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt. 

 

Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor nuværende budget. 
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53 Erhverv og turisme (Politikområde) 

06 Fællesudgifter og administration mv. 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 0 3.388   

Indtægter 0 0   

Netto 0 3.388   

 

Området omfatter følgende funktion: 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

62 Turisme 0 

 

Området er i forbindelse med kommunalbestyrelsens nye konstituering overflyttet til Erhvervs-, Turisme 

og beskæftigelsesudvalget. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 0 

 

Området er i forbindelse med kommunalbestyrelsens nye konstituering overflyttet til Erhvervs-, Turisme 

og beskæftigelsesudvalget. 
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12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 
 

  

 

 

 

Politikområder Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Beløb i 1.000 kr.     

Aktivitets- og ydelsesområdet 126.646 107.423 19.223 17,9 

Beskæftigelse 10.334 13.920 3.586 25,8 

Erhverv og Turisme 3.504 3.378 126 3,6 

I alt 

excl tab jf. refusionsreform 

140.484 124.721                15.763 12,6 

 

Fordelt på områder: 

Beløb i hele 1.000 (netto) Budget 

2016 

Basis 

Budget 2016 

Basis tilrettet 

Afvigelse 

Folkeskolen    

Ungdommens uddannelsesvejledning 1.239 896 -343 

Ungdomsuddannelser:    

Produktionshøjskoler 1.497 1.000 -497 

Erhvervsgrunduddannelser 60 60 0 

Tilbud til udlændinge:    

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. -249 153 402 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4.914 8.400 3.486 

Kontante ydelser:    

Sygedagpenge 22.420 19.351 -3.069 

Sociale formål 211 211 0 

Kontant- og uddannelseshjælp 26.480 29.600 1.120 

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere – udgået p.g.a. refusionsreform *) 0 0 0 

Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse / kontantydelse forsikrede ledige 23.508 25.539 2.031 

Revalidering:    

Revalidering 1.571               3.029         1.458 

Tilskud  fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (indeholdt tidligere ledighedsydelse) 21.141 14.117 -7.024 

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 5.819 10.916 5.097 

Ledighedsydelse (ny i 2016) Ny 11.359 11.259 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger:    

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 3.961 3.890 -71 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.636 2.692 56 

Løn til forsikrede ansat i kommuner m.m. 101 101 0 

Servicejob -247 -247 0 

Seniorjob for +55 årige 3.672 3.672 0 

Beskæftigelsesordninger 1.538 2.240 702 

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:    

Turisme 3.141 3.141 0 

Erhvervsservice og iværksætteri 361 361 0 

I overslagsårene 2017-2018-2019 er der indlagt rammebeløb på  4 mio.-8.mio-12.mio. kr. 

til imødegåelse af forventet udgiftspres på ydelses- og beskæftigelsesområdet. 

   

*) Kun afløbsudgifter og tilbagebetalinger vil fortsat skulle registreres her i 2016 

Generelt om budgetlægningsforløbet på integrations-, ydelses,- og beskæftigelsesområdet for 2016 
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Før budgetvedtagelsen juli/august 2015:  

 

Refusionsreform: 

På grund af valg til folketinget i juni 2015 blev hele reformen af refusionssystemet og tilpasninger i udlig-

ningssystemet med virkning fra og med 2016 udskudt. Direktionen besluttede i den anledning, at der 

skulle laves et budget for beskæftigelsesområdet alene på baggrund af det som vi rent faktisk kender og 

dermed foretage en simpel fremskrivning af budgettet, hvor der tages hensyn til de ændringer vi kender 

vedrørende indhold og antal. 

 

Den økonomisk betydningsfulde refusionsreform som nævnt ovenfor blev derfor ikke er indarbejdet i bud-

getoplægget for 2016. Lovforslaget / L 4 forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 

ydelser udbetalt af kommunerne m.fl. blev vedtaget ultimo august 2015. Konsekvensen af lovvedtagelsen 

betyder en omlægning fra refusioner til bloktilskud på ca. 5 - 6 mia. kr. i 2016 og ligeså i overslagsårene. 

Omlægningen vil givet ramme kommunerne i forskellig grad – gevinst eller tab – trods budgetgarantier 

m.m.. Som følge heraf vil der i udligningssystemet blive indarbejdet nogle max grænser for den enkelte 

kommunes tab eller gevinst.  

 

Integrationsområdet: 

Den daværende SR regering fremlagde i foråret et lovforslag om ændring af integrationsloven. I forbin-

delse med regeringsskiftet i juni måned fik den nye V regering foretaget et ”straksindgreb” på flygtninge-

området – med bl.a. en ny integrationsydelse, som er noget lavere end den kontanthjælp der udbetales til 

de flygtninge som har fået ophold i kommunerne før 1. juli 2015. Endvidere vil udlændinge blive belønnet 

ved at der vil blive udbetalt et månedligt tillæg på 1.500 kr. til integrationsydelsen, når danskprøve 2 er 

bestået. Dette vil også medføre ændring i forhold til de nuværende resultattilskud som kommunerne kan 

hente hjem – kort omtalt nedenfor under området Integrationsprogram og introduktionsforløb m.m..  

 

Generelt: 

De budgetlagte refusioner skal derfor korrigeres. I den anledning blev der, inden vedtagelsen af budget 

2016 afsat et rammebeløb på i alt 18,7 mio. kr. til imødegåelse af refusionstabet samt forventet tab på 

beskæftigelsestilskuddet. Dette jf. seneste udmelding fra Kommunernes Landsforening – i august 2015 – 

hvor Langeland Kommune står til at ville miste ca. 15,7 mio. kr. i refusion på overførselsudgifterne – ho-

vedkonto 5. Kommunerne vil blive kompenseret for deres refusionstab ved at bloktilskuddene forhøjes. 

Det er vær at bemærke, at det ikke er kommunerne selv som skal står for at skulle beregne og hjemtage 

refusionerne på overførselsudgifterne, men at refusionerne i en overgangsordning for 2016 og 2017 vil 

blive beregnet og udbetalt af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Efterskrift ultimo oktober 2015:  

Den afsatte ramme på 18,7 mio. kr. er nu udmøntet og refusionerne og beskæftigelsestilskud korrigeret. 

Der resterer efterfølgende 3,9 mio. kr. af rammen som ikke er effektueret og som kan tilbageføres kas-

sen, og endnu engang skal det understreges, at der hersker stor usikkerhed omkring den refusion Lan-

geland Kommune – og for så vidt alle andre kommuner – står til faktisk at ville modtage i 2016. 

  

Først i februar måned 2016 vil STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kunne melde ud hvad 

kommunerne reelt vil modtage i statsrefusion og det må være forventeligt at der efterfølgende skal 

foretages større eller mindre korrektioner af budgetlagte refusioner for 2016. 

 

 

Jobcenter Langeland 

Jobcenter Langeland løser i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets parter 

følgende opgave i forhold til virksomheder og borgere: 

 

 Formidling af ordinære job 

 Oprettelse af voksenlærlingeaftaler 
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 Formidling af beskæftigelsesfremmede tilbud: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik 

og løntilskud – med henblik på at ledige hurtigt skal kunne få et nyt job, og at hjælpe dem, der har 

for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud. 

 Vejledning for ledige og sygemeldte om uddannelse og jobsøgning, herunder hjælp til 

udarbejdelse af CV 

 Tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse 

 Opfølgning og afklaring af sygemeldte borgere 

 Koordination af tværfaglig og helhedsorienteret sagsbehandling i Rehabiliteringsteam 

 Udredning af udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsevne med henblik på ressourceforløb, 

revalidering, fleksjob eller førtidspension 

 Information og vejledning til virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, herunder 

arbejdsfastholdelse 

 Integration/udlændinge – herunder danskuddannelse 

 Koordination af virksomhedsindsatsen i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen 

Langeland 

 

Alt sammen opgaver som har betydning for størrelsen / omfanget og længden på udbetalingen af 

nedenstående overførselsudgifter, startende med kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogramammet.. 
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60  Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

03  Undervisning og kultur 

22  Folkeskolen mv. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 896 1.219 323 26,5 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 896 1.219 323 26,5 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

14 Ungdommens uddannelsesvejledning 896 

 

Langeland Kommune har indgået en samarbejdsaftale med UU-center Sydfyn for at løse opgaverne om-

kring uddannelsesvejledning. Der sker afregning 1 gang årligt på grundlag af Langeland Kommunes 

indbyggertal. 

 

Budgettet er tilrettet/reduceret under hensyntagen til den udmeldte pris pr. indbygger for 2016. 

 

 

60  Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

03  Undervisning og kultur 

30  Ungdomsuddannelser 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 1.148 1.619 471 29,1 

Indtægter 89 88 1 1,0 

Netto 1.059 1.531 472 30,8 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

44 Produktionsskoler 1.000 

 

Kommunen betaler et bidrag til Ministeriet for børn og undervisning på baggrund af antallet af årselever 

på produktionshøjskoler i Danmark. Afregningen sker 1 gang årligt. Bidragsudgiften for 2013  afregnes i 

juli 2014. 

Den største andel af elever fra Langeland Kommune anvender Produktionsskolen på Sydfyns Erhvervs-
forskole (tidligere Svendborg produktionshøjskole). Det er unge, der er under 25 år, og som ikke har 
gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke p.t. har forudsætninger for at påbegynde en uddannelse. 
Dvs. de ikke må have bestået en studenter-, HF-, HH- eller htx-eksamen eller have en uddannelse, som 
er afsluttet med et svendebrev. Budgettet er justeret ned jf. det aktuelle udgiftsniveau. 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

45 Erhvervsgrunduddannelser 60 

 

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov 

om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
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60 Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

46  Tilbud til udlændinge 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 17.623 7.623 10.000 131,2 

Indtægter 9.071 4.277 4.794 112,1 

Netto 8.552 3.346 5.206 155,6 

 

Langeland Kommune har i 2015 fået udmeldt en kvote på 44 kvoteflygtninge og de foreløbige udmeldin-

ger viser at Langeland Kommune også vil skulle modtage 44 kvoteflygtninge i 2016. 

 

Alle nytilkomne flygtninge skal tilbydes en 3 årig integrationsplan. 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 153 

 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for 

udlændinge omfattet af integrationsloven, bl.a.: 

 

- Udgifter til danskundervisning 

- Grundtilskud 

- Resultattilskud (hvor der aktuelt er fremsat lovforslag om ændringer) 

 

Kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud og danskuddannelse efter integrationslovens refunderes med 

50 pct. indenfor to rådighedsbeløb. Nettoudgifterne er omfattet af budgetgarantien. Det skal bemærkes, 

at finansieringen, refusionsberegningerne bygger på en resultatorienteret indsats og ikke kun på en ren 

procentrefusion af bruttoudgifterne – derfor driftslofterne. Aktuelt pågår der fra regeringens side, et ar-

bejde med ny lovgivning på området, bl.a. en omlægning af resultattilskud i forhold til danskundervisning / 

bestået dansk m.m..   

 

Danskundervisning 

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for 

danskundervisning. Af de samlede bruttoudgifter i 2014 på i alt 3,5 mio. kr. udgjorde 3,3 mio. kr. udgifter 

til danskundervisning. Det skønnes at udgifterne her vil være stigende jf. stigningen i antal kvoteflygtnin-

gen Langeland Kommune skal modtage i 2015 og 2016. Budgettet foreslås løftet brutto fra 2,6 mio. kr. til 

4,5 mio. kr. 

 

Grundtilskud 

Staten yder i introduktionsperioden et grundtilskud på kr. 2.604 pr måned (takst 2015) for hver udlænding 

omfattet af introduktionsprogrammet med en varighed på op til 3 år. Aktuelt hjemtages der grundtilskud 

for i alt 56 personer (maj 2015). I 2016 foreslås der budgetlagt med grundtilskud for i alt 75 personer, sva-

rende til en merindtægt på 400.000 kr. 

 

Resultattilskud 

Som nævnt pågår der aktuelt arbejde med ændringer i forhold til de resultattilskud som kommunerne ak-

tuelt kan modtage, hvis / når en kvoteflygtning kommer i ordinær beskæftigelse, påbegynder en studie- 

og erhvervskompetencegivende uddannelse, består prøve i dansk. På grundlag af de forventede ændrin-

ger foreslås uændret budget, dvs. almindelig fremskrivning. 

 

Som ovenfor nævnt ydes der – indenfor et rådighedsbeløb - 50 pct. refusion af kommunens udgifter for 

hver helårsperson i kommunen, der deltager i tilbud om integrationsloven. Refusionen foreslås budgetlagt 
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med en lavere pct. sats – 40 pct. Årsagen er, at vi ikke i de tidligere år har kunnet præstere helårsperso-

ner nok i tilbud. På grundlag heraf, har vi ikke kunnet trække den maksimale refusion på 50 pct. hjem og 

vil formentlig ikke kunne det i 2016.  

 

Budgettet er, ud over almindelig fremskrivning løftet med 170.000 kr. til tolkeudgifter. Udgiften er en ren 

kommunal udgift. Der ydes ikke statsrefusion.. Behovet for tolkehjælp har været jævnt stigende igennem 

det sidste års tid og skønnes fortsat at ville stige. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

61 Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge 

omfattet af integrationsprogrammet 

 

8.400 

 

I juli måned var der registeret 57 som modtog kontanthjælp med en gennemsnitlig månedlig udgift på 

11.298 kr. 

 

Langeland Kommune skal modtage 44 kvoteflygtninge i 2015 og 38 kvoteflygtninge er foreløbig meldt ud 

for 2016 og hertil kommer et ubekendt antal familiesammenføringer. Antallet af kvoteflygtninge på kon-

tanthjælp vil derfor fortsat stige i løbet af 2015 og ind i 2016. Det er uvist i hvilket omfang der kan forven-

tes afgang fra kontanthjælp til selvforsørgelse. Dette afhænger af effekten af den indsats som Jobcente-

ret iværksætter for at hjælpe flygtningene ud på arbejdsmarkedet eller i ordinær uddannelsesforløb. 

 

Som nævnt er der for juni måned registreret 57 flygtninge som modtager kontanthjælp. I dette tal indgår 

15 af den udmeldte ramme på 44 kvoteflygtninge. Det betyder, at vi pr. 1. juli 2015 mangler at modtage 

29 kvoteflygtninge for resten af 2015. Hertil vil komme familiesammenførte. Tilnærmelsesvis 100% af 

kvoteflygtningene vil skulle modtage kontanthjælp. 

 

Det er ikke muligt at givet et konkret bud på antallet af kvoteflygtninge og familiesammenførte – helårs-

personer - der vil modtage den nye integrationsydelse og over antallet af flygtninge som fortsat vil mod-

tage kontanthjælp efter de tidligere regler for 2016. Antallet afhænger af den indsats og den effekt der 

kommer ud af den mere virksomhedsrelaterede indsats der er lagt op til jf. bl.a. refusionsreformen. 

 

Der foreslås budgetlagt kontanthjælp svarende til 85 helårspersoner, med udgangspunkt i det senest 

kendte udbetalingsniveau i juni 2015. 

 

Efterskrift Ultimo oktober 2015:  

Området følges og der pågår aktuelt i efteråret 2015, konstante forslag om stramninger på området. Med 

det antal asylansøgere der til og med oktober måned 2015 har ansøgt om asyl – lidt over 13.000 – så er 

det forbundet med meget stor usikkerhed om den foreløbige udmelding på 38 kvoteflygtninge for 2016 

holder. 
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60  Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

57  Kontante ydelser 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 94.216 92.215 2.000 2,1 

Indtægter 19.515 21.517 2.002 9,3 

Netto 74.701 70.698 4.002 5,7 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

71 Sygedagpenge 19.351 

 

Jobcenteret har ansvaret for administrationen af sygedagpengelovgivningen. Jobcenteret skal tilrette-

lægge og gennemføre en individuel opfølgningsindsats efter Lov om sygedagpenge med henblik på, at 

sygemeldte borgere snarest muligt vender tilbage i arbejde eller afklares til anden foranstaltning, såfremt 

det ikke efter endt lægebehandling er muligt at vende tilbage til det hidtidige eller tilsvarende arbejdsom-

råde. 

 

Sagsbehandlerne har ansvaret for selve sagsarbejdet med indhentning af helbredsmæssige oplysninger 

fra praktiserende læge, sygehus eller speciallæger, samt udarbejdelse af grundlag for evt. bevilling af 

revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 

 

Jobkonsulenterne etablerer i muligt omfang virksomhedspraktikker med henblik på afklaring af borgerens 

arbejdsevne eller optræning for at støtte borgeren i tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 

Den 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengemodel i kraft og som bl.a. betyder, at den sygemeldte efter 

fem måneder – 22 uger – på sygedagpenge, som udgangspunkt ikke kan få forlænget sygedagpenge 

efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og derfor skal overgå til et jobafklaringsforløb. I jobafkla-

ringsforløbet skal den sygemeldte sikres en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt skal 

bringe den sygemeldte i arbejde igen eller i gang med en uddannelse. 

 

I 2016 skønnes følgende antal årspersoner: 

 Uge Årspersoner 

 5 – 8  19 

 9 – 52  11 – delvist raskmeldte m.v. eller i tilbud 

 9 – 52 95 – passive og aktive 

 52 - 46 

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2015 samt forventningen til 

antallet af helårspersoner. 

 

Langeland Kommune forestår selv sagsbehandlingen omkring regressager og har knyttet en advokat til at 

føre sagerne. Kommunen kan gøre regres gældende i sager, hvor en person modtager sygedagpenge fra 

kommunen som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadeforvolder. Indtægten vedrørende regres 

kan variere en del. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

72 Sociale formål 211 

 

På denne funktion bogføres udgifter til samværsret med børn, sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og 

flytning samt efterlevelseshjælp. 
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Alle personer med bopæl i Langeland Kommune har mulighed for at ansøge om at få dækket en uforud-

set udgift. Ansøgeren udfylder et ansøgningsskema, hvorefter der foretages en individuel vurdering af, 

om ansøgningen kan imødekommes. Budgettet er almindelig fremskrivning. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

73 Kontant- og uddannelseshjælp 29.600 

 

De væsentligste områder og samt skøn over antallet af årspersoner i 2016 

 

Uddannelseshjælp til under 30 årige uden erhvervs, der ikke er i aktive tilbud,  79 årspersoner 

Kontanthjælp til forsørgere over 30 år,  80 årspersoner 

Kontanthjælp til ikke-forsørgere over 30 år,  84 årspersoner 

Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen,  6 årspersoner 

Kontanthjælp til unge under 30 år, med erhvervskompetencegivende uddannelse,  3 årspersoner 

Uddannelseshjælp i aktive perioder 11 årspersoner 

Forsørgelse af personer i tilbud 16 årspersoner 

Forsørgelse af personer i tilbud, i ordinær udd., virksomhedspraktik m.m. 8 årspersoner 

 

Løntilskud - her registreres alene udgiften til løntilskud. Selve lønudgifterne ved ansættelsen i kommunale 

virksomheder, institutioner m.v., udgiftsføres det beløb som kan anmeldes til refusion.  Løntilskuddet 

modposteres eller indtægtsføres samtidig under området nedenfor 98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 

Der er tale om en teknisk bogføring her. Selve lønudgiften til løntilskudspersonerne i de kommunale in-

stitutioner m.v. udgiftsføres på 98 Beskæftigelsesordninger. 

  

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2015 samt forventningen til 

antallet af årspersoner, steder det er muligt, pris x mænge. 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

78 Dagpenge til forsikrede ledige 25.539 

 

A-dagpenge, kommunens medfinansiering 

Kommunerne medfinansierer a-kassernes udgifter til arbejdsløshedsdagpenge.  

Faldet i antallet af forsikrede ledige har igennem de seneste par år vist et markant fald, hvilket også har 

medført større reduktioner på de oprindelige budgetter for 2014 og 2015.  

Grundlaget for budgettet 2016 er lagt med udgangspunkt i de senest – på budgetlægningstidspunktet - 

kendte 6 måneders medfinansieringsudgifter, svarende til en ca. årlig medfinansieringsudgift på knap 23 

mio. kr. 

 

Arbejdsmarkedsydelsen afløses af kontantydelsen 

Fra oktober 2015 indføres en ny midlertidig ydelse – kontantydelse.  Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundla-

get i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017. Ydelsen er reelt en 

afløser for den nuværende arbejdsmarkedsydelse som udfases frem mod 2016.  

 

Kontantydelsen er for på samme niveau som arbejdsmarkedsydelsen for dem som er fyldt 30 år. Unge 

under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager kontantydelse på unge-

sats for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmod-

tagere. 

 

De første udbetalinger vil skulle ske fra oktober 2015 og de sidste ultimo 2017. 

 

Da kontantydelsen teknisk ”afløser” arbejdsmarkedsydelsen vil der skulle foretages en teknisk budget-

omplacering i forhold til det fremskrevne budget på arbejdsmarkedsydelsen og som vil blive foretaget i 

forbindelse med den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. 
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60  Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

58  Revalidering m.v. 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 60.980 52.921 8.059 15,2 

Indtægter 21.559 25.520 3.961 15,5 

Netto 39.421 27.401 12.020 43,9 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

80 Revalidering 3.029 

 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering. 

 

De væsentligste områder og samt skøn over antallet af årspersoner i 2016 

 

Revalideringsydelse 2 årspersoner 

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, 4 årspersoner 

Revalideringsydelse der deltager i tilbud 11 årspersoner 

 

Budgettet er ud over almindelig fremskrivning øget med 273.000 kr. Budgetlægningen tager 

udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2015 samt forventningen til antallet af årspersoner, 

steder det er muligt, pris x mænge. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

81 Tilskud til personer i fleksjob og personer i 

løntilskudsstillinger 

 

14.117 

 

På området registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som 

er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. 

 

Fleksjob (gammel ordning) antal personer: Juni 2015  

1. Lønmodtager løntilskud – fleksjob 1/2 23  

2. Lønmodtager løntilskud – fleksjob 2/3 53  

3. Selvstændig løntilskud – fleksjob1/2 3  

4. Selvstændig løntilskud – fleksjob 2/3 1  

Antallet vil blive mindre med tiden da der ikke længere vil være tilgang. 

Det automatisk fremskrevne budget til fleksjob foreslås fastholdt til trods for, at antallet af fleksjobber vil 

falde over tid. Årsagen er, at udgiften i 2014 oversteg det korrigerede budget, som nu danner 

udgangspunkt for det automatisk fremskrevne budget. 

 

Fleksløntilskud (ny ordning), antal personer: Juni 2015 

Lønmodtager  90 

Selvstændige 7 

 

Lønmodtagerne - der skønnes fortsat at være en nettotilgang her da ordningen er ret ny. Aktuelt – i juni 

måned – er der 90 lønmodtagere i fleksjob. Den månedlige udgift har i gennemsnit de sidste 3 måneder 

(april/maj/juni) udgjort 1,2 mio. kr. pr. måned, som omregnet vil betyde en årlig udgift på ca. 14,4 mio. kr. 

Det automatisk fremskrevne budget hertil er på 12,2 mio. kr. som foreslås forhøjet med 2,8 mio. kr. til i alt 

15 mio. kr. 
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Selvstændige – der skønnes en beskeden tilgang her. Aktuelt – i juni måned – er der 7 selvstændige i 

fleksjob. Den månedlige udgift har i gennemsnit de sidste 3 måneder (april/maj/juni) udgjort 20.000 kr. pr. 

måned, som omregnet vil betyde en årlig udgift på ca. 240.000 kr. Det automatisk fremskrevne budget 

hertil er på 180.000 kr. som foreslås forhøjet med 80.000 kr. til i alt 260.000 kr. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 10.916 

 

På området registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til 

henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb.  

 

Ressourceforløb 

Pr. 30. juni 2015 var der i alt 45 personer på ressourceforløb. Det automatisk fremskrevne budget fore-

slås øget med 328.000 før korrektion af statsrefusion, som betyder en merrefusion på 185.000 kr. 

 

Jobafklaringsforløb 

Den 1. juli 2014 indførtes den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Hovedregler er nu, at 

retten til at modtage sygedagpenge ophører efter 22 uger, hvorefter sygedagpengemodtageren i stedet 

skal overgå til et jobafklaringsforløb, hvor ydelsen er på kontanthjælpsniveau. Der gælder undtagelsesbe-

stemmelser som betyder at sygedagpengemodtagere kan fortsætte på sygedagpenge efter 22. uge, de 

såkaldte forlængelsesregler der træder i kraft ved livstruende, alvorlig sygdom. 

I 2015 blev budgettet lagt til 10 årspersoner i 2015 med statsrefusionsberegning.  

 

Aktuelt udgør hovedparten af jobafklaringsforløbssagerne forløb over 52 uger hvor der aktuelt ikke ydes 

statsrefusion. Det automatisk fremskrevne budget foreslås øget med 215.000 kr. brutto før korrektion af 

statsrefusion, som betyder en merudgift på 361.000 i statsrefusion. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

83 Ledighedsydelse 11.359 

 

På området registreres udgifter til ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.  

 

Ledighedsydelse, samt skøn over helårspersoner 

1. Ledighedsydelse over 18 måneder 

- aktuelt har mellem 3-5 personer hver måned i løbet af 1. halvår 2015 modtaget ledighedsydelse her, 

samt at der er sket afregning for 11 personer for i forhold til ”100%” puljen  for 1. halvår 2015. 

Budgettet for gruppen her 1. foreslås nedjusteret 1,4  mio. kr. jf. det aktuelle forbrugsmønster i 2015. 

 

2. Ledighedsydelse under ferie 5 årspersoner 

3. Ledighedsydelse i visitationsperioden 24 årspersoner

  

4. Ledighedsydelse mellem fleksjob 36 årspersoner 

5. Ledighedsydelse under sygdom og barsel 1  årspersoner 

6. Ledighedsydelse mellem fleksjob 27 årspersoner 

7. Ledighedsydelse til personer i aktivering, 3 årspersoner 

 

Budgettet for gruppen 2.-7. foreslås samlet nedjusteret ned 197.000 kr. jf. det aktuelle forbrugsmønster i 

2015. 
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60  Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

05  Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 

68  Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 28.608 37.396 8.788 23,5 

Indtægter 16.259 20.248 3.989 19,7 

Netto 12.349 17.148 4.799 28,0 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

90 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesordning 

3.890 

 

Udgiftsområdet ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning” omfatter driftsudgifter og - ind-

tægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret eller en anden aktør. 

Under området hører også udgifterne til kommunens beskæftigelsesprojekter KompetenceCenter Lan-

geland og Rådhuskælderen. 

 

Udgifterne er refusionsberettigede og skal henføres til og beregnes indenfor to driftslofter: 

 

 Ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, 

kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige der deltager i seks 

ugers selvvalgt uddannelse. 

 

 Ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af syge-

dagpenge og ledighedsydelse. 

 

Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagelse i 

uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter, beregnet ud fra antallet af årspersoner som kan 

henføres til de to nævnte driftslofter. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har – ultimo juni 2015 - udmeldt følgende foreløbige drifts-

lofter for 2016:  

- 11.789 kr. det ledighedsrelaterede  

- 13.894 kr. det revalideringsrelaterede 

 

Udgifterne er almindelig fremskrivning – af det korrigere budget fra 2015 

 

KompetenceCenter Langeland og Rådhuskælderen 

Aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at være til rådighed for arbejdsmarkedet, foregår 

dels i diverse kommunale institutioner og dels på det private arbejdsmarked. Herudover sker aktiveringen 

og arbejdsprøvningen på de kommunale beskæftigelsesprojekter KompetenceCenter Langeland og 

Rådhuskælderen. 

 

Rådhuskælderen udfører følgende opgaver: 

 leverer skolemad til Ørstedskolen 

 leverer mad til rådhusets kantine samt kurser, møder, arrangementer, receptioner mv. i 
Langeland Kommunes regi. 
 

KompetenceCenter Langeland udfører følgende opgaver: 

 afklarer, udreder og vejleder ledige kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, fleksjobpersoner, 
personer i ressourceforløb, revalidender mv. Alle i forhold til beskæftigelse eller uddannelse 
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 formidler ledige i virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 

 udfører mentoropgaver – personlig og faglig støtte – for særligt udsatte deltagere i 
forbindelse med beskæftigelse, uddannelse eller aktivering 

 opkvalificere ledige indenfor IT, rengøring, værksted (træ-/metalarbejde) kreativ værksted 

 udfører forskellige praktiske projekter for kommunale institutioner og arbejdspladser 

 tilbyder motion og bevægelse 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.692 

 

Udgiftsområdet vedrører jobcenterets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. De primære 

udgifter er listet op nedenfor: 

 

Område Refusionspro-

cent på området 

Regnskab 

2014– før 

refusion (1.000 

kr.) 

Budgetforslag 

2016- før 

refusion  (1.000 

kr.) 

Personlig assistance 50 2.299 1.839 

Løntilskud – uddannelse – flyttet til 98 

Beskæftigelsesordninger – se nedenfor 

100 206 0 

Jobrotation (bl.a. hjemmeplejen)  - flyttet til 98 

Beskæftigelsesordninger – se nedenfor 

60 3.935 0 

Løntilskud – off.arb.givere 50 366 971 

Løntilskud – private arb.givere 50 417 840 

Løntilskud – pers.m/ret til arb.markedsydelse 50 0 105 

Løntilskud – forsikrede ledige i kommunale institutioner   **) 50 1.989 1.521 

  

**) Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder ikke længere nogen kvote for antallet af løntilskudsstillinger. 

Kvoten for 2014 er på  

Budgettet til løntilskud – uddannelse og jobrotation er flyttet til 98 Beskæftigelsesordninger – se 

nedenfor.  

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 

alternativt tilbud. 

 

101 

  

På området udgiftsføres bruttolønnen til de forsikrede ledige i løntilskudsjob ansat i kommunens 

institutioner. Efterfølgende overføres størstedelen af lønudgifterne - den andel som kan anmeldes til 

statsrefusion - til området ovenfor 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, under Løntilskud – 

forsikrede ledige i kommunale institutioner. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

96 Servicejob -247 

 

Der er budgetteret med 3 personer ansat i servicejob i administrationen og kommunale institutioner. Løn-

udgiften bliver konteret på den enkelte institution/afdeling, mens statstilskuddet bliver konteret på denne 

funktion. Ordningen er under afvikling, så der bliver ikke længere oprettet nye servicejobs i kommunerne.  
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  Nettobeløb i 1.000 kr. 

97 Seniorjob 3.672 

 

Kommunerne har pligt til at ansætte forsikrede ledige, som er berettiget til efterløn og hvis dagpengeperi-

ode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen i ordinære stillinger frem til de når efterlønsalderen.  

 

Fra 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret, hvilket betyder, at der umiddelbart vil være flere i mål-

gruppen for seniorjob, men samtidig er der også indført en arbejdsmarkedsydelse og igen en kontant-

ydelse som ydes de a-dagpengemodtagere som ”falder” for 2 års grænsen. Det vil være blandt arbejds-

markedsydelsesmodtagerne at kandidaterne til seniorjob vil komme. 

 

Aktuelt er der ca. 21 i seniorjob og tallet har været på dette niveau i første halvdel af 2015. 

Der foreslås afsat budget svarende til i alt 23 seniorjob i 2016. 

Den gennemsnitlige årlige lønudgift skønnes at være ca. på ca. 300.000 kr. i 2016. 

 

Staten forventes at yde et tilskud på ca. 140.000 kr. pr. årsperson. 

 

Der er tale om almindelig fremskrivning af budgettet. 

 

 

 Nettobeløb i 1.000 kr. 

98 Beskæftigelsesordninger 2.240 

 

På området konteres udgifter og indtægter på den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats 

for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontant-

hjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.. Endvidere lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale 

virksomheder.  

 

Endelig udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation, 

hvor disse udgifter og indtægter nu – fra 2016 – er overflyttet hertil fra ovenstående 91 Beskæftigelses-

indsats for forsikrede ledige.  

 

Slutteligt skal nævnes at der også her sker registrering/modpostering af lønudgifter ved ansættelse af 

kontanthjælpsmodtagere i kommunale løntilskudsstillinger se området ovenfor, 75  Aktiverede kontant-

hjælpsmodtagere, hvor lønudgifterne anmeldes til 50% statsrefusion. 

 

De primære udgiftsområder er: 

 

 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder, hvor 

også løntilskud indtægtsføres. 

 

 Udgifter til mentorer, hvor der kun kan anmeldes refusion indenfor et refusionsloft. Refusionsloftet 

er endnu ikke udmeldt for 2015, men forventes at være på niveau med det udmeldte for 2014 og 

dermed svarende til den almindelige fremskrivning af budgettet. 
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61 Aktivitets-, ydelses-, beskæftigelses- og turismeområdet 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 

Beløb i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Udgifter 3.504 3.378 126 3,7 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 3.504 3.778 

3 
126 3,7 

 

Budgettet kan opdeles i følgende funktioner: 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

62 Turisme 3.142 

 

Her registreres udgifter til diverse turistfremmende aktiviteter bl.a. som: 

 

 Tilskud til turismeudviklingsselskaber 

 Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod 

erhvervsturisme og turismemarkedsføring. 

 

 

  Nettobeløb i 1.000 kr. 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 362 

 

Her registreres udgifter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri, bl.a. som: 

 

 Tilskud til erhvervsråd 

 Tilskud til investeringsfremmeorganisationer 

 Tilskud til iværksætteri 
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12.6 Specielle bemærkninger – Finansiering 
 

Finansiering 

(1.000 kr.) Budget 2016 Budget 2015 Afvigelse i kr. Afvigelse i % 

Omkostninger: 

Renter 7.078 8.024 -946 -11,8 

 

Indtægter: 

Tilskud og udligning -376.811 -355.611 -21.400 -6,0 

Refusion af købsmoms 200 200 0 0 

Skatter -552.143 -552.858 -715 -0,1 

 

Balanceforskydninger: 

Kontante beholdninger -41.621 -37.275 4.346 11,7 

Øvrige balanceforskydninger 1.071 1.058 13 1,2 

Afdrag på lån og leasing 13.625 12.793 832 6,5 

Låneoptagelse -4.000 0 -4.000 - 

 

 

 

Omkostninger  

Renter 

Funktion  (1000 kr.) 

072205 Indskud i pengeinstitutter mv. -50 

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -200 

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -100 

073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 50 

073534 Vandforsyning 166 

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 50 

075568 Realkredit 52 

075570 Kommunekredit 2.542 

075571 Pengeinstitutter  4.568 

I alt  7.078 

 

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og vandforsyning. 

Pr. 01.01.2010 blev kommunens vandselskaber overdraget til selvstændige anpartsselskaber jfr. lovkrav 

herom. Overdragelsen resulterede i en kommunal gæld til disse nye selskaber (Langeland Spildevand 

ApS og Langeland Vand ApS). Der er oprettet skylderklæringer vedrørende mellemværendet. Det frem-

går heraf, at gælden forrentes med 3,22. 

 

Kommunekredit 

Beløbet vedrører renteudgifter af kommunens gæld til Kommunekredit. Beløbet er budgetteret på bag-

grund af Kommunekredits budgetmodel og deres forventninger til renteudviklingen. 
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2,0 mio. kr. er renter, der kan henføres til lån i kommunens ældreboliger. Der er fortrinsvis tale om obliga-

tionsbaserede indekslån (restgæld 71 mio. kr.) og rentetilpasningslån (restgæld 14 mio. kr.) jfr. lovgivnin-

gen om finansiering af ældreboliger. Beløbet skal sammenholdes med, at kommunen på hovedkonto 5 

har budgetteret med en nettoindtægt på 3,9 mio. kr. fra ældreboligerne. Dette beløb skal også dække 

afdrag på lånene. Afdrag udgør 3,7 mio. kr. jfr. nedenfor. 

 

Pengeinstitutter. 

Hovedparten af kommunens lån, der ikke er ældreboliglån, er optaget med variabel rente. Restgælden på 

variabelt forrentede lån udgør 149 mio. kr., mens restgælden på fast forrentede lån udgør 7 mio. kr. 

 

Ved at indgå renteswap-aftaler med Danske Bank har kommunen opnået en fast rente. Derved er føl-

somheden overfor kommende rentestigninger reduceret. Den længst løbende renteswap udløber i 2038. 

Beløbet vedrører udelukkende nettobetalingerne på disse aftaler. Beløbene er budgetteret på grundlag af 

de senest kendte betalinger i 2015 jfr. opgørelser fra Danske Bank. 

 

 

Indtægter  

Tilskud og udligning 

Funktion  (1000 kr.) 

076280 Udligning og generelle tilskud:  

 -001 Kommunal udligning -277.380 

 -002 Statstilskud til kommuner -18.828 

 -010 Udligning af selskabsskat -6.204 

076281 -001 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.288 

076282 Kommunale bidrag til regionerne 1.621 

076286 Særlige tilskud:  

 -000 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning 1.992 

 -001 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -38.004 

 -004 Tilskud til ”Ø-kommuner” -4.284 

 -008 Beskæftigelsestilskud -24.096 

 -010 Efterreguleringer 3.000 

 -013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -708 

 -014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2.760 

 -015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3.696 

 -018 Tilskud til omstilling af folkeskolen -1.512 

 -019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -12.240 

I alt  -376.811 

 

Kommunal udligning 

Den kommunale udligning fordeles mellem kommunerne på baggrund af en opgørelse af de enkelte 

kommuners udgiftsbehov. I udgiftsbehovet indgår dels nogle demografiske kriterier (befolkningssammen-

sætningen i forskellige aldersgrupper) dels nogle sociale kriterier. Kommunen har valgt at anvende det 

statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af den kommunale indkomstskat. Dette valg 

bevirker også, at der er knyttet statsgaranti til indtægterne fra den kommunale udligning.  

 

Statstilskud til kommuner 

Statstilskuddet fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Beløbet er betinget af, at kommunerne 

under ét overholder den ramme, der aftalt i økonomiaftalen vedrørende serviceudgifterne i budgettet for 

2016. Beløbene er omfattet af statsgarantien. 
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Udligning af selskabsskat 

På landsplan foretages der en udligning af skatteprovenuet vedrørende selskaber. På grund af kommu-

nens lave selskabsskatteprovenu af egne selskaber modtages et beløb i udligningen. Beløbet er ikke 

omfattet af statsgarantien. 

 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Der er tale om nettoprovenuet af udligningsordningen på området. Kommunen modtager 2,9 mio. kr. fra 

ordningen. Bidraget til ordningen er imidlertid på 9,2 mio. kr. Beløbene har ingen forbindelse med driften 

af flygtningecenteret på Holmegård, og er ikke omfattet af statsgarantien. 

 

Kommunale bidrag til regionerne 

Kommunen skal betale et udviklingsbidrag til regionen på 129 kr. pr. indbygger i 2016. 

 

Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning 

I 2016 er indført en midlertidig udligning til kompensation af de kommuner, der rammes særligt hårdt af 

refusionsomlægningen. 

 

Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 

Kommunen har søgt og fået bevilget tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.  

 

Tilskud til ”Ø-kommuner” 

Tilskuddet skal dække merudgifter i forbindelse med ”driften” af øer. Der kan eksempelvis være tale om 

udgifter til færgedrift o.l. 

 

Beskæftigelsestilskud 

Indtægten har sammenhæng med kommunens udgift på hovedkonto 5 til dagpenge mv. vedrørende de 

forsikrede ledige.  

 

Efterreguleringer 

Beløbet dækker tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2015. 

 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, tilskud til generelt løft i ældreplejen og tilskud til styrket kvalitet i æld-

replejen 

Der er tale om en videreførelse af de tilskud, som Folketinget tidligere har bevilget til de omhandlede om-

råder. Tilskuddene er generelle tilskud, som ikke er ”øremærkede” til de angivne formål. 

 

Tilskud til omstilling af folkeskolen 

I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er det aftalt, at kommunerne i en periode mod-

tager et særligt tilskud til dækning af merudgifterne i forbindelse med indførelsen af reformen. 

 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at der ydes et ekstra-

ordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet er fordelt af ministeriet på grundlag af 

indbyggertal, strukturelt underskud samt størrelsen af beskatningsgrundlaget. 
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Indtægter  

Refusion af købsmoms 

Funktion  (1000 kr.) 

076587 -004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 200 

I alt  200 

 

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 

Beløbet dækker tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed 

(huslejeindtægter) samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv. 

 

 

Indtægter  

Skatter 

Funktion  (1000 kr.) 

076890 Kommunal indkomstskat -494.644 

076892 Selskabsskat -1.817 

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -100 

076894 Grundskyld -55.582 

I alt  -552.143 

 

Kommunal indkomstskat 

Kommunen har valgt, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, skal anvendes ved budgetteringen af 

de kommunale indkomstskatter. Dette giver kommunen en sikkerhed for størrelsen af indtægten. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til 1.783 mio. kr., 

hvilket er et fald på 0,4 % i forhold til 2015. Kommuneskatteprocenten udgør uændret 27,8.  

 

Selskabsskat 

Indtægten vedrører selskabsskat fra indkomståret 2013, der afregnes i 2016, og kommer fra de 

selskaber, der driver virksomhed i kommunen. Beløbet er ikke omfattet af statsgarantien. 

 

Anden skat pålignet visse indkomster 

Der er tale om skat fra skattepligtige dødsboer. Beløbet er ikke omfattet af statsgarantien. 

 

Grundskyld 

Beløbet (ejendomsskatten) beregnes på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier på ejendomme 

beliggende i kommunen. Grundskyldspromillen er uændret 7,2 for produktionsejendomme (landbrug, 

gartneri o.l.) og 24,57 for øvrige ejendomme. Beløbene er ikke omfattet af statsgarantien. 

 

 

Balanceforskydninger  

Kontante beholdninger 

Funktion  (1000 kr.) 

082201 Kontante beholdninger 41.621 

I alt   41.621 

 

Kontante beholdninger. 

Beløbet dækker det budgetterede forbrug af kassebeholdningen. 

 

 



 

Side 146 af 146 

Balanceforskydninger  

Øvrige balanceforskydninger 

Funktion  (1000 kr.) 

083530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 292 

083534 Vandforsyning 967 

085152 Anden gæld -115 

085253 Kirkelige skatter og afgifter -73 

I alt  1.071 

 

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og vandforsyning. 

Pr. 01.01.2010 blev kommunens vandselskaber overdraget til selvstændige anpartsselskaber (Langeland 

Spildevand ApS og Langeland Vand ApS) jfr. lovkrav herom. Overdragelsen resulterede i en kommunal 

gæld til disse nye selskaber Beløbene svarer til den afvikling, der er aftalt. Ved udgangen af 2014 udgør 

restgælden henholdsvis 1,6 mio. kr. og 5,2 mio. kr. Sidste ydelse betales pr. 01.01.2020. 

 

 

Afdrag på lån og leasing 

Funktion  (1000 kr.) 

085568 Realkredit 40 

085570 Kommunekredit 9.838 

085571 Pengeinstitutter 50 

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 3.697 

I alt  13.625 

 

Kommunekredit 

Beløbet vedrører afdrag på kommunens gæld til Kommunekredit vedrørende de lån, der ikke er ældrebo-

liglån. Beløbet er budgetteret på baggrund af Kommunekredits budgetmodel. Det længst løbende lån 

udløber i 2041. Restgælden på et største lån, der udløber i 2028, andrager 65,3 mio. kr. 

 

Pengeinstitutter 

De ovenfor omtalte renteswaps, der er indgået med Danske Bank, medfører ingen gældsforpligtelse og 

dermed heller ingen afdrag. 

 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 

Beløbet udgør afdrag på den del af kommunens langfristede gæld til Kommunekredit, der vedrører æl-

dreboliger. Det længst løbende lån udløber i 2044. Restgælden på det største lån, der udløber i 2034, 

andrager 13,5 mio. kr. Beløbet skal sammenholdes med, at kommunen på hovedkonto 5 har budgetteret 

med en nettoindtægt på 3,9 mio. kr. fra ældreboligerne. Dette beløb skal også dække renteudgifter på 

lånene. Renteudgifterne udgør 2,0 mio. kr. jf. ovenfor. 

 

 

Låneoptagelse  

 

Funktion  (1000 kr.) 

085570  -4.000 

I alt  -4.000 

 

Der er i 2016 budgetteret med optagelse af lån på 4 mio. kr. til byggeri af svømmehal. 


