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Indledende bemærkninger 

 

Formålet med halvårsregnskabet er at gøre en økonomisk status efter første halvår samt give en prognose for 

det forventede regnskabsresultat.  

 

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

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

tages i halvårsregnskabet. 

 

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

det halvår, hvori transaktionen har fundet sted, hvilket vil sige til det tidspunkt, hvor varen eller tjenesteydelsen 

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

sourceforbrug. Supplementsperioden løb til den 10.07.2018.  

 

Halvårsregnskabets indeholder de primære oversigter præsenteret i afsnit 2, hvilket hovedsageligt indbefatter 

en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt opstillet på bevillingsniveau. Slutteligt i afsnit 3 findes noter-

ne, der skal ses som udspecificering og forklaring af indholdet i afsnit 2. 
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2. Halvårsregnskabets primære oversigter 

Regnskabsopgørelse og finansiering 
Denne opgørelse har til formål – i en kortfattet form – at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en 
overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.06.2018 og det forventede årsregnskab for 2018 
sammenholdt med det budgetterede. Herudover viser regnskabsopgørelsen, hvordan den finansielle situation 
påvirkes af det forventede resultat for 2018.  

 
Note 

Regnskabsopgørelse 
pr. 30.06.2018 (i mio. kr.) 

Oprindeligt 
budget  

2018 

Korrigeret 
budget 

2018 

Regnskab 
pr. 

30.06.2018 

Forventet 
regnskab 

2018 

Forventet 
overførsel 
fra 2018 til 

2019 

  Det skattefinansierede område           
              
  Indtægter:           
  Skatter -565,0 -565,5 -305,6 -565,4 0,0 

  Tilskud og udligning -411,8 -411,8 -205,4 -407,4 0,0 

1 Indtægter i alt -977,3 -977,3 -511,1 -972,8 0,0 

              

  Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:       

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 50,3 50,4 26,7 50,4 0,0 

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget 229,5 231,2 114,5 231,0 -1,9 

4 Sundhedsudvalget 308,7 328,9 156,3 324,3 -4,6 

5 Økonomiudvalget 116,7 120,1 55,6 115,1 -0,7 

6 Beskæftigelses-, Udd.- og Integrationsudvalget 233,6 232,4 113,3 232,4 0,0 

7 Driftsudgifter i alt 938,8 963,0 466,4 953,3 -7,2 

              

8 Renter m.v. 5,0 4,0 2,2 4,0 0,0 

              

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -33,5 -10,3 -42,5 -15,5 -  

              

9 Anlægsudgifter: 9,7 22,3 3,9 10,3 -12,0 

 

        
 Resultat af det skattefinansierede område* -23,8 12,0 -38,6 -5,2 - 

 
Finansiering: 

     10 
Afdrag på lån 15,5 15,2 7,4 15,2 0,0 

10 
Låneoptagelse 0,0 -9,9 -9,9 -9,9 0,0 

10 
Øvrige finansforskydninger 8,2 8,2 28,6 1,2 -7,0 

 
Likviditetsændring i 2018* -0,1 25,4 -12,5 1,3 - 

 
 

 
    

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

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. 

Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2018 

Resultatet for 2018 forventes at vise et overskud på 15,5 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Ifølge det 

oprindelige budget var der forventet et overskud på 33,5 mio. kr. I forhold til dette er regnskabet forværret 

med 18,0 mio. kr. Afvigelsen kan bl.a. henføres til merforbrug jf. budgetopfølgning pr. 31.03.2018, merudgifter 

i hjemmeplejen, merudgifter i sygeplejen, merudgifter i pædagogisk psykologisk rådgivning, merudgifter til 

støtte i skoler og dagtilbud via visitationsudvalget, mindreforbrug grundet ændrede skøn for løn- og prisudvik-

lingen, merforbrug grundet midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning samt forventning om overførsel 

af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 som er mindre end driftsoverførslen fra 2017 til 2018. 
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På finansieringssiden er der en afvigelse på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering. Midtvejsregulerin-

gen angående tilskud og udligning er den største afvigelse i forhold til korrigeret budget. Se note 1. 

  

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

forventes at vise et overskud på 5,2 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med overførsel af ufor-

brugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 og en forventet genbevilling på 19,2 mio. kr. i 2019.  

 

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

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

selsadgangen være problematisk, idet de overførte beløb fra 2017 på 11,9 mio. kr. ikke indgår i det oprinde-

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

forventede driftsoverførsler til 2019 på 7,2 mio. kr. indregnet i det forventede regnskab 2018. Tendensen fra 

de senere år er, at overførslerne ofte bliver højere end forventningerne i halvårsregnskabet og budgetopfølg-

ningerne. Disse betragtninger indgår i det forventede skøn på 7,2 mio. kr. vedr. driftsoverførsler samt 12,0 

mio. kr. vedr. anlægsoverførsler. 

 

Endvidere har KL udsendt nye skøn for løn- og prisudviklingen den 14.06.2018, der viser, at budget 2018 bør 

nedjusteres med 2,5 mio. kr. for at undgå et utilsigtet højt løft. Årsagen til nedjusteringen af det samlede pris- 

og lønskøn skyldes både fald i lønskønnet og fald i prisskønnet. Det er primært prisudviklingen for tjeneste-

ydelser med moms, der har bidraget til den lavere prisudvikling. Faldet i lønskønnet skyldes at udmøntningen 

fra reguleringsordningen 1. oktober 2018 er mindre end tidligere skønnet og at de aftalte generelle lønstignin-

ger ikke gives i aktuelt niveau, men derimod i indgangsniveauet til overenskomstperioden. Korrektionen vedr. 

budget 2018 indarbejdes i et særskilt punkt til Økonomiudvalget den 20.08.2018. Der er taget højde for de nye 

skøn i budgetlægningen for 2019-2022. 

 

De enkelte afvigelser er yderligere forklaret i noterne til regnskabsoversigten. 

 

Godkendte tillægsbevillinger for driften i 2018 på 24,2 mio. kr. er nærmere specificeret i tabel 3. Afvigelser 

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

 

Likviditetsvirkningen af forventet regnskab medfører en forværret likviditet på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprin-

delige budget 2018, men en forbedret likviditetsvirkning på 24,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De 

finansielle poster er nærmere specificeret i note 10. 

 

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

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

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

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

te udgifter samt mellemregning mellem årene.  

 

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

For yderligere at illustrere udviklingen i likviditeten er nedenstående figur 1 udarbejdet. 

 

Figuren viser likviditeten efter kassekreditreglen, der opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måne-

der af de daglige saldi på kommunens likvide konti og er vist 2 år tilbage fra dato. 
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Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2018 i 1.000 kr. 

 

Langeland Kommune havde ved udgangen af juni 2018 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebeholdning 

på 85,5 mio. kr. En grov tommelfingerregel siger, at en kommune er meget presset, hvis likviditetsniveauet 

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

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

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

ger, hvor det fremgår, at likviditetsniveauet pt. ligger på 6.795 kr. pr. indbygger.  

 

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

2018”, hvor datagrundlaget var fra 3. kvartal 2017. På daværende tidspunkt havde Langeland Kommune (12 

måneders) gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger på 6.869 kr. hvilket indplacerede Langeland Kom-

mune som nr. 42 ud af 98. 

 

   
Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2018 i 1.000 kr. 

 

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

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

talingstidspunktet af en række ind- og udbetalinger.   
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Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 

 
Note 

Regnskabsoversigt 2018 (i 1.000 kr.) 

Oprindeligt 
budget 
2018 

Korrigeret 
budget 

2018 

Regnskab 
pr. 

30.06.2018 

Forventet 
regnskab 

2018 

Forventet 
afvigelse 

Forventet 
overførsel 
fra 2018 til 
2019 (- = 

overskud) 

    

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget             

  Jordforsyning 123 173 99 173 0 0 

  Faste ejendomme 3.808 3.621 605 3.621 0 0 

  Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.351 5.398 1.798 5.398 0 0 

  Redningsberedskab 4.504 4.669 4.495 4.669 0 0 

  Vejområdet 23.664 23.718 9.326 23.718 0 0 

  Trafik 11.912 11.904 8.844 11.904 0 0 

  Havne 923 894 1.538 894 0 0 

  I alt 50.285 50.377 26.707 50.377 0 0 

                

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget             

  Skoler og SFO 122.238 128.085 59.316 127.585 0 -500 

  Musik- og ungdomsskole 6.066 7.036 3.554 6.736 0 -300 

  Børn og unge 87.244 81.193 42.484 83.293 1.700 400 

  Idrætshaller 2.114 2.210 1.429 2.210 0 0 

 Kultur og fritidsaktiviteter 11.842 12.719 7.703 11.219 0 -1.500 

  I alt 229.504 231.243 114.487 231.043 1.700 -1.900 

                

4 Sundhedsudvalget             

  Sundhed 79.607 84.843 31.092 83.843 0 -1.000 

  Ældre- og handicapområdet 175.199 191.193 96.174 187.593 0 -3.600 

  Voksne med særlige behov 53.325 52.314 28.673 52.314 0 0 

  Støtteordninger 581 577 325 577 0 0 

  I alt 308.712 328.927 156.266 324.327 0 -4.600 

            

5 Økonomiudvalget         

  Politisk område 5.940 6.200 3.381 6.200 0 0 

  Administrativt område 102.012 104.993 48.945 100.056 -4.237 -700 

  Forsikringer og arbejdsmiljø 4.974 4.953 1.397 4.953 0 0 

 Erhverv og turisme 3.793 3.931 1.904 3.931 0 0 

  I alt 116.719 120.077 55.627 115.140  -4.237 -700 

            

6 
Beskæftigelses-, Uddannelses- og  
Integrationsudvalget     

  

 
Aktivitets- og ydelsesområdet 125.446 125.157 62.210 125.157 0 0 

 Beskæftigelse 12.427 11.886 4.921 11.886 0 0 

  Boligstøtte og pensioner 95.743 95.326 46.180 95.326 0 0 

 I alt 233.616 232.369 113.312 232.369 0 0 

        

  Resultat 938.836 962.993 466.398 953.256 -2.537 -7.200 

Tabel 2: Regnskabsoversigt på bevillingsniveau i 1.000 kr. 

 

Den primære oversigt i dette afsnit svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det for-

ventede årsregnskab bevillingsniveau internt. I oversigten præsenteres også det oprindelige budget 2018, det 

korrigerede budget 2018, halvårsregnskabet pr. 30.06.2018, de forventede mindreudgifter og merudgifter og 

de forventede overførsler fra 2018 til 2019. 
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Regnskabsoversigten på bevillingsniveau kan også ses som en budgetopfølgning for Langeland Kommune 

pr. 30.06.2018, idet det forventede regnskab også vises. 

 

For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2018 til det korrigerede budget 2018, så er tabel 3 

dannet. Tabel 3 viser de til dato godkendte tillægsbevillinger pr. 02.07.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 02.07.2018 i 1.000 kr. 

 

Godkendt d.

10 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

  - Øhavsstien Klæsøvej 5 09.10.2017

  - Klimamateriel Beredskab Fyn 165 13.11.2017

  - Krible Krable - Naturformidlingshus 15 13.11.2017

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 62 09.04.2018

  - Busbetjening Engdraget forsøg 60 12.06.2018

  - I alt 307 -

11 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

  - Refusion af særligt dyre enkeltsager - Børn & Unge -2.000 19.02.2018

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 2.362 09.04.2018

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 -1.669 11.06.2018

  - PPR - øget udgiftsbehov 2018 1.141 02.07.2018

  - VIS - Skole og dagtilbud 1.416 02.07.2018

  - I alt 1.250 -

12 Sundhedsudvalget

  - Normering - ledelse i ældreområdet 545 13.11.2017

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 6.897 09.04.2018

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 4.200 11.06.2018

  - Merbehov hjemmeplejen 2018 3.000 02.07.2018

  - Merbehov sygeplejen 2018 4.000 02.07.2018

  - Ø-Pleje - Serviceniveau Strynø 1.450 02.07.2018

  - I alt 20.092 -

15 Økonomiudvalget

  - Øhavets Smakke- og naturcenter 100 09.04.2018

  - Opnormering handicap og psykiatriområdet 444 13.11.2017

  - Vederlagsforhøjelse jf. ny Styrelsesvedtægt fra 01.02.2018 275 22.01.2018

  - Gebyr for underretning om udlægsforretning -40 19.02.2018

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 2.558 09.04.2018

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 -829 11.06.2018

  - I alt 2.508 -

16 Beskæftigelses-, Uddannelses og Integrationsudvalget

  - I alt 0 -

Tillægsbevillinger i alt til driften 24.157 -

Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2018 (i 1.000 kr.):
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3. Bemærkninger til halvårsregnskabet 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning 

 

I lighed med tidligere år har kommunen valgt statsgaranti for 2018. Som konsekvens heraf indgår de statsga-

ranterede beløb som budgetteret. 

 

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

og Indenrigsministeriet af midtvejsreguleringen for 2018. Efterreguleringen viser følgende: 

 

Regulering Korr. Budg.

076280-007 Midtvejsregulering af tilskud og udligning 5.388 0

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

076286-008 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud indeværende år 792 0

076286-010 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud forrige år 192 2.000

076890-006 Skattenedslag som følge af skrå skatteloft 1.164 1.052

7.596 3.052

Oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning 2018 (i 1.000 kr.):

 
Tabel 4: Oversigt over Midtvejsregulering 2018 i 1.000 kr. 

 
Midtvejsregulering af tilskud og udligning udgør en tilbagebetaling på 5,4 mio. kr. 

 

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

bindelse med midtvejsreguleringen. 

 

Kommunernes nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen 

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

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

år. 

 

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

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

ringen. Afregningen medfører en merudgift i forhold det budgetterede på 0,1 mio. kr.  

 

Samlet udgør midtvejsreguleringen en udgift på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

 

Midtvejsreguleringen vil fremgå af særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet i august. 

 

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

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget dækker over en række mindre tillægsbevillinger, 

som fremgår af tabel 3. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

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

 

Det oprindelige budget var 229,5 mio. kr., mens det korrigerede budget er 231,2 mio. kr. 
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Forskellen udgør dermed 1,7 mio. kr. og skyldes: 

 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på 2,4 mio. kr. 

 Bevilling til merudgifter vedr. folkeskoleelever og børn i dagtilbud med særlige behov på 1,4 mio. kr. 

 Bevilling til merudgifter vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning på 1,1 mio. kr. 

 Ændring af styrelsesvedtægt, hvilket ændrer politikområde for UU-vejledning på 1,0 mio. kr. 

 Udbud på kontorartikler, fødevarer og kørsel giver merudgifter på 0,1 mio. kr. 

 Kompensation vedr. hovedudvalget samt lønbudgetflytning på 0,1 mio. kr. 

 H.C. Ørstedprisen og Kunstnernes Åbne Døre på 0,1 mio. kr. 

 Øget refusion af særligt dyre enkeltsager vedr. børn og unge på -2,0 mio. kr. 

 Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 på samlet -1,7 mio. kr. 

 Ændrede skøn for pris- og lønfremskrivning på samlet -0,8 mio. kr. 

 

Budgettilpasningen på samlet -1,7 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 indebar ho-

vedsageligt tilpasninger til aktuelle børnetal i SFO, specialskoler, børnehaver og private institutioner samt re-

fusion vedr. udgifter til flygtninge. 

 

De ændrede skøn for pris- og lønfremskrivningen er -2,5 mio. kr. for hele kommunen, hvoraf LSK-andelen 

udgør -0,8 mio. kr. Årsagen til de ændrede skøn er kommenteret i note 7. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse vurderes det, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 

2019 samlet set bliver omkring 1,9 mio. kr. vedr. LSK. Der skønnes også merudgifter på 1,7 mio. kr. på det 

specialiserede socialområde for børn og unge. Den forventede merudgift skyldes hovedsageligt plejefamilier 

og døgninstitutioner. 

 

Behovet for budgettilpasning tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2018, hvor flere afgø-

rende oplysninger foreligger.  

 

Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget dækker over en række tillægsbevillinger, som frem-

går af tabel 3. De væsentligste korrektioner er: 

 

 Overførsel af uforbrugte puljemidler og donationer fra 2017 til 2018 primært på ældre- og handicap-

området på 6,9 mio. kr. 

 Tillægsbevilling til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af indførelse af alders-

differentierede takster på 4,0 mio. kr. 

 Merbehov i hjemmeplejen på 3,0 mio. kr. 

 Merbehov i sygeplejen på 4,0 mio. kr. 

 Merbehov til hjemme- og sygepleje på Strynø på 1,45 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindrefor-

bruget vedrører en række puljemidler, som ikke forventes at kunne nås forbrugt i 2018 og derfor forventes 

overført til 2019. 

 

Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) 

 

 

Det korrigerede budget udgør 120,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget var 116,7 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed 3,4 mio. kr. og skyldes: 

 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på i alt 2,6 mio. kr. 
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 Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 på i alt  -0,8 mio. kr. 

 Øvrige politisk godkendte tillægsbevillinger på i alt 0,9 mio. kr. 

 Omplacering mellem udvalg herunder ændrede skøn for pris- og lønfremskrivning på i alt 0,9 mio. kr. 

(afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes afrunding til 1 decimal) 

 

Øvrige bemærkninger 

IT- og digitaliseringsområdet er et af de driftsområder, hvor der fortsat er udfordringer i forhold til ressourcer. 

Implementering af nyt koncept for køb af it-systemer på tværs af kommunens centre har medført en forbedret 

økonomistyring på området. Dette ændrer dog ikke ved, at Langeland Kommune fortsat er nødt til at investere 

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

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

nyttelse af ressourcer og systemer. Det forventes derfor, at der fortsat vil være stigende it-relaterede udgifter. 

 

I forbindelse med monopolbruddet med KMD er en række IT-systemer som forventet blevet billigere. Endvide-

re er der indgået forlig mellem KMD og KOMBIT vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem. Dette har 

samlet medført en besparelse i 2018. 

 

Antallet af udenlandske vielser er vokset i de senere år. Denne udvikling har sammen med takststigning på 

området i 2017 medført en øget indtægt. På nuværende tidspunkt har kommunen formået at realisere den 

budgetterede indtægt for første halvår 2018, men ny lovgivning på området kan ændre forudsætningerne for 

at nå den budgetterede indtægt i 2018.  

 

Jf. note 7 har pris- og lønfremskrivning i 2018 været utilsigtet høj, hvorfor budgetterne nedjusteres tilsvarende. 

Som konsekvens af det ændrede skøn er der midlertidigt placeret 2,5 mio. kr. under generelle reserver på 

Økonomiudvalget. Med udgangspunkt i det særskilte dagsordenspunkt ” Midtvejsregulering af finansiering og 

ændrede pris- og lønskøn” indstiller direktionen, at det nedjusterede budget fra pris- og lønfremskrivning samt 

generelle reserver fra oprindeligt budget anvendes til finansiering af midtvejsreguleringen hvoraf afvigelsen på 

-4,2 mio. kr. fremkommer i tabel 1 og tabel 2. 

 

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

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Note 7 – Driftsudgifter 

 
Ændrede skøn for pris- og lønudviklingen 2018  

KL har den 14. juni 2018 udsendt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen. Nedjusteringen af disse skøn på-

virker kommunens budgetter, idet pris- og lønfremskrivningen ved budgetlægningen 2018-2021 var utilsigtet 

høj i forhold til den aktuelle pris- og lønudvikling. 

 

Det er almindeligt, at KL ændrer på pris- og lønskøn i juni/juli som følge af overenskomstforlig samt prisudvik-

lingen i samfundet. Ligesom de seneste år er der også nedjusteret i pris- og lønskøn i indeværende år. 

 

For Langeland Kommune betyder det, at det oprindelige budget 2018 var utilsigtet højt, hvorfor budgetterne 

nedjusteres tilsvarende. Samlet er konsekvensen 2,5 mio. kr. og ved aflæggelsen af dette halvårsregnskab er 

beløbet midlertidigt samlet på de generelle reserver på Økonomiudvalget. 

 

Årsagen til nedjusteringen af det samlede pris- og lønskøn skyldes både fald i lønskønnet og fald i prisskøn-

net. Det er primært prisudviklingen for tjenesteydelser med moms, der har bidraget til den lavere prisudvikling. 

Faldet i lønskønnet skyldes at udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2018 er mindre end tidligere 
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skønnet og at de aftalte generelle lønstigninger ikke gives i aktuelt niveau, men derimod i indgangsniveauet til 

overenskomstperioden. 

 

Budget 2019-2022 er tilpasset de seneste udmeldte skøn fra KL. 

 
Serviceudgifter 2018  

Der er fastsat et loft for kommunens serviceudgifter, og bloktilskuddet er afhængigt af, at kommunerne både 

budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret, hvis kommu-

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

budgetterede niveau, korrigeret for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Økonomi- og Inden-

rigsministeren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede ser-

viceudgifter.  

 

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

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

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

gifter overstiger det korrigerede budget for året før tilskudsåret. Nedsættelsen fordeles på disse kommuner i 

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

regnskabsførte serviceudgifter overstiger de korrigerede budgetter. 

 

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

ændrede forudsætninger. KL udsendte den 3. juli 2018 vejledende sigtepunkter vedrørende regnskabssankti-

on på kommunernes serviceudgifter, hvor det fremgår at Langeland Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter 

er 648,3 mio. kr. 

 

Sigtepunktet er udregnet ud fra det oprindelige budget til service på 648,9 mio. kr., regulering vedr. lov- og 

cirkulæreprogrammet på 0,8 mio. kr., den ændrede pris- og lønforudsætning på -1,9 mio. kr., udbetaling af 

integrationstilskud vedr. flygtninge i beskæftigelse på 0,1 mio. kr. og andre reguleringer på 0,5 mio. kr. 

 

Sanktionsrammen er derved 648,3 mio. kr. for serviceudgifterne i 2018. 

 

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

te er gjort for at vise, hvorledes serviceudgifterne forventes at blive i 2018, og for at sammenligne med ser-

vicerammen. Der er ingen ramme for overførselsudgifterne. 

 

  Sanktionsramme Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Forv. regnskab 2018 Indeks 

Serviceudgifter 648.317 648.895  100 671.370  104 661.633  102 

Overførsler - 289.941   - 291.623   - 291.623   - 

Total - 938.836   - 962.993   - 953.256   - 

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

 

Det forventede regnskab 2018 vedrørende serviceudgifter er 661,6 mio. kr. opgjort pr. 30.06.2018. Dermed er 

der udsigt til, at serviceudgifterne overskrider sanktionsrammen for 2018. Årsagen til denne forventning kan 

forklares med udgangspunkt i forskellen mellem oprindeligt budget og korriget budget. Blandt andet at de for-

ventede driftsoverførsler til 2019 er vurderet til 7,2 mio. kr., mens driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 var 11,9 

mio. kr. Bevillingerne vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager og aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører 

områder med overførselsudgifter og har derfor ikke betydning her. 

 

Ovenstående er også vist illustrativt i figur 3 nedenfor. Der er ingen ramme for overførslerne. 
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Figur 3: Driftsudgifter 2018 opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

En konsekvens af ovenstående udfordringer med overholdelse af sanktionsrammen kan blive investerings-

mæssig tilbageholdenhed i slutningen af 2018 og dermed vente med eventuelle indkøb og investeringer til 

regnskabsår 2019. Der følges løbende serviceudgifternes udvikling og såfremt investeringsmæssig tilbage-

holdenhed bliver en nødvendighed udmeldes dette. 

 

I 2017 endte serviceudgifterne i indeks 102, hvilket vil sige, at Langeland Kommune forbrugte 10,3 mio. kr. 

mere end sanktionsrammen. Det var kommunens første overskridelse af servicerammen. 55 af kommunerne 

overholdt rammen i 2017, mens 43 kommuner ikke overholdt rammen. Kommunerne overholdt samlet set 

servicerammen med 0,9 mia. kr. i 2017, hvorfor Langeland Kommune ikke blev ramt af en regnskabssanktion. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at serviceudgifterne ender 13,3 mio. kr. over sanktionsrammen, sva-

rende til 2,05 %. En sanktion vil imidlertid kun komme på tale, såfremt den samlede ramme ikke overholdes 

på landsplan. 

 

Afvikling af drift af asylcenter 

BDO har revideret slutregnskab pr. 30.11.2017 for perioden fra 01.01.2016 til 30.11.2017. Den endelige af-

regning fra Udlændingestyrelsen er fortsat ikke indgået hvorfor tilgodehavendet er overført til en mellemreg-

ningskonto - tilgodehavender fra staten. Kommunens tilgodehavende pr. 30.06.2018 nedenstående. 

 

Tilgodehavende pr. 30.11.2017:   17,783 mio. kr. 

Tilgodehavende 01.12.2017-30.06.2018:  0,044 mio. kr. 
 
Overførselsudgifter 2018  

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

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

m.m. samt blandt andet førtidspensioner. Derudover aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 

ældreboliger og den centrale refusionsordning. 

 

Der er ingen ramme for overførselsudgifterne.  
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Note 8 – Renter 

 

I korrigeret budget indgår mindre renteudgifter på lån og renteswaps og en merindtægt på garantiprovisioner, 

som resulterer i et samlet fald i renteudgifterne på 1,0 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Note 9 – Anlæg 

 

I korrigeret budget indgår overførsler fra anlægsbudget 2017 til anlægsbudget 2018 på 13,2 mio. kr. vedr. ik-

ke-forbrugte rådighedsbeløb på projekter, som ikke har kunnet afsluttes inden årets udgang (KMB 

09.04.2018).  

 

I forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningen pr. 31.08.2018, vil det samlede anlægsprogram inden 

for budgetåret blive nærmere vurderet. Da der ikke er gennemført en detaljeret planlægning af de enkelte an-

lægsprojekter i forbindelse med budgetvedtagelsen, er der behov for en mere detaljeret beskrivelse i forhold 

til mulighederne for at gennemføre de enkelte anlægsprojekter i 2018. I flere af projekterne indgår desuden 

forskellige former for tilskud og disse tilskud indgår i mange tilfælde først efter, at alle udgifter er afholdt – 

eventuelt først i det følgende regnskabsår.  

 

Det skønnes ved aflæggelse af halvårsregnskabet, at anlægsoverførslen fra 2018 til 2019 bliver 12 mio. kr. 

 

Note 10 – Finansielle poster 

 

Afdrag på lån 

På baggrund af nyberegning i Kommunekredits budgetmodel forventes afdrag på langsigtede lån reduceret 

med 0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 

 

Lånoptagelse 
I korrigeret budget indgår optagelse af lån vedr. Nordre Havnebassin etape 2 (KMB 19.02.2018). 

 

Øvrige finansforskydninger 

Grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden vedr. byggeriet på Bellevue på 7,0 mio. kr. forventes overført til 

2019, da det først skal indbetales, når byggeriet står færdigt. 

 

 


