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Budgetprocessens forløb  
 
Budgetprocessen er en overordnet beskrivelse af budgetproceduren, som angiver de vigtigste frister og 
er udarbejdet, med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 
2023 og overslagsårene 2024-2026.  
 
Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområ-
der og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker. 
 
Ud over budgetproceduren udmeldes løbende en række interne vejledninger og standarder, som mere 
detaljeret skal sikre en hensigtsmæssig budgetproces.  
 
Arbejdet med budgetlægningen kan opdeles i følgende faser: 
 
Den 17. januar til den 28. februar 
Et overordnet udkast til budgetprocessen bliver drøftet af Økonomiudvalget den 17. januar 2022. Når der 
foreligger en godkendt budgetproces, vil de enkelte chefer påbegynde arbejdet med at udarbejde et bud-
getkatalog.  
 
Budgetkataloget beskriver, hvordan den overordnede rammebesparelse kan udmøntes. Budgetkataloget 
fremlægges af cheferne til strategiseminaret den 28. februar 2022. Til strategiseminaret vil Kommunalbe-
styrelsen have mulighed for at kommentere på indholdet i budgetkataloget, komme med ønsker og æn-
dringer samt ”strege” eventuelle forslag, som der ikke er politisk opbakning til.  
 
Den 1. marts til den 9. maj 
De enkelte chefer arbejder videre med budgetkataloget med udgangspunkt i input fra strategiseminariet. 
Det opdaterede budgetkatalog sættes på dagsorden til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalget i april.  
 
Når budgetkataloget er behandlet i Økonomiudvalget, vil der foretages eventuelle ændringer af kataloget 
på baggrund at den politiske behandling. Budgetkataloget er nu klar til offentlig høring, samt høring in-
ternt i kommunens medindflydelse og medbestemmelse system (MED-system). 
 
Den 10. maj til den 28. juni 
Budgetkataloget sendes i høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system. 
Høringsperioden starter den 26. april og slutter den 16. maj 2022.  
 
Når høringsperioden er udløbet, samler Økonomi og Indkøb alle høringssvarene og sætter dem på dags-
orden til politisk behandling i fagudvalg og Økonomiudvalget i juni. 
 
Til budgetseminaret den 20. juni 2022 drøftes høringssvarene i Kommunalbestyrelsen sammen med be-
mærkningerne fra de enkelte politiske udvalg. Som udgangspunkt vil alle forslag i budgetkataloget, som 
ikke ”streges” til budgetseminaret, blive implementeret herefter. Baggrunden for den tidlige påbegyn-
delse af implementeringen er, at såfremt tiltagene skal have fuld effekt i 2023, så skal implementering 
påbegyndes i starten af 3. kvartal 2022.  
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Den 29. juni til den 11. oktober 
Budgetforslaget bliver udarbejdet og sat til behandling i Økonomiudvalget den 15. august 2022. Der vil 
efter økonomiudvalgsmødet blive afholdt to politiske møder med forhandlingstemaerne vækst og vel-
færd. 
 
Der afholdes ligeledes et orienterings- og dialogmøde i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022 i for-
længelse af, at det forventes, at Social- og Indenrigsministeriet kommer med udmelding om § 16 særtil-
skud den 31. august 2022. 
 
Budgetforslaget kommer til behandling i Økonomiudvalget den 12. september 2022 og 1. behandling i 
Kommunalbestyrelsen den 19. september 2022. 
 
Det vil være i fasen mellem 1. og 2. behandling af budgettet, at en potentiel politisk budgetaftale kommer 
ind i budgetprocessen. For at kunne få budgetprocessen til at hænge sammen, ift. frister for udsendelse 
af dagsordener m.v., skal budgetforhandlinger afsluttes senest den 22. september 2022. 
 
Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 27. 
september 2022 kl. 12.00. Ændringsforslag skal sendes til Kommunaldirektøren. 
 
Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 3. oktober 2022 og Kommunalbestyrelsen 2. behandler 
budgetforslaget den 10. oktober 2022, hvor det endelige budget vedtages. 
 
Der i budgetprocessen ikke planlagt en høring mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet, da det rent 
tidsmæssigt vil være svært at få den presset ind, hvis der skal være tale om reel høringsproces. Jf. KL er 
der ikke et krav om en høringsfase mellem 1. og 2. behandlingen. 
 

Budgetprocessens indhold  
 
Udgangspunktet for budgetprocessen er den økonomiske politik, hvori der indgår de overordnede øko-
nomiske mål, som Kommunalbestyrelsen ønsker at opnå. Langeland Kommune har en økonomisk mål-
sætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et 
anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. I budgetaftalen for 2022 blev der aftalt et lidt lavere 
anlægsniveau på 10 mio. kr. i 2022 og 2023. 
 
Ved budgetvedtagelsen af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 viser budget 2023, at udgangspunk-
tet er et overskud på 5,4 mio. kr. på ordinær drift samt at den samlede likviditetspåvirkning påvirkes ne-
gativt med 23,1 mio. kr. Beløbene skal reelt korrigeres med 3,6 mio. kr., som allerede er indarbejdet i 
budget 2023 som en ikke-konkretiseret effektiviseringspulje. 
 
En af de væsentligste usikkerhedsfaktorer omkring økonomi i 2023 er særtilskuddet jf. § 16 til særligt 
vanskeligt stillede kommuner. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet en forudsætning om særtilskud 
på 37,0 mio. kr. i 2023 og overslagsårene 2024-2026. Beløbet svarer til, hvad Langeland Kommune blev 
bevilget af særtilskud i 2021 vedr. budget 2022. 
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Langeland Kommunes likviditet ligger pr. 31. december 2021 på 1.868 kr. pr. indbygger og dermed under 
KL’s anbefaling om 3.000 kr. pr. indbygger målt efter kassekreditreglen. I beløbet fremgår henlæggelser 
til ældreboliger. Såfremt henlæggelserne fratrækkes, er gennemsnitslikviditeten 1.039 kr. pr. indbygger.  
Kommunens muligheder for at foretage investeringer i fremtidens velfærd er derfor begrænsede. Endvi-
dere vil de nuværende budgetforudsætninger medføre et negativt likviditetstræk på 37,5 mio. kr. i 2025 
og 47,6 mio. kr. i 2025 2026. Dette på trods af, at der i budgetforudsætningerne er medregnet en årlig 
rammebesparelse på 3,6 mio. kr., som ikke er udmøntet.  
 
Budgetprocessen skal skabe størst muligt ejerskab til budgettet – såvel politisk som administrativt. Dette 
indebærer øget fokus og ejerskab samt inddragelse og kommunikation gennem hele styringskæden: Kom-
munalbestyrelse, fagudvalg, direktion, centerchefer, ledere, afdelinger, institutioner og brugere. MED-
organisationen inddrages i budgetprocessen med henblik på, at alle relevante parter som råd, bestyrelser 
m.fl. har mulighed for at give høringssvar. 
 
Kommunaldirektørens forslag til en fortsat styrket budgetproces: 

- Afholdelse af strategiseminar den 28. februar 2022 
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED 
- Budgetkatalog sendes i fagudvalg og Økonomiudvalg to gange inden endelig godkendelse 
- Afholdelse af budgetseminar den 20. juni 2022 
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer 
- Tæt opfølgning på budgetprocessen i chefforum 

 
Generelt om budgetlægningen 
Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået aftale om, at det fremover er obligatorisk for 
kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger herunder målsætninger for eksempel-
vis drift og anlæg. Formålet med obligatoriske langsigtede økonomiske målsætninger er således at bidrage 
til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne. 
 
Budgetlægningen indeholder for 2023 også mere strategiske overvejelser om, hvilke redskaber der kan 
benyttes til at takle udfordringen med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægtssiden 
forhandles hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening 
og regeringen. 
 
De aftaler og beslutninger, der tidligere er truffet omkring økonomistyringen, skal videreføres i budget-
processen, hvor der er følgende opmærksomhedspunkter: 
 

1. At skabe balance i den langsigtede økonomi, herunder langsigtede økonomiske målsætninger 
2. Løbende tilpasning som følge af demografien 
3. Løbende proces omkring reduktion af driftsudgifterne for at skabe et positivt driftsresultat 
4. Sikre at innovationsidéer indgår i processen omkring effektiviseringer 
5. Øget fokus på effektivisering og digitalisering 
6. Forhandling om indgåelse af ny aftale om udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Boligministe-

riet 
7. Ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 

 
Dele som ikke indgår i budgetkataloget, er eksempelvis allerede kendte politiske beslutninger, kendte 
omlægninger, demografisk udvikling samt tekniske budgetændringer såsom ændret lovgivning eller 
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ændrede konteringsregler. Administrationen udarbejder denne del. 
 
Det er alles ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til basisbudgettet som eksempelvis bud-
getomplaceringer, indregning af Kommunalbestyrelsens beslutninger, udmøntning af tidligere års ram-
mebesparelser, væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser, organisatoriske ændringer og 
egentlige fejl. Økonomi og Indkøb kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik 
på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder. 
 
Budgetstrategien består i at koordinere budgetlægningen for 2023-2026 og håndteringen af regnskab 
2021 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af 
yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er processerne koordineret således, at viden fra bud-
getopfølgning i 2022 og regnskab 2021 løbende indarbejdes i budgetlægningen. 
 
Den politiske del 
At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for Kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overord-
nede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslut-
ninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer 
sker. 
 
Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser 
af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces, 
hvor befolkningsprognosen er én af de underliggende forudsætninger. 
 
Efter økonomiudvalgsmødet den 15. august 2022 vil der, med udgangspunkt i de bærende temaer Vækst 
og Velfærd, blive afholdt temaforhandlinger, som danner grundlag for en mulig kommende budgetaftale. 
Efter disse temaforhandlinger vil borgmesteren indkalde hvert parti til formøder inden budgetforhandlin-
gen i uge 37. 
 
For at kunne få budgetprocessen til at hænge sammen ift. frister for udsendelse af dagsordener m.v., skal 
budgetforhandlinger afsluttes senest den 22. september 2022. 
 
Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 27. 
september 2022 kl. 12.00. Ændringsforslag skal sendes til Kommunaldirektøren. 
 
Inddragelse 
Chefforum og lederne inddrages aktivt fra starten af året i den nye budgetproces. Det er en vigtig forud-
sætning for processens kvalitet og kobling til øvrige aktiviteter på vores forskellige institutionsområder, 
at Chefforum samt institutions- og afdelingsledere er tæt inddraget i udviklingen af budgetprocessen. 
 
Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i 
budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning. MED-systemet har medindflydelse på 
budgettet, samt får forelagt budgetproces og tidsplan i 1. kvartal. 
 
Område-MED-udvalg og lokale MED-udvalg samt personalemøder med MED-status inddrages i drøftel-
serne af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på det 
tidspunkt, hvor ledelsen på det pågældende niveau drøfter budgettet. 
 



 

 

Side 6 af 75 

 

Hovedudvalget deltager i den orienterende del af budgetseminaret den 20. juni 2022. Hvis der på dette 
tidspunkt er fremkommet skriftlige bemærkninger eller forslag fra medarbejderne til budgettet, indgår 
disse i drøftelserne. 
 
Hvis der forventes væsentlige ikke-politiske ændringer i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandlingen, 
som berører medarbejdernes forhold, skal disse drøftes i Hovedudvalget. 
 
Budgetgrundlag 
Overslagsårene 2023, 2024 og 2025 i vedtaget budget 2022 fungerer som det første bud på aktivitetsni-
veauet for de kommende år. Endvidere vil overslagsår 2026 være lig overslagsår 2025, når dette bliver 
dannet i økonomisystemet. 
 
Der skal korrigeres for pris- og lønudviklingen, hvor der tages udgangspunkt i KL’s udmeldte skøn. I det 
omfang KL korrigerer pris- og lønskønnene i budgetforløbet, vil der ske endnu en korrektion i budgettet. 
 
Evaluering 
Evaluering af processen for budget 2023-2026 evalueres både administrativt og politisk i november/de-
cember 2022. Herunder status på igangsatte initiativer på baggrund af politiske beslutninger i forbindelse 
med budgetvedtagelse. 
 
Ligeledes opstartes planlægning af den videre proces for budget 2024-2027.  
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Oversigtsskema for budgetkatalog 2023 
Økonomiudvalget godkendte den 17. januar 2022 budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026, hvori 
der indgår at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 35 mio. kr. Det kan være både effekti-
viseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder. 
 
De 35 mio. kr. fremkommer på følgende måde. I forbindelse med budgetaftalen for 2021, indgået den 22. 
september 2020, er der indregnet en årlig effektiviseringsramme, svarende til 0,5% af serviceudgifterne 
for at skabe råderum for omprioritering. Effektiviseringsrammen udgør i 2023 3,6 mio. kr. Oven i de 3,6 
mio. kr. lægges 23,1 mio. kr. grundet ubalance i overslagsår 2023 ved budget 2022. Herefter lægges der 
8,3 mio. kr. oven i, for at imødekomme udgiftspres. Dermed er det målet, at der skal udarbejdes forslag 
til budgetreduktioner for samlet 35 mio. kr.   
 
Af oversigtsskemaet nedenfor fremgår nettoreduktioner på ældre- og sundhedsområdet på 30,0 mio. kr. 
over en 3-årig periode. De 13,0 mio. kr. i 2023 indgår som en delmængde af de 35,0 mio. kr. som skal 
findes i budgetkatalog 2023, mens de øvrige reduktioner fra 2024 til 2026 indgår som en særskilt indsats 
på ældre- og sundhedsområdet. 
 
Når der ses bort fra den særskilte indsats på ældre- og sundhedsområdet i 2024 til 2026, så indeholder 
budgetkatalog 2023 forslag om reduktioner på følgende beløb: 
 
2023: 35,4 mio. kr. 
2024: 38,1 mio. kr. 
2025: 38,1 mio. kr. 
2026: 38,1 mio. kr. 

 

Oversigtsskema 

 
Alle forslag i budgetkataloget  
(i 1.000 kr.) 
 2023 2024 2025 2026 

Total -35.424 -51.104 -55.064 -55.064 

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget -2.780 -2.830 -2.830 -2.830 

1 Pleje af stadions -100 -100 -100 -100 

2 Støtte til rengøring af private toiletter med offentlig adgang -80 -80 -80 -80 

3 Tilsyn med de vilde heste -200 -200 -200 -200 

4 Kran i Bagenkop havn -100 -100 -100 -100 

5 Indeksregulering af færgetakster -400 -400 -400 -400 

6 Aftenfærge fredage -100 -100 -100 -100 

7 SMS-ordning til containerplads -100 -100 -100 -100 

8 Fliser m.m. ved busstoppesteder uden for byskilte -50 -50 -50 -50 

9 Nedklassificering af offentlige veje -200 -200 -200 -200 

10 Blå flag  -20 -20 -20 -20 

11 Rammebesparelse i Vej, Park og Ejendomme  -600 -600 -600 -600 

12 Tilkøb af busruter aften/weekend -800 -800 -800 -800 
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13 Salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale for-
mål 

-40 -40 -40 -40 

14 Flere autocamperpladser 10 -40 -40 -40 

 

Børne- og Skoleudvalget -6.715 -7.969 -7.969 -7.969 

15 Lukning af Nordstjernen -390 -680 -680 -680 

16 Skolestruktur -458 -1.100 -1.100 -1.100 

17 Flyt Ungdomsskole/Juniorklub til lokaler på Ørstedskolen -417 -489 -489 -489 

18 Flere lukkedage i dagtilbud  -300 -300 -300 -300 

19 Ændring af SFO-moduler pr. 1. august 2022 (BSK 
07.03.2022) 

-66 -66 -66 -66 

20 Lukning af Juniorklubberne i Nord og Humble -150 -150 -150 -150 

21 Lavere serviceniveau PPR  -400 -400 -400 -400 

22 Fælles leder af Langeland Ungdomsskole og udskolingen på 
Ørstedskolen 

-600 -600 -600 -600 

23 Lavere serviceniveau i Sundhedsplejen -150 -150 -150 -150 

24 Effektiviseringsramme på det specialiserede børneområde -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

25 Ingen tilskud til pasning af egne børn   -232 -232 -232 -232 

26 Flere børn skal rummes i fællesskabet i skolen -340 -540 -540 -540 

27 Ledelsen af Dagplejen Syd lægges under Dagplejen Midt -200 -200 -200 -200 

28 Permanent Vuggestue til 24 børn i Pyramiden 0 -50 -50 -50 

29 Lønbudget til visiterede pladser i Dagtilbud område Midt -512 -512 -512 -512 

  

Ældre- og Sundhedsudvalget -13.000 -26.000 -30.000 -30.000 

30 Ekstern analyse af ældre- og sundhedsområdet -13.000 -26.000 -30.000 -30.000 

 

Økonomiudvalget  -5.939 -6.835 -6.795 -6.795 

31 Optimering af kommunens netværk og linjeforbindelser -365 -365 -365 -365 

32 Monopolbruddet med KMD ang. transitionsaftalen (TSA) -515 -515 -515 -515 

33 Udbud af økonomi- og lønsystem 0 -73 -638 -638 

34 Administrativ rammebesparelse -2.230 -2.957 -2.392 -2.392 

35 Nedlæggelse af valgsteder 40 40 80 80 

36 Nedlæggelse af budgetpulje - Tidsforskydninger i implemen-
tering af budgetreduktioner mellem årene  

-1.322 -1.322 -1.322 -1.322 

37 Administrativ rammebesparelse - Teknik og Miljø -800 -800 -800 -800 

38 Udviklingspuljen lukkes -245 -245 -245 -245 

39 Udtræden af Byg til Vækst -0 -54 -54 -54 

40 Udtræden af Femern Belt Development -0 -42 -42 -42 

41 Ophør af borgmesterpulje -52 -52 -52 -52 

42 Boligsociale indsats  -450 -450 -450 -450 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget -6.640 -6.640 -6.640 -6.640 

43 Specialiserede voksenområde - rammebesparelse -1.600 -600 -600 -600 

44 Specialiserede voksenområde - udmøntning -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 
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45 Reduktion i aktiveringstilbud, herunder reduktion eller luk-
ning af kommunale tilbud 

-1.100 -1.100 -1.100 -1.100 

46 Investering i en jobformidler, jobparate kontanthjælpsmod-
tagere 

-710 -710 -710 -710 

47 Investering i en jobformidler, dagpenge til forsikrede ledige -1.170 -1.170 -1.170 -1.170 

48 Reduktion i tilbud om opkvalificering -60 -60 -60 -60 

 

Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget -350 -830 -830 -830 

49 Øhop, Go2Green og Langelandsfestival restfremskrivning -15 -15 -15 -15 

50 Bibliotek – diverse effektiviseringer/besparelser -52 -52 -52 -52 

51 Reduktion af SHORES events, netværk, promovering og ud-
vikling 

-25 -25 -25 -25 

52 Reduceret tilskud til Tranekær Slotsmølle -25 -25 -25 -25 

53 Ophør af Ildsjæleprisen -9 -9 -9 -9 

54 Ingen bespisning af prismodtagere og gæster til H.C. Ørsted 
prisen 

-20 -20 -20 -20 

55 Rådighedspuljen afskaffes -102 -102 -102 -102 

56 Reduktion af indsatspuljen til foreninger til rekvisitter og 
lign. 

-20 -20 -20 -20 

57 Reduktion af aktivitetstilskud til selvejende haller -159  -159  -159  -159  

58 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje -10 -10 -10 -10 

59 Nedlæggelse af bogbilen -178 -258 -258 -258 

60 Yderligere reduktion af tilskud til selvejende haller 265 -135 -135 -135 

 

 

Øvrige besparelser  -950 -950 -950 -950 

 Arnepensionen skal finansieres af jobcentrets budget ud-
over de generelle besparelser i forhold til budget 2023. Re-
duktion i normeringer 

-950 -950 -950 -950 

 
 
Som tidligere beskrevet kommer budgetkataloget til drøftelse i fagudvalg og Økonomiudvalget i april, 
hvorefter budgetkataloget kommer i høring. 
 
Høringsfasen løber fra den 26. april til og med 16. maj 2022 og er ligeledes en offentlig høring, hvor alle 
interessenter kan afgive høringssvar. 
 
Budgetkataloget behandles igen inklusive høringssvar i maj og juni i fagudvalg og Økonomiudvalget. Der-
efter indgår budgetkataloget i den videre proces som tidligere beskrevet. 
 
I de følgende afsnit er de uddybende beskrivelser af de nummererede forslag præsenteret. 
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Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag 

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget 
 

Nr. Effektiviseringsforslag 

1 Pleje af stadions 
Kort resumé: 

Forslag om reducering pleje og vedligehold af kommunens stadions. 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunen plejer stadions i Tullebølle, Bagenkop, Longelse, Humble og Rudkøbing.  

Kommunen har i forbindelse med nedlæggelse og salg af Tullebølle og Longelse skoler ikke længere en 

forpligtigelse til at pleje de tilhørende stadions og i Bagenkop indgår stadionet i etableringen af Fanta-

stisk Fællesskabspark Bagenkop.  

 

Kommunal pleje og vedligeholdelse af Tullebølle, Longelse og Bagenkop stadions kunne derfor ophøre 

og evt. overdrages til foreningerne.  

 

Dermed ville den kommunale pleje og vedligehold kunne reduceres til Rudkøbing og Humble stadions. 

 

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ophør af pleje af stadions vil påvirke foreningerne/brugerne.  

Plejen kan evt. overdrages til foreningerne.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Reducering i mandskabstimer vil indgå i de samlede personalemæssige konsekvenser i driften. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 -100 Profitcenter: 2102000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  22025-1: 44 

22025-4: 16 

22025-5: 8 

22025-6: 32 

I alt -100 -100 -100 -100 Artskonto:  40 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

2 Støtte til rengøring af private toiletter med offentlig adgang 
Kort resumé: 

Forslag om ophør med kommunal støtte til rengøring af private toiletter med offentlig adgang. 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunen har gennem en årrække ydet et årligt tilskud på 20.000 kr. til rengøring af private toiletter 

med offentlig adgang på Lohals Havn, Dageløkke Havn, Spodsbjerg Havn og ved Emmerbølle Camping. 

 

Toiletbygningerne er ikke ejet af kommunen og forventes primært anvendt af gæster på havnene og 

campingpladsen, men med offentlig adgang også for forbipasserende og strandgæster, hvorfor kommu-

nen har ydet tilskud til rengøringen.  

 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Afhænger af om ejerne vælger at nedsætte rengøringsniveauet eller evt. lukke for den offentlige ad-

gang. Ejerne kunne evt. indføre betaling for benyttelsen som ses mange steder. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -80 -80 -80 -80 Profitcenter: 2101000003 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20002-3 

I alt -80 -80 -80 -80 Artskonto:  49 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

3 Tilsyn med de vilde heste 
Kort resumé: 

Forslag om ophør med kommunalt tilsyn med de vilde heste. 

 

Sagsfremstilling: 

De vilde heste er en stor turistattraktion. Kommunen indgik derfor i 2006 en samarbejdsaftale med Na-

turstyrelsen, hvor kommunen varetager det daglige tilsyn med de vilde heste og kvæget i indhegningen.  

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Eksisterende aftale kan opsiges med ½ års varsel. Effekten afhænger således af om og hvornår aftalen 

ophører og/eller om der indgås en ny aftale evt. med reduceret timeforbrug. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Reducering i mandskabstimer vil indgå i de samlede personalemæssige konsekvenser i driften. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 -200 Profitcenter: 2102000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20008-5 

I alt -200 -200 -200 -200 Artskonto:  49 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 13 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

4 Kran i Bagenkop Havn 
Kort resumé: 

Forslag om at planlagte etablering af ny kran i Bagenkop Havn udgår og leasingudgiften i stedet indgår 

som effektiviseringsforslag. 

 

Sagsfremstilling: 

Den tidligere kran i Bagenkop havn blev anvendt ca. 20 gange årligt primært til op/isætning af udlej-

ningsbåde. Dette kan, ligesom de fleste andre bådejere gør, udføres af en lastbil med kran til omkring 

samme pris. Herudover kan op/isætning i forbindelse med ex. vedligeholdelse ske på beddingen.    

 

Der er indhentet tilbud på en ny kran inkl. fundament og opsætning på ca. 1 mio. kr. Det er politisk ved-

taget at finansiere kranen via leasingaftale og at den årlige udgift over 10 år på ca. 100.000 kr. afholdes 

inden for eksisterende driftsbudget for Bagenkop Havn. 

 

Det foreslås, at der ikke etableres en ny kran og brugerne i stedet henvises til de nævnte alternative 

muligheder og de 100.000 kr. i Bagenkop Havns driftsbudget i stedet indgår som effektiviseringsforslag.  

 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Med de alternative muligheder vurderes serviceforringelsen minimal.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 -100 Profitcenter: 2105020002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  22053-21 

I alt -100 -100 -100 -100 Artskonto:  45 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

5 Indeksregulering af færgetakster 
Kort resumé: 

Forslag om indeksregulering af færgetaksterne for Strynøfærgen.  

 

Sagsfremstilling: 

Færgetaksterne for Strynøfærgen har ikke været reguleret siden kommunens overtagelse af færgen i 

2014. En indeksregulering med tilbagevirkende kraft vil svare til en takststigning på ca. 10 %. 

 

Gratis persontransport for beboerne på Strynø vil ikke påvirkes af en indeksregulering.  

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Prisstigninger 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -400 -400 -400 -400 Profitcenter: 2106000002 

2106000003 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20068-5: 250 

20068-14: 150  

I alt -400 -400 -400 -400 Artskonto:  72 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 
 
  



 

 

Side 15 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

6 Aftenfærge fredage 
Kort resumé: 

Forslag om reducering i aften færgeafgange til/fra Strynø på fredage. 

 

Sagsfremstilling: 

På hverdage sejler Strynøfærgen 9 ture med første afgang fra Rudkøbing kl. 5:20 og sidste afgang kl. 

18:45. Med en maksimal 14 timers vagt og 2 timers selvbetalt frokostpause kan dette klares med ét 

hold a to mand. Hvorimod fredage, hvor sidste afgang fra Rudkøbing kl. 21:20 kræver to-holds skifte.  

 

Såfremt fredage og sejles som hverdage ville man kunne undgå to-holds skifte, samt mindre besparelse 

i brændstof.  

 

Beregning af mulig besparelse afventer politisk ønske herom.    

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Forslaget vil betyde en serviceforringelse, hvor sidste afgang fra Rudkøbing til Strynø på fredage vil 

være kl. 18:45 ligesom på de øvrige hverdage.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Forslaget vurderes primært at medføre personalemæssige konsekvenser i forhold til mindre brug af af-

løsere.  

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 -100 Profitcenter: 2106000004 

Implementeringsudgift     Omkostn.sted: 2106000004: 50 

Løbende udgifter     PSP-element:  22070-10: 50 

I alt -100 -100 -100 -100 Artskonto:  10 

23 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

7 SMS-ordning til containerplads 
Kort resumé: 

Forslag om at Vej, Park og Ejendomme anvender sms-ordning til containerpladserne. 

 

Sagsfremstilling: 

Der kan frit vælges mellem årskort eller éngangsbillet som sms-service til genbrugs-/containerplad-

serne. Vej, Park og Ejendomme har som udgangspunkt altid købt årskort til deres bilers adgang til con-

tainerpladserne.  Ud fra affaldsmængder og benyttelsen vurderes dog en betydelig besparelse ved i ste-

det at anvende sms-ordningen, hvor der kun betales for de gange man kommer på containerpladsen.  

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 -100 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -100 -100 -100 -100 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

8 Fliser m.m. ved busstoppesteder uden for byskilte 
Kort resumé: 

Forslag om fjernelse af fliser, m.m. ved busstoppesteder uden for byskilte. 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunen har uden for byskiltene ved nogle busstoppesteder anlagt en række fliser m.m., mens der 

andre steder kun er grus eller græs. Fliser m.m. kræver vedligeholdelse, renholdelse for ukrudt og salt-

ning.  

    

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Vil af buspassagererne kunne opfattes som en serviceforringelse. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Reducering i mandskabstimer vil indgå i de samlede personalemæssige konsekvenser i driften. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -50 -50 -50 -50 Profitcenter: 2106000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20067-3 

I alt -50 -50 -50 -50 Artskonto:  40 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

9 Nedklassificering af offentlige veje 
Kort resumé: 

Forslag om nedklassificering af offentlige veje. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Kommune er en af de kommuner med flest km vej pr. indbygger.  

Af vejloven fremgår det at veje, hvor mere end 50% af trafikken er gennemkørende bør optages som 

offentlige veje.  

 

Kriterierne for, hvor veje kan nedklassificeres til private-fællesveje, og overdrages til vejenes primære 

brugere er, at der er tale om veje, som overvejende betjener de tilstødende ejendomme. Som eksempel 

kan nævnes lukkede veje, stamveje i et lukket område eller veje som ville kunne lukkes uden trafikale 

og betjeningsmæssige konsekvenser.  

 

Nedklassificering af et antal km veje vil reducere kommunens udgifter til drift og vedligeholdelse, her-

under saltning og snerydning. 

 

Vurdering af antal km veje og beregning af mulig besparelse afventer politisk ønske herom.    

 

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Forventes at kunne implementeres fra 1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Forslaget vil have betydning for serviceniveauet for de veje, der nedklassificeres. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Reducering i mandskabstimer vil indgå i de samlede personalemæssige konsekvenser i driften. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 -200 Profitcenter: 2105010001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  22041-23 

I alt -200 -200 -200 -200 Artskonto:  40 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

10 Blå flag 
Kort resumé: 

Forslag om at reducere antal Blå Flag strande og/eller erstatte Blå Flag med Badepunkt 

 

Sagsfremstilling: 

Friluftsrådet administrerer to ordninger om badevands- og strandkvalitet, hhv. den europæiske ordning 

’Blå Flag’ og den nordiske ordning ’Badepunkt’. Blå Flag-ordningen kan erstattes med Badepunkt. 

Badevandet skal fortsat leve op til samme høje kvalitet som hidtil og antallet af prøver til det lovpligtige 

niveau. 

 

Badepunkt-ordningen er ca. 33% billigere end Blå Flag-ordningen i årligt gebyr og administration. 

 

Tendensen i mange af landets kommuner er, at man udskifter Blå Flag-ordningen med Badepunkt-ord-

ningen, da denne er mere fleksibel og tilpasset de nordiske forhold. På Fyn gælder det foreløbigt 

Odense, Middelfart, Assens og Svendborg Kommuner. 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Forslaget vil af nogle strandgæster kunne opfattes som en serviceforringelse. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -20 -20 -20 -20 Profitcenter: 2103000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20015-6 

I alt -20 -20 -20 -20 Artskonto:  49 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

11 Rammebesparelse i Vej, Park og Ejendomme 
Kort resumé: 

Forslag om rammebesparelse i Vej, Park og Ejendomme.  

 

Sagsfremstilling: 

For at komme i mål med de besparelser for Teknik og Miljø, som er aftalt i Chefforum, så er det på nu-

værende tidspunkt nødvendigt at lave en rammebesparelse. Rammebesparelse skal udmøntes i løbet af 

2022.   

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -600 -600 -600 -600 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -600 -600 -600 -600 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

12 Tilkøb af busruter aften/weekend 
Kort resumé: 

Forslag om reducering i Langeland Kommunes tilkøb afgange på rute 912 og 913 aften og weekend. 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med Region Syddanmarks besparelse i 2009 valgte Langeland Kommune at tilkøbe afgange, og 

Langeland Kommune betaler i dag for aften- og weekendkørsel på rute 912-913. FynBus har ud fra passager-

statistik foretaget en beregning, der tager udgangspunkt i, at færrest muligt skal berøres af besparelserne på 

rute 912-913 eller nedlæggelse af weekendkørsel: 

 
1. Prioritering af besparelser på afgange med færre end 5 passagerer pr. køreplantime.  

Hverdag Antal ture Antal passagerer årligt Nettobesparelse 

912-913 8 5.000 600.000 

Lørdag Antal ture Antal passagerer årligt Nettobesparelse 

912-913 8 1.450 115.000 

Søndag  Antal ture Antal passagerer årligt Nettobesparelse 

912-913 8 1.400 136.000 

Gennemføres ovenstående besparelser, vil det give Langeland kommune en anslået årlig nettobesparelse på 

850.000 kr. ved nedlæggelse af de 24 ture. I alt vil ca. 7.850 passagerer blive berørt af besparelsen.  

 
2. Prioritering af besparelser, hvor alt weekendkørsel nedlægges. 

Lørdag Antal ture Antal passagerer årligt Nettobesparelse 

912-913 28 7.200 370.000 

Søndag Antal ture Antal passagerer årligt Nettobesparelse 

912-913 28 7.550 430.000 

Gennemføres ovenstående besparelser, vil det give Langeland kommune en anslået årlig nettobesparelse på 

800.000 kr. ved nedlæggelse af de 56 ture. I alt vil ca. 14.725 passagerer blive berørt af besparelserne.  

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Reducering i busafgange vil af brugerne opleves som serviceforringelse. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -800 -800 -800 -800 Profitcenter: 2106000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  20067-1 

I alt -800 -800 -800 -800 Artskonto:  59 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

13 Salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale formål 
Kort resumé: 

Forslag om salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale formål. 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunen har pligt til at afhænde overskudskapacitet.  

Ejendomme der ikke længere anvendes til kommunale formål skal således udbydes til salg. 

Det drejer sig pt. om ejendomme som Humble apotek, Solhjem og lignende når aktiviteterne flyttes til 

andre lokaler ud fra princippet om ”at rykke sammen i bussen”. 

 

Besparelsen ligger i drift og vedligeholdelse af ejendommene. Indtægt ved salg er ikke medtaget her. 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Afhænger af flytteproces for brugere/aktiviteter under andre centre. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -40 -40 -40 -40 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -40 -40 -40 -40 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

14 Flere autocamperpladser 
Kort resumé: 

Forslag om etablering af flere autocamperpladser i Rudkøbing. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Kommune er i de sidste år set en stor fremgang i autocamperturister, der primært besøger 

kommunens havne. Etablering af yderligere pladser vil alt efter efterspørgslen og tilbagebetalingstiden 

for anlægsudgiften kunne bidrage til en øget indtægt. 

 

Langeland Kommune har i sommeren 2021 ikke afvist gæster i Rudkøbing, men personalet har oplevet 

at folk har kørt igen, fordi der har været optaget. Det vurderes, at der kan ske en indtægtsoptimering i 

højsæsonen ved at udvide med 10 ekstra pladser i Rudkøbing. 

 

Den øgede indtægt i forslaget er beregnet ud fra en belægningsprocent på 80 % i juli måned på de 10 

ekstra pladser. Det vurderes endvidere, at en udvidelse vil kræve 50.000 kr. i implementering. 

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kunne etableres inden sæson 2023.  

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Positiv for autocamperturismen  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -40 -40 -40 -40 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 50    Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt 10 -40 -40 -40 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Børne- og Skoleudvalget 

 
Nr. Effektiviseringsforslag 

15 Lukning af Nordstjernen 
Kort resumé: 

På grund af få børn og udsigt til endnu færre børn fremadrettet i Nordstjernen foreslås det at nedlægge 

Nordstjernen. Det vil medføre en besparelse til ledelse, administration, koordinering samt en halv stil-

ling til pædagogisk personale. 

 

Dertil vil det medføre besparelse på 200.000 kr. under KTT-udvalgets område vedr. rengøring og ind-

vendig vedligeholdelse. 

 

Sagsfremstilling: 

På grund af få børn og udsigt til endnu færre børn fremadrettet i Nordstjernen foreslås det, at det at 

lukke Nordstjernen. Det meget lave børnetal betyder foruden et lille børnefællesskab, at der hvert år 

afsættes budget til en ekstra halv pædagogstilling ud over det personale, der beregnes ud fra børnetal 

og normeringer. 

Der er manglende kvalitet i dagtilbud i forhold til overholdelse af dagtilbudsloven, der siger at børn skal 

have mulighed for at indgå i flere forskellige børnefællesskaber. Det er ikke muligt, da der kun er 8 børn 

i børnehaven og 6 børn i vuggestuen. 

 

Lukning af Nordstjernen vil medføre en besparelse på 27% af en lederstilling, et koordinatortillæg samt 

et halvt årsværk til pædagogisk personale. Dette svarer til 480.000 kr. 

 

Dertil forventes der en besparelse i driftsudgifter til ejendom som rengøring og indvendig vedligehol-

delse. Denne besparelse er estimeret til 200.000 kr. og vil ligge under KTT-udvalgets budget.  

 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Det vil være gældende fra 1. april 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Det betyder at der ikke længere vil være kommunalt pasningstilbud på Nordlangeland 

Længere transporttid for forældre. Det vil fjerne fødekæden til Nordskolen. 

 

Landsbyordningen ophører. 

 

Der kan komme private aktører på markedet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

forflytning af medarbejderne. 
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Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -390 -680 -680 -680 Profitcenter: 3302000002 

5500000042 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -390 -680 -680 -680 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

16 Skolestruktur 
Kort resumé: 

Der arbejdes videre med en ny skolestruktur med én samlet skole. 

 

Sagsfremstilling: 

Der arbejdes videre mod en skolestruktur med én samlet skole, hvor de nuværende lokationer fasthol-

des. 

 

Politisk udvalg: 

☐ KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Pr. 1. august 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Skal afdækkes 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

En mere sammenhængende ledelse. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -458 -1.100 -1.100 -1.100 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -458 -1.100 -1.100 -1.100 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

17 Flyt Ungdomsskole/Juniorklub til lokaler på Ørstedskolen 
Kort resumé: 

Det foreslås at flytte Ungdomsskolen og Junior- og Ungdomsklub til Ørstedskolen. 

 

Sagsfremstilling: 

Det foreslås at flytte Ungdomsskolen og Junior- og Ungdomsklub til Ørstedskolen. Dette forslag vil ikke 

have nogen personalemæssige konsekvenser. Med dette forslag vil det være muligt at sælge det nuvæ-

rende Ungdomsskole Hus i Ørstedsgade, og der vil ikke længere være udgifter til vedligehold og drift af 

ejendommen. 

 

Vedtagelse af forslaget vil sandsynligvis medføre færre brugere af junior- og ungdomsklubber. Da even-

tuelle afledte sociale konsekvenser ikke kendes, er disse ikke indregnet i besparelsen. Det formodes 

dog, at mindre tilslutning til især ungdomsklubberne kan medføre meromkostninger andre steder. 

 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Fra 1. august 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

De unge vil ikke få oplevelsen af at være i en ungdomsklub/ Ungdomsskolen. Der vil ikke være nogen ny 

”arena”. En antagelse kunne være at det vil være mindre attraktiv for de unge at benytte sig af tilbud-

det om aftenen, da Ørstedskolen som bekendt ikke ligger i Rudkøbing bymidte. 

Men der vil være nogle gode faciliteter på Ørstedskolen, bl.a. hallerne og faglokalerne. Der vil være mu-

lighed for et endnu tættere samarbejde mellem Ungdomsskole og Ørstedskolen. 

Ledelsen, SSP og sekretariatet fra Ungdomsskolen har i forvejen lokaler på Ørstedskolen 

Man vil kunne vælge at sælge ejendommen hvor Ungdomsskolen i dag hører til. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -417 -489 -489 -489 Profitcenter: 3306000002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -417 -489 -489 -489 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

18 Flere lukkedage i dagtilbud 
Kort resumé: 

Det foreslås at indføre flere lukkedage i dagtilbud i Nordstjernen, Simmerbølle, Rævehøj og Pyramiden, 

så det kun vil være børnehaven og vuggestuen i Vejlen, der er åben i ferieperioder.  

 

Sagsfremstilling: 

Det foreslås at indføre flere lukkedage i dagtilbud i Nordstjernen, Simmerbølle, Rævehøj og Pyramiden. 

Dermed vil det kun være børnehaven og vuggestuen i Vejlen, der er åben i ferieperioder. Det foreslås, 

at der holdes lukket mellem jul og nytår, i uge 28, 29 og 30, dagene før påske og fredag efter Kristi 

Himmelfarts dag. 

 

Forslaget vil medføre et fald i serviceniveauet i forhold til det nuværende i Langeland Kommune, bl.a. 

da nogle familier vil opleve længere afstand til feriepasningen.  

I flere andre kommuner er det allerede indført, at der tilbydes nødpasning på tværs af distrikter i ferie-

perioder. Forslaget betyder dermed ikke nødvendigvis, at serviceniveauet vil være lavere i forhold til 

andre kommuner. 

 

Der er i de 300.000 kr. inkluderet en forventet besparelse på rengøring og måtteservice på 40.000 kr.  

(Under FM Ejendomme under KTT-udvalgets område.) 

 

Politisk udvalg: 

☒KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Træder i kraft pr. 1.januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Det vil betyde længere transporttid for en del forældre og børn i de nævnte lukkedage. 

Nogle familier vil opleve større afstand til feriepasning og dermed i højere grad at skulle planlægge ud 

fra feriepasningen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Det vil betyde at personalet vil skulle udføre arbejde i andre institutioner. 

Det vil være lettere at få afviklet ferie da det forventes at flere børn vil finde alternative løsninger 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -300 -300 -300 -300 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  Flere 

I alt -300 -300 -300 -300 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

19 Ændring af SFO-moduler pr. 1. august 2022 (BSK 07.03.2022) 
Kort resumé: 

For at skabe mere overskuelighed, men samtidig fastholde en stor grad af fleksibilitet for forældrene, 

foreslår administrationen en ændring af de nuværende SFO-moduler. 

 

Sagsfremstilling: 

På BSK-mødet d. 7. marts 2022 foreslås det at implementere en simplere løsning med kun tre moduler 

for SFO-pasning, hvor både heldags-, morgen- og eftermiddagsmodul er inkl. ferie. 

 

Den nye model giver stadig forældrene fleksibilitet i forhold til hvorvidt familien har behov for pasning 

henholdsvis morgen, eftermiddag eller begge dele. Samtidig får alle børn adgang til feriepasning, uden 

at forældrene skal tage særskilt stilling til betaling for dette ved hver skoleferie. 

 

Ses der på andre nabo- og sammenligningskommuner er strukturen mere simpel end den nuværende i 

Langeland Kommune. Der er eksempler på tilsvarende moduler samt eller endda simplere, hvor ferie-

pasning kun er inkluderet i heldagsmodulet, eller der kun tilbydes morgen- og eftermiddagsmoduler. 

 

Baseret på de nuværende takster og en forudsætning om uændret børnetal i SFO’en, forventes forsla-

get at indbringe merindtægter på 66.000 kr. i 2023 og fremadrettet. 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

August 2022 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Det forventes at være lettere or forældre at navigere i udvalget af moduler. 

Det vil frigive administrativ tid, der kan anvendes til at højne kvalitet andre steder. 

Nogle forældre vil opleve at skulle betale højere takst, da de ikke kan fravælge feriemodulet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -66 -66 -66 -66 Profitcenter: 3301000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -66 -66 -66 -66 Artskonto:  72000000 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

20 Lukning af Juniorklubberne i Nord og Humble 
Kort resumé: 

Det foreslås at lukke Juniorklubberne i Nord og Humble, så der fremrettet kun er Juniorklub I Rudkø-

bing/Ørstedskolen for alle 4.-6. klasser på Langeland 

 

Sagsfremstilling: 

Det foreslås, at juniorklubberne i Nord og Humble lukkes. 

Det er lige nu uvist, hvordan skolestrukturen vil være fremadrettet. Såfremt en ny skolestruktur vil be-

tyde, at mellemtrinene i Humble og Nord flyttes til Ørstedskolen, vil børnene kunne fortsætte i junior-

klub efter deres skoledag. 

 

Ændres der ikke ved mellemtrinenes placering, vil forslaget betyde, at elever i Humble og Nord vil få 

længere i juniorklub. Dette kan potentielt betyde, at færre børn/elever vil benytte tilbuddet. 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Senest 1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Afhænger af skolestruktur i forhold til om eleverne går i skole i Rudkøbing eller i Snøde og Humble. 

Det vil betyde at Hallerne i Humble og Snøde vil mangle den indtægt de i dag får fra Ungdomsskolen for 

halleje 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -150 -150 -150 -150 Profitcenter: 3306000002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -150 -150 -150 -150 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

21 Lavere serviceniveau PPR 
Kort resumé: 

Langeland Kommune har i forhold til sammenlignelige kommuner et højere budget på PPR. 

Der foreslås derfor en besparelse på 400.000 kr. for at komme nærmere niveauet i andre kommuner. 

 

Sagsfremstilling: 

PPR er forpligtet til at udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger på alle børn, som forældre dag-

tilbud og skoler indstiller til vurdering. Dertil er PPR forpligtet til at foretage udredning af børn med 

tale/hørevanskeligheder, kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer.  PPR arbejder med børn og 

unge som mistrives enten fagligt eller socialt-følelsesmæssigt i skoler og dagtilbud. Formålet er at af-

dække børnenes behov og sikre at de får det rette dagtilbud/skoletilbud samt vejlede skole og dagtil-

bud i, hvordan man kan arbejde med barnet og barnets udfordringer og behov. 

 

PPR arbejder tidligt forebyggende i forhold til at understøtte skoler og dagtilbud i at skabe inkluderende 

læringsmiljøer og dermed understøtte at færrest mulige børn ekskluderes til andre dag- og skoletilbud.  

PPR er en vigtig del af den tidlige forebyggelse. 

 

PPR har ligeledes en opgave med at vurdere og henvise børn psykiatrisk udredning, samarbejde med de 

praktiserende læger og børne- og ungepsykiatrien om konkrete sager, ligesom PPR sammen med Sund-

hedsplejen varetager Langeland Kommunes selvmordsforebyggelse, hvor børn og unge med selvmords-

tanker/selvmordsforsøg vurderes og visiteres videre til rette behandling. 

 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

En besparelse på 400.000 kr. vil betyde en forringelse i forhold til det nuværende serviceniveau og vil 

medføre længere sagsbehandlingstid og evt. ventetid på lovpligtige pædagogisk psykologiske udrednin-

ger.  I sidste ende vil det derfor betyde mindre hjælp til skoler og dagtilbud og dermed også længere 

ventetid for børn og forældre på udredning og støtte i skole og dagtilbud. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Svarende til ca. 1 stilling. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -400 -400 -400 -400 Profitcenter: 3400000007 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -400 -400 -400 -400 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

22 Fælles leder af Langeland Ungdomsskolen og udskolingen på Ørstedskolen 
Kort resumé: 

Fælles leder af Langeland Ungdomsskolen og udskolingen på Ørstedskolen. 

 

Sagsfremstilling: 

Fælles leder af Langeland Ungdomsskolen og udskolingen på Ørstedskolen. 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der vil være mindre ledelsestid til ungdomsskolen og udskolingen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

En leder mindre. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -600 -600 -600 -600 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -600 -600 -600 -600 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

23 Lavere serviceniveau i Sundhedsplejen 
Kort resumé: 

Budget 2022 pr. 0-17-årig ligger højere end sammenligningskommuner. Der foreslås en besparelse, der 

vil nedbringe budgettet, så det matcher det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne. 

 

Sagsfremstilling: 

Ifølge VIVE’s nøgletal ligger Langeland Kommunes budget 2022 pr. 0-17-årig i Sundhedsplejen højere 

end i en gruppe af sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet. 

Det foreslås, at der foretages besparelser, der vil nedbringe udgiftsniveauet, så det i højere grad mat-

cher det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne og dermed nærme sig landsgennemsnit-

tet. 

 

På Landsplan får 15-20% af familierne ekstra besøg af sundhedsplejen fordi at de af den ene eller anden 

årsag er mere udsatte. I Langeland Kommune har 40% af familierne behov for ekstra besøg. 

Man kan ikke altid bruge et landsgennemsnit da der på Langeland er mange udsatte familier, som kræ-

ver mere hjælp og en hyppigere opfølgning. 

 

Sundhedsplejen varetager besøg i hjemmet til det lille barn og familien samt skoleundersøgelser af sko-

leelever.  Sundhedsplejen varetager ligeledes en overvægtsklinik, hvor overvægtige børn og deres fami-

lier tilbydes forløb i forhold til sund levevis. 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1.  januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

 Besparelsen vil betyde serviceforringelser.  

En besparelse vil indebære at det ikke vil være muligt at tilbyde graviditetsbesøg, forældrekurser, 1,5 og 

3-års besøg - som alle er forebyggende indsatser ift barnets og familiens trivsel og sunde udvikling samt 

ift den tidlige opsporing af familier med behov for støtte.   

På landsplan er hvert 5 barn overvægtigt. I Langeland Kommune er næsten hvert 3. barn overvægtigt. 

Der er evidens for at besøg fra Sundhedsplejen i alderen 2-5 år kan forebygge overvægt, ligesom sund-

hedsplejens understøttelse af nybagte forældre har direkte indvirkning på barnets psykiske trivsel se-

nere i ungdomslivet.  Flere og flere unge kæmper i dag med psykiske lidelser - en tidligt forebyggende 

indsats fra sundhedsplejen er med til at sikre barnet det bedste udgangspunkt for mental sundhed hele 

livet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

½ sundhedsplejerskestilling 

Der er massiv mangel på sundhedsplejersker på landsplan og man må derfor forvente, at en reduktion 

på en halv stilling kan få den konsekvens, at det bliver svært at fastholde medarbejdere i en halvtidsstil-

ling.   

Alle familier skal have besøg af Sundhedsplejen senest 7 dage efter barnets fødsel. Ved ambulant fødsel 

endda to besøg indenfor den første uges tid. Derfor skal der hele året rundt være en sundhedsplejerske 

på arbejde. Med det nuværende antal sundhedsplejersker er det meget sårbart at sikre bemanding alle 
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årets 52 uger, når der også skal afvikles ferie, m.v.  En  personalereduktion vil betyde at vi ikke i alle til-

fælde kan sikre disse tidlige besøg i familierne.    

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -150 -150 -150 -150 Profitcenter: 3400000006 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -150 -150 -150 -150 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

24 Effektiviseringsramme på det specialiserede børneområde 
Kort resumé: 

Der foreslås en effektviseringsramme på det specialiserede børneområde. 

 

Sagsfremstilling: 

For at komme i mål for Børne- og Skoleudvalgets område, har det været nødvendigt at arbejde med en 

effektivisering på det specialiserede børneområde. 

 

Udmøntningen skal der arbejdes videre med i løbet af 2022 - her skal bl.a. kigges på hvorvidt den tidligt 

forebyggende indsats kan prioriteres yderligere jf. Den vedtagne handleplan for det specialiserede soci-

alområde.  I den forbindelse arbejdes også videre med kommunens tilbudsvifte, herunder om vi har de 

rette tilbud på det specialiserede børneområde eller om der skal ske tilpasninger her. 

 

 

 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

25 Ingen tilskud til pasning af egne børn  
Kort resumé: 

Det foreslås, at der ikke længere betales tilskud til pasning af egne børn jf. Dagtilbudsloven §86 og §89. 

 

Sagsfremstilling: 

Ifølge Dagtilbudslovens § 86 kan kommunalbestyrelsen beslutte at betale tilskud til pasning af egne 

børn. Det er dermed ikke lovpligtigt, at kommunen skal betale dette tilskud. 

 

Tilskuddet svarer til 75% af nettodriftsudgifterne for det billigste alderssvarende kommunalt tilskud, 

dvs. 75% af de forventede nettodriftsudgifter pr. barn i den kommunale dagpleje. 

 

Der er i gennemsnit 3 børn, der bliver passet hjemme om året. 

 

Besparelsen afhænger af, om børnene fortsat vil blive passet hjemme, eller om forældre finder alterna-

tiv pasning til dem i dagpleje eller dagtilbud. 

 

Besparelsen er beregnet ud fra, at der for de gennemsnitligt 3 børn fremadrettet ikke vil være omkost-

ninger forbundet med andre pasningsformer, dvs. at alle 3 børn fortsat vil blive passet hjemme, selvom 

der ikke længere betales tilskud. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Det vil betyde at der ikke gives tilskud til forældre som ønsker at passe deres børn selv. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -232 -232 -232 -232 Profitcenter: 3200000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-30017-4 

I alt -232 -232 -232 -232 Artskonto:  52000000 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 
  



 

 

Side 37 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

26 Flere børn skal rummes i fællesskabet i skolen 
Kort resumé: 

Der skal igangsættes en proces som arbejder målrettet mod at færre elever segregeres til andre skole-

tilbud.  

 

Sagsfremstilling: 

Der skal arbejdes målrettet på at skabe læringsmiljøer, som kan rumme flere elever i den almene skole i 

Langeland Kommune. 

 

Det vil på den lange bane betyde at Kommunens behov for at købe specialpladser i Svendborg Kom-

mune, vil kunne mindskes. Det foreslås, at der fremadrettet er 22 elever i Ørstedskolens specialklasser 

og 16 elever på Skrøbelev skole. 

 

Alle, der underviser i Ørstedskolens specialklasser, skal have et kompetenceløft i specialpædagogik. 

Hvis det skal lykkes at komme i mål med opgaven, er det vigtigt og af helt afgørende betydning, at der 

følger midler med til skolen/eleven.  

 

Øget inklusion vil derfor afstedkomme 

- behov for ekstra ressourcer i PPR  
- specialpædagogisk efteruddannelse til personale på skolerne. 
- ekstra midler til visitation af specialpædagogisk støtte i de almene skoler 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Flere elever vil skulle inkluderes i almenskoler uden tilførsel af ekstra personaleressourcer.  Det vil der-

for skabe en ekstra belastning på både det enkelte barn, som inkluderes, samt almenskolerne. Ift. plad-

ser i specialklasse- og heldagsskoleregi vil det betyde, at der kan blive venteliste til optag. Det vil derfor 

blive vanskeligt at overholde Folkeskoleloven ift. børn med behov for specialpædagogisk bistand herun-

der specialskoletilbud. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Da der de sidste år har været flere elever på Skrøbelev skole, vil det formentlig betyde at der vil være en 

medarbejder i overskud. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -800 -1.000 -1.000 -1.000 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter 460 460 460 460 PSP-element:  Flere 

I alt -340 -540 -540 -540 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

27 Ledelsen af Dagplejen Syd lægges under Dagplejen Midt 
Kort resumé: 

Da der kun er få dagplejere i dagplejen Syd, vurderes det, at den nuværende ledelse af Dagplejen Midt 

godt kan varetage ledelsen af dagplejerne i Dagplejen Syd. 

 

Sagsfremstilling: 

Det har tidligere været samme leder, der har varetaget ledelsen af Rævehøj og Dagplejen Syd. På grund 

af beslutning vedr. ledelse i Rævehøj har der ikke været ansat en leder i Dagplejen Syd. For at forsimple 

ledelsesstrukturen og sikre faglig ledelse af den kommunale dagpleje i Langeland foreslås det at lade 

Dagplejen Syd indgå under ledelsen af Dagplejen Midt. 

 

En mulighed med dette forslag er at lade hele den kommunale dagpleje i Langeland Kommune være én 

afdeling. 

 

Politisk udvalg: 

☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Senest 1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 -200 Profitcenter: 3201000003 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -200 -200 -200 -200 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

28 Permanent Vuggestue til 24 børn i Pyramiden 
Kort resumé: 

Det forslås at der etableres en kommunal vuggestue i den nuværende børnehave Pyramiden. 

 

Sagsfremstilling: 

Der har i de seneste år været en meget stor efterspørgsel fra borgere, som ønsker en vuggestueplads til 

deres børn. Vi har en i dag en Vuggestue i Vejlen, men den er ikke særlig stor og der har de senere år 

været behov for at udvide kapaciteten. Der er i dag plads til 16 vuggestuebørn ved at flytte vuggestuen 

til Pyramiden, vil det betyde at antallet af pladser kan udvides til 24 og samtidig vil der kunne laves gæ-

stehus for de børn der benytter sig af Dagplejen. 

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Et stort plus for bosætningspolitikken, da vi ikke kan indfri ønsket om vuggestuepladser til dem, der ef-

terspørger. De børn der er indskrevet i børnehaven Pyramiden vil skulle skifte til enten Vejlen eller Sim-

merbølle Børnehave. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der vil være behov for ansættelse af flere medarbejdere til vuggestuen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -50 -50 -50 -50 Profitcenter: 3202010002 

5500000036 

Implementerings-ud-

gift 

50    Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt 0 -50 -50 -50 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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29 Lønbudget til visiterede pladser i Dagtilbud område Midt 
Kort resumé: 

Det foreslås at reducere antallet af normerede VIS-pladser i Dagtilbud Område Midt. 

 

Sagsfremstilling: 

Der har i flere år været visiterede pladser i dagtilbud område Midt. Det forslås at disse midler i stedet 

for tilføres visitationspuljen for dagtilbud således at der søges specifikt på det enkelte barn i forhold til 

behov og timer. 

 

Der bliver i dag anvendt 1.024.000 kr. på de visiterede pladser, som er en del af Dagtilbud område 

Midts budget. Fremadrettet vil der ikke tilføres midler til Dagtilbud område Midt i forhold til visiterede 

pladser, men de vil kunne søge midlerne i forhold til konkrete udfordringer hos et barn via visitations-

udvalget. 

 

Det vurderes at man vil kunne klare denne opgave for 512.000 kr., da der er færre børn og da der god 

sparring fra PPR.  

 

Dette forslag belyser ikke børn, der har behov efter servicelovens §32 som er et specialiseret behov og 

som Langeland Kommune pt. køber pladser i Svendborg Kommune. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☒ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Færre midler til understøttelse af børn med særlige behov. 

Færre ressourcer til udsatte børn i mistrivsel eller med socialpædagogiske behov 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

En medarbejder 

 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -512 -512 -512 -512 Profitcenter: 3202010002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -512 -512 -512 -512 Artskonto:   
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Ældre- og Sundhedsudvalget 

 
Nr. Effektiviseringsforslag 

30 Ekstern analyse af ældre- og sundhedsområdet 
Kort resumé: 

En nøgletalsanalyse af Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal synliggør et muligt og væsentligt bespa-

relsespotentiale på ældre- og sundhedsområdet, hvilket kan realiseres via ekstern analyse og efterføl-

gende implementering. Dette vil, alt andet lige, medføre et lavere serviceniveau. 

 

Sagsfremstilling: 

Administrationen har tidligere analyseret nøgletal for ældre- og sundhedsområdet via ECO-nøgletallene 

fra VIVE, idet disse nøgletal medtager socioøkonomiske forhold. Disse analyser har bl.a. været præsen-

teret til budgetseminariet i efteråret 2019. Det kan dog konkluderes at når Langeland Kommune sam-

menligner sig med andre kommuner, hvis socioøkonomi er tilnærmelsesvist sammenlignelig, så ligger 

disse kommuner på et væsentligt lavere udgiftsniveau pr. indbygger. På baggrund af dette har admini-

strationen foretaget en nøgletalsanalyse af ældre- og sundhedsområdet, hvor der ikke tages udgangs-

punkt i VIVE’s socioøkonomiske nøgletal, men hvor der sammenlignes 1-til-1 med sammenlignelige 

kommuner i forhold til udgiftsniveau ud fra Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal. 

 

 
 

En sammenlignelig kommune er eksempelvis Lolland Kommune. Tabellen viser regnskabstal for 2020 

for hhv. ældreområdet (blå) og sundhedsområdet eksklusive den aktivitetsbestemte medfinansiering af 

sundhedsvæsenet (grøn). Til højre er det samlede beregnede besparelsespotentiale (orange) i sammen-

ligning med de fynske kommuner, Lolland Kommune og landsgennemsnittet. Nøgletalsanalysen er også 

foretaget for regnskabstal fra 2018 og 2019 for at sikre at tallene viser samme tendens trods pande-

mien COVID-19, som netop ramte verden i 2020. Tendensen viser sig at være den samme, hvorfor der 

er taget udgangspunkt i de nyeste regnskabstal, som er fra 2020. 

 

Sammenlignes der med Lolland Kommune er det samlede besparelsespotentiale 31,7 mio. kr. De sam-

lede besparelsespotentiale skal forstås således at såfremt Langeland Kommune reducerer udgiften til 

ældre pr. 67+ årig til samme niveau som Lolland Kommune, så kan Langeland Kommune spare 32,3 mio. 

Regnskab 

2020 for 

udgifter til 

ældre pr. 67+-

årig Indeks Potentiale

Regnskab 

2020 for 

udgifter til 

sundheds-

ydelser 

ekskl. 

medfin. pr. 

indb. Indeks Potentiale

Samlet 

potentiale

Lolland Kommune 48.632 105,4 32.344.200 1.958 130,6 -649.532 31.694.668

Middelfart Kommune 39.407 85,4 67.629.825 1.193 79,6 8.906.083 76.535.908

Assens Kommune 36.840 79,9 77.448.600 1.281 85,5 7.806.875 85.255.475

Faaborg-Midtfyn Kommune 39.510 85,6 67.235.850 1.577 105,2 4.109.539 71.345.389

Kerteminde Kommune 45.272 98,1 45.196.200 1.465 97,7 5.508.531 50.704.731

Nyborg Kommune 40.688 88,2 62.730.000 1.335 89,1 7.132.361 69.862.361

Odense Kommune 44.892 97,3 46.649.700 1.487 99,2 5.233.729 51.883.429

Svendborg Kommune 45.114 97,8 45.800.550 1.504 100,3 5.021.382 50.821.932

Nordfyns Kommune 36.690 79,5 78.022.350 2.163 144,3 -3.210.187 74.812.163

Langeland Kommune 57.088 123,7 0 1.906 127,2 0 0

Ærø Kommune 49.754 107,9 28.052.550 2.346 156,5 -5.496.040 22.556.510

Hele landet 46.132 100,0 41.906.700 1.499 100,0 5.083.837 46.990.537
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kr. På sundhedsområdet anvender Lolland Kommune marginalt flere penge pr. indbygger end Lange-

land Kommune, hvorfor der for Langeland Kommune er et negativt potentiale på -0,6 mio. kr. Såfremt 

Langeland Kommune kan komme på samme udgiftsniveau som Lolland Kommune på ældre- og sund-

hedsområdet er der således et besparelsespotentiale på 31,7 mio. kr. 

 

Det fremgår også af tabellen at Langeland Kommune har den højeste udgift blandt sammenlignings-

kommunerne, til ældre- og sundhedsområdet eksklusive den aktivitetsbestemte medfinansiering af 

sundhedsvæsenet. Nedbringes udgiftsniveauet i Langeland Kommune til Ærø-niveau er kan der spares 

22,6 mio. kr., mens besparelsespotentialet er hhv. 50,8 mio. kr. og 85,3 mio. kr. hvis der sammenlignes 

med Svendborg Kommune og Assens Kommune. Man skal dog have for øje at tallene ikke tager højde 

for geografi (f.eks. kørsel og kørselstid) og socioøkonomiske forhold (f.eks. befolkningens plejebehov 

/sundhedsmæssige tilstand). Med andre ord bør Langeland Kommune sammenligne sig med kommu-

ner, som tilnærmelsesvist har det samme geografi og socioøkonomiske forhold. Derfor kigges der pri-

mært i retning mod Lolland Kommune. 

 

Forslaget omhandler at der skal foretages en ekstern analyse af ældre- og sundhedsområdet, hvilket gør 

at eksterne konsulenter vil gennemanalysere området og pege på konkrete besparelsespotentialer in-

den for området. Denne forslås igangsat i foråret 2022.  

 

For at resultaterne af den eksterne analyse kan have effekt allerede fra budget 2023, vil det være nød-

vendigt at påbegynde implementering af forslag fra denne analyse medio 2022. Ud over udgifter til den 

eksterne analyse vurderes det, at der vil være behov for 2 normeringer til implementering fra medio 

2022 til 2024. Det forventes at årligt vil være implementeringsudgifter for 0,9 mio. kr. i 2023 og 2024 

for at kunne realisere gevinsten ved implementering af de forslag, som de eksterne konsulenter måtte 

påpege.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☒ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

3-årig plan med trinvis implementering startende fra medio 2022 til 2025. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Dette vil, alt andet lige, medføre et lavere serviceniveau. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Personalemæssige konsekvenser må formodes. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -13.900 -26.900 -30.000 -30.000 Profitcenter: 4101000005 

Implementeringsudgift 900 900   Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Xg-40017-18 

I alt -13.000 -26.000 -30.000 -30.000 Artskonto:  10 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Økonomiudvalget 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

31 Optimering af kommunens netværk og linjeforbindelser 
Kort resumé: 

Digitalisering og IT har gennemført en optimering af kommunens netværk og linjeforbindelser. 

 

Sagsfremstilling: 

Digitalisering og IT har i 2019-2021 gennemført et anlægsprojekt vedr. renovering af kommunens byfi-

ber samt udskiftning af netværksudstyr. Dette har medført en effektiviseringsgevinst i form af lavere 

udgifter til løbende fejlsøgning grundet nedbrud via ekstern leverandør. Endvidere har Digitalisering og 

IT arbejdet med at optimere linjeforbindelser til decentrale lokationer. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Færre nedbrud på det administrative netværk. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -365 -365 -365 -365 Profitcenter: 1102000015 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -365 -365 -365 -365 Artskonto:  4.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

32 Monopolbruddet med KMD ang. transitionsaftalen (TSA) 
Kort resumé: 

Gevinstrealisering med udgangspunkt i monopolbruddet med KMD angående transitionsaftalen (TSA). 

 

Sagsfremstilling: 

Transitionsaftalen er en aftale, der blev indgået mellem KL og KMD, da KMD blev solgt i 2009. Aftalen er 

til for at sikre kommunerne bedst muligt mod pludselige ændringer i priser og vilkår, når ejerskabet af 

KMD og dermed af en række it-løsninger, som kommunerne er afhængige af i deres opgaveløsning, 

overgik fra KL til en privat investor. Det er KOMBIT, der varetager og overvåger Transitionsaftalen på 

vegne af KL. 

 

Gevinstrealisering vedrørende TSA er en beregning med udgangspunkt i fremsendte Management Sum-

mary 2021 fra KMD og sammenholdt med det afsatte budget for 2022 vedrørende TSA. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -515 -515 -515 -515 Profitcenter: 1102000014 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-10023-2 

I alt -515 -515 -515 -515 Artskonto:  4.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

33 Udbud af økonomi- og lønsystem 
Kort resumé: 

Gevinstrealisering via udbud af økonomi- og lønsystem. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Kommune har sammen med Assens Kommune, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kom-

mune gennemført et samlet udbud vedrørende økonomi- og lønsystem i samarbejde med Rambøll. 

Gennemførelsen af udbuddet har strakt sig over hele 2021 og trukket mange interne ressourcer i Admi-

nistrativ Stab. Processen blev opstartet tilbage i 2020. Udbuddet endte med at blive vundet af KMD. 

 

Udgifter til Rambøll vedrørende gennemførelsen af udbuddet er afholdt i 2021 inden for den eksiste-

rende budgetramme. 

 

For Langeland Kommune træder den nye kontrakt i kraft i 2024, hvor der jf. udbuddet skal afholdes im-

plementeringsudgifter til KMD svarende til 765.000 kr. Udbuddet medfører en årlig gevinst på 838.000 

kr., hvoraf der skal afsættes 200.000 kr. årligt til ibrugtagning af ny funktionalitet. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kontrakten træder først i kraft i 2024, hvor der skal afregnes implementeringsudgifter til KMD. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Kommunen har fået et mere tidssvarende økonomi- og lønsystem gennem udbuddet ud over den an-

førte besparelse. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der skal afsættes personaleressourcer i 2022-2024 til implementering af aftalen. I 2022-2023 vedrører 

dette primært den fælles implementering sammen med de øvrige kommuner. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst 0 -838 -838 -838 Profitcenter: 1102000014 

Implementeringsudgift 0 765 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter 0 0 200 200 PSP-element:  XG-10023-6 

I alt 0 -73 -638 -638 Artskonto:  4.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

34 Administrativ rammebesparelse 
Kort resumé: 

Administrativ rammebesparelse på Økonomiudvalgets område. 

 

Sagsfremstilling: 

For at komme i mål med de ønskede administrative besparelser for Økonomiudvalgets område, har det 

været nødvendigt at arbejde med en overordnet administrativ rammebesparelse. Udmøntningen skal 

der arbejdes videre med i løbet af 2022. 

 

Der arbejdes aktuelt med forslag som rummer eksempelvis reduktion i normering, reduktion i budget til 

efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere, reduktion i budget til befordringsgodtgørelse, re-

duktion i barselsudligning og arbejdsskader samt reduktion af budget til udførelse af rådhusbetjentop-

gaver. Endvidere er administrationen i dialog med en række af kommunens systemleverandører med 

henblik på genforhandling af kontrakter. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -2.230 -2.957 -2.392 -2.392 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -2.230 -2.957 -2.392 -2.392 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 
  



 

 

Side 47 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

35 Nedlæggelse af valgsteder 
Kort resumé: 

Nedlæggelse af valgsteder som kompenserende tiltag for øgede udgifter til afholdelse af valg. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Kommune afsætter årligt 346.000 kr. til afholdelse af et potentielt folketingsvalg. Endvidere 

har der til kommunalvalg været afsat 305.000 kr. og 166.000 kr. til Europaparlamentsvalg. Endelig er 

der afsat 69.000 kr. årligt til løbende udgifter til systemunderstøttelse af valg og andre løbende udgifter, 

som relaterer sig til både folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og kommunalvalg. 

 

Til kommunalvalget i 2021 var der afsat 374.000 inkl. løbende udgifter, men det faktiske forbrug var 

577.000 kr. Lidt under halvdelen af merudgifterne skyldes, at det i forbindelse med implementering af 

tidsregistrering i Vej og Park er blevet muligt at registrere de faktiske udgifter til afholdelse af valg. Det 

må endvidere forventes, at en delmængde er merudgifterne skyldes COVID-19. Dette er der taget højde 

for i de fremadrettede forventede merudgifter. 

 

De estimerede besparelser tager udgangspunkt i, at der nedlægges 3 af de nuværende 8 valgsteder. 

 

Den fremadrettede forventede merudgift til valg medtages som ”løbende udgift” og vurderes at være 

140.000 kr. pr. valg. Såfremt dette forslag ikke bliver politisk godkendt, vil de øgede udgifter til valg 

medtages i de tekniske ændringer til budget 2023. Grunden til den forventede merudgift er høje i 2025 

og 2026 er, at der potentielt både kan komme et folketingsvalg samt henholdsvis et kommunalvalg og 

et Europaparlamentsvalg. 

 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der bliver længere til de enkelte valgsteder. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -100 -100 -200 -200 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 140 140 280 280 PSP-element:   

I alt 40 40 80 80 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 48 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

36 Nedlæggelse af budgetpulje - Tidsforskydninger i implementering af budgetre-
duktioner mellem årene 
Kort resumé: 

Nedlæggelse af budgetpulje, som skulle modvirke træk på kassebeholdningen, såfremt budgetreduktio-

ner ikke kunne slå fuldt igennem det første budgetår. 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med de massive besparelser for budget 2022 blev der oprettet en pulje, til at kompensere 

for eventuelle besparelser, som ikke kunne nå at træde i kraft pr. den 1. januar for et givent budgetår. 

Hermed kunne budgetpuljen modvirke en eventuel påvirkning af kassebeholdningen. Grundet de fort-

satte økonomiske udfordringer foreslås denne budgetpulje nedlagt. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☒Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Nedlæggelse af puljen kan potentiel påvirke kassebeholdningen negativt, såfremt budgetreduktioner 

ikke slår fuldt igennem det første budgetår. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 Profitcenter: 1102000017 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-10026-30 

I alt -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 49 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

37 Administrativ rammebesparelse - Teknik og Miljø 
Kort resumé: 

Forslag om administrativ rammebesparelse i Teknik og Miljø Administration, som skal udmøntes i løbet 

af 2022. 

 

Sagsfremstilling: 

For at komme i mål med de besparelser for Teknik og Miljø, som er aftalt i Chefforum, så er det på nu-

værende tidspunkt nødvendigt at lave en administrativ rammebesparelse. Den administrative ramme-

besparelse skal udmøntes i løbet af 2022.   

 

 

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -800 -800 -800 -800 Profitcenter: 2000000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -800 -800 -800 -800 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 50 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

38 Udviklingspuljen lukkes 
Kort resumé: 

Der vil ikke være mulighed, for finansielt at understøtte erhvervslivet, frivillige foreninger eller ildsjæles 

tiltag, for at skabe aktivitet.  

 

Sagsfremstilling: 

Den største bidragsmodtager er historisk set Rudkøbing Handelsstandsforening, men også TEL, forenin-

ger og erhvervsliv i Bagenkop, Humble og Lohals har jævnligt søgt puljen, ligesom den også har været 

brugt til at fremme bredbåndsansøgninger.  Denne skal ses i sammenhæng med forslag 52 om afskaf-

felse af Rådighedspuljen, hvorefter der ikke vil være nogen steder at søge Langeland Kommune om bi-

drag til at udvikle idéer og arrangementer.   

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan ophøre med virkning fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen kommunal medfinansiering af eksterne aktiviteter.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -245 -245 -245 -245 Profitcenter: 2402000001 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  XG-20054-20 

I alt -245 -245 -245 -245 Artskonto:  5.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 51 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

39 Udtræden af Byg til Vækst 
Kort resumé: 

Langeland Kommune er sammen med de øvrige fynske kommuner medlemmer af Byg til Vækst. Kerte-

minde Kommune udtræder dog 1. januar 2023 af Byg til Vækst.  

 

Sagsfremstilling: 

Det er vurderingen fra såvel center for Borger- og Arbejdsmarked som Erhverv, Kultur og Turisme, at 

det ikke giver Langeland en værdi, der modsvarer det årlige kontingent set i lyset af de få midler, der i 

øvrigt er til for at lave indsatser for at få flere i beskæftigelse.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Udmeldelse kan ske med 1 års skriftlig varsling til den første januar ifølge foreningens vedtægter. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst 0 -54 -54 -54 Profitcenter: 2200000001 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  XG-20065-1 

I alt 0 -54 -54 -54 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 52 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

40 Udtræden af Femern Belt Development 
Kort resumé: 
Femern Belt Development er et center, der indsamler viden, som kan fremme erhvervsudvikling og 
vækst i kraft af den faste Femern-forbindelse før, under og efter anlægsfasen. 

Både Langeland Kommune og Svendborg Kommune er blevet tilknyttet organisationen, hvilket betyder, 
at borgere og virksomheder her også har mulighed for at deltage i en række aktiviteter.  

Sagsfremstilling: 

I betragtning af det beløb der skal spares, er der ikke en væsentlig begrundelse for at opretholde med-

lemskabet og betalingen til Femern Belt Development. På Femern Belt Developments hjemmeside er 

det Langeland Turist- og Erhvervsforening, der står opført som medlem og ikke Erhvervsråd Langeland.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Fondens vedtægter beskriver ikke vilkår for udtræden, hvorfor dette skal undersøges nærmere. Det kan 

dog antages, at der er op til et års udmeldelsesvarsel. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst 0 -42 -42 -42 Profitcenter: 2200000001 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  XG-20024-2 

I alt 0 -42 -42 -42 Artskonto:  4.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 53 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

41 Ophør af borgmesterpulje 
Kort resumé: 

Der er i budgettet en borgmesterpulje på 52.000 kr. til uforudsete udgifter eller pludselig opståede mu-

ligheder. 

 

Sagsfremstilling: 

Budgettet har ikke været brugt i de senere år og puljen foreslås derfor nedlagt.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres med virkning fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -52 -52 -52 -52 Profitcenter: 2402000001 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  XG-20054-17 

I alt -52 -52 -52 -52 Artskonto:  5.9 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 
 
 
 
  



 

 

Side 54 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

42 Boligsociale indsats 
Kort resumé: 

Forslag om nedlæggelse af boligsocialindsats.  

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev det besluttet at oprette en midlertidig boligsocial ind-

sats med en boligsocial medarbejder til såvel de koordinerende som udførende opgaver på området.  

  

Politisk udvalg: 

 ☒KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Kommunens indsats inden for området ophører.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Forslaget vil have personalemæssig konsekvens. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -450 -450 -450 -450 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -450 -450 -450 -450 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Side 55 af 75 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget 

 
Nr. Effektiviseringsforslag 

43 Specialiserede voksenområde - rammebesparelse 
Kort resumé: 

Det skønnes at en mindre andel bevillinger kan ses igennem med henblik på nye vurderinger 

 

Sagsfremstilling: 

For at komme i mål med de ønskede administrative besparelser for Beskæftigelses- og Socialudvalgets 

område, har det været nødvendigt at arbejde med en overordnet rammebesparelse. Udmøntningen 

skal der arbejdes videre med i løbet af 2022. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -1.600 -600 -600 -600 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:  Flere 

I alt -1.600 -600 -600 -600 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 56 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

44 Specialiserede voksenområde - udmøntning 
Kort resumé: 

Det skønnes at en mindre andel bevillinger kan ses igennem med henblik på nye vurderinger 

 

Sagsfremstilling: 

En række sager er meget omkostningskrævende og det skal vurderes om der kan findes en tilfredsstil-

lende løsning for den aktuelle borger der på samme tid opfylder plejebehovet og behovet for at organi-

sere tilbuddet anderledes. 

 

Ligeledes er der indgået en række kontrakter om eksterne anbringelser der skønnes at kunne genfor-

handles i forhold til indhold og varighed. Hver sag skal vurderes individuelt. 

 

Det skønnes at en ny tilgang til sagerne vil påvirke udgiftsniveauet i overslagsårene 2024,2025 og 2026. 

Det skønnes ikke at den nye tilgang til sagerne kan indfri ønsket til den fulde besparelse og det efterla-

der derfor et ikke nærmere defineret rammebeløb (se evt. forslaget ovenfor). 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

De nye vurderinger og genforhandlinger på enkeltsager vil blive foretaget i andet halvår 2022, mens nye 

procedurer vil blive indarbejdet i løbet af 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der vil være borgere som vil opleve at det serviceniveau de hidtil har modtaget vil blive anderledes, dog 

således at de pågældendes basale behov fortsat vil blive dækket. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 Profitcenter: Flere 

Ikke konkretiseret ram-

mebeløb 

    Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 57 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

45 Reduktion i aktiveringstilbud, herunder reduktion eller lukning af  kommunale 
tilbud 
Kort resumé: 

For at opnå den efterspurgte besparelse må der reduceres i aktiviteterne til de ledige, hvilket også inde-

bærer reduktion eller nedlæggelse af kommunale aktiveringssteder. 

 

Sagsfremstilling: 

Borger og Arbejdsmarked er primært bundet op på myndighedsopgaver, udbetaling af ydelser og betje-

ning af borgere i Borgerservice. 

De kommunale aktiveringssteder er ikke lovpligtige men ledige borgere har ret og pligt til aktivering og 

det er et velkendt redskab brugt i forsøget på at hjælpe ledige i selvforsørgelse. Tilbuddene rettes ofte 

til borgere langt fra arbejdsmarkedet og baner derved vejen til at komme tættere på arbejdsmarkedet. 

En sådan afklaring er også nødvendig for at vurdere borgernes arbejdsevne forud for bevilling af fleks-

job eller pension.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Reduktionen skal være besluttet inden udgangen af juli 2022 for at få fuldt gennemslag i 2023 grundet 

opsigelsesvarsler. Reduktion eller nedlæggelse vil ske ved udgangen af 2022. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Aktiveringstilbuddene som reduceres eller nedlægges har til opgave at bringe borgere på offentlig for-

sørgelse i selvforsørgelse, og reduktionen vil medføre at flere forbliver længere på nuværende ydelse og 

afklaringen til arbejdsmarkedet vil blive forlænget. Udgifter til offentlig forsørgelse kan derfor risikere at 

stige. 

Da det ene aktiveringstilbud producerer mad til Rådhusets kantine vil forplejningen der leveres her 

skulle gentænkes. 

Det andet aktiveringstilbud renholder og vedligeholder fortidsminder og niveauet for dette vil blive 

kraftigt reduceret. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

I de to kommunale aktiveringssteder er der tilknyttet i alt 4 medarbejdere. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Profitcenter: 2300000003 og 

2303020005 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 58 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

46 Investering i en jobformidler, jobparate kontanthjælpsmodtagere 
Kort resumé: 

Der investeres i en jobformidler, som skal nedbringe udgiften til kontanthjælpsmodtagere. 

 

Sagsfremstilling: 

En personlig jobformidler på kontanthjælpsområdet vil forventes løbende at have 20 borgere i forløb. 

Heraf kan det forventes, at jobformidleren bringer 10 fuldtidspersoner i selvforsørgelse. Hver fuldtids-

person koster gennemsnitligt 116.000 kr. hvilket derfor vil sænke udgiftsposten med 1.160.000 kr. år-

ligt. 

Fratrukket lønudgifter til jobformidleren giver det en årlig besparelse på 710.000 kr.   

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Øger serviceniveauet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der skal ansættes en ny medarbejder. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 450 450 450 450 PSP-element:  Flere 

I alt -710 -710 -710 -710 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 59 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

47 Investering i en jobformidler, dagpenge til forsikrede ledige 
Kort resumé: 

Der investeres i en jobformidler, som skal nedbringe udgiften til dagpenge til forsikrede ledige. 

 

Sagsfremstilling: 

En personlig jobformidler for forsikrede ledige dagpengemodtagere vil forventes løbende at have 20 

borgere i forløb. Heraf kan det forventes, at jobformidleren bringer 10 fuldtidspersoner i selvforsør-

gelse. Hver fuldtidsperson koster gennemsnitligt 162.000 kr. hvilket derfor vil sænke udgiftsposten med 

1.620.000 kr. årligt. 

Fratrukket lønudgifter til jobformidleren giver det en årlig besparelse på 1.170.000 kr.   

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Øger serviceniveauet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der skal ansættes en ny medarbejder. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -1.620 -1.620 -1.620 -1.620 Profitcenter: Flere 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 450 450 450 450 PSP-element:  Flere 

I alt -1.170 -1.170 -1.170 -1.170 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 60 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

48 Reduktion i tilbud om opkvalificering 
Kort resumé: 

En række ledige har krav på tilbud om opkvalificering. En mindre reduktion kan følge af en faldende le-

dighed blandt jobparate 

 

Sagsfremstilling: 

Det er lovgivningsmæssigt bestemt hvilke tilbud om uddannelse og opkvalificering den enkelte har krav 

på. Efterspørgslen på dette er svagere i perioder med lav ledighed selvom der fortsat er behov blandt 

dem der er langtidsledige 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Reduktionen vil have virkning fra januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Hvis ledigheden stiger på ny, vil området blive udsat for et udgiftspres. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -60 -60 -60 -60 Profitcenter: 2300000014 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  Flere 

I alt -60 -60 -60 -60 Artskonto:  Flere 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 61 af 75 

 

Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

49 Øhop, Go2Green og Langelandsfestival restfremskrivning 
Kort resumé: 

I 2022 blev medlemskabet af Go2Green Øhop som mellemkommunalt tilbud sparet væk for Langeland 

Kommunes vedkommende, ligesom der skete en væsentlig reduktion i tilskuddet til Langelandsfestiva-

len. Der foreligger en restfremskrivning, som kan bespares.  

 

Sagsfremstilling: 

Restfremskrivningen var bl.a. tiltænkt at understøtte udviklingen af et bæredygtigt Øhop med aktørers 

egen handling og udvikling af ”bland selv øhop” på visitsiden samt til udvikling af markedsføringsmateri-

ale om Langeland for at nå flere af gæsterne på Langelandsfestivalen. Det vurderes, at der delvist kan 

opnås dette i 2022 og at indsatsen vil kunne genbruges i en kortere periode herefter. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Færre midler til markedsføringsindsats og udvikling af langeland.dk 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -15 -15 -15 -15 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -15 -15 -15 -15 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 62 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

50 Bibliotek – diverse effektiviseringer/besparelser 
Kort resumé: 

Besparelsen på Langeland Bibliotek er sammensat af en række mindre effektiviseringer og rationalise-

ringer.  

 

Sagsfremstilling: 

Besparelsen omfatter: reduktion af kontorhold, annoncer og markedsføring, udløb af leasingaftale på 

bogbil, abonnementer opsiges, udmeldelse af Radio Langeland, Biografforeningen, TEL, RUHA og For-

eningen Norden, reduktion på IT og telefoni og øget indtægter på kopiering. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Bibliotekets umiddelbare engagement i omverdenen mindskes. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -52 -52 -52 -52 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -52 -52 -52 -52 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 63 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

51 Reduktion af SHORES events, netværk, promovering og udvikling 
Kort resumé: 

I budget 2022 blev der for første gang afsat et reelt driftsbudget til SHORES indsatsen til de vedtagne 

indsatser og til promovering og udvikling af satsningen på Langeland som øhavets hotspot for vandakti-

viteter. Denne foreslås reduceret i 2023.  

 

Sagsfremstilling: 

Der er afsat 254.000 kr. årligt til drift af SHORES projektet, herunder til drift og lønmidler til drift af grej-

banken, som Langeland Kommune er forpligtiget til på baggrund af den oprindelige tilskudsansøgning at 

drive frem til og med 2025. SHORES Svøm i samarbejde med skolerne, DGI Svøm og LOA er iværksat for 

at udvikle en bæredygtig svømmeundervisning i havnebassiner, således at de langelandske børn lærer 

at svømme fremadrettet. Det foreslås, at budgettet til at sikre arrangementer, udvikling og drift af part-

nerskabsnetværket reduceres fra 70.000 kr. til 45.000 kr. Det samlede budget for 2022 ser ud som føl-

gende: 

 

Anslået udgift for transport af grejbank 50.000 kr. 

Afledt omk. til 2 medarbejdere (standard for alle øvrige medarbejdere, overføres til løndel) 14.000 kr. 

Drift af grejbank 20.000 kr. 

Lønudgift til primært grejbank og udvikling (overføres til løndel) 60.000 kr. 

Aktiviteter på skolerne (overføres til løndel) 40.000 kr. 

Events, drift, nye tiltag, promovering, uforudsete udgifter (evt. grejbank) 70.000 kr. 

Samlet budget 254.000 kr. 

 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan iværksættes fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der vil i mindre omfang være mulighed for at sikre markedsføringsmæssig værdi af SHORES og færre 

muligheder for at gennemføre arrangementer og støtte op om lokale aktiviteter.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -25 -25 -25 -25 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -25 -25 -25 -25 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 64 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

52 Reduceret tilskud til Tranekær Slotsmølle 
Kort resumé: 

Møllelauget modtager årligt 100.000 kr. i tilskud og har før Corona-krisen haft ml. 5.000 og 7.700 besø-

gende årligt. Det foreslås, at dette beløb reduceres med 25.000 årligt.  

 

Sagsfremstilling: 

Møllelauget har overfor kommunen fremlagt, at 61.000 kr. af tilskuddet går til den lovpligtige forsikring 

af møllen, ligesom der er ca. 10.000 kr. til alarm som er en forudsætning fra forsikringen. Center for Er-

hvervs, Kultur og Turisme vurderer efter dialog med formanden for bestyrelsen, at dækning af disse to 

udgifter er en forudsætning for den videre drift af Tranekær Slotsmølle i den nuværende form. Møllel-

auget har i aftalen med Kommunen ret til at tilbageleverer møllen til kommunen, der også ville skulle 

have ca. 75.000 kr. i lovpligtige udgifter til ovenstående, ligesom det ville fordre øvrige ekstra omkost-

ninger at varetage møllen i kommunalt regi.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Ifølge aftalen mellem Tranekær Slotsmølle og Langeland Kommune kan der en gang årligt ske regulering 

af tilskuddet i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Tranekær Slotsmølle vil skulle finde et nyt niveau for deres virke med et mindre tilskud fra kommunen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -25 -25 -25 -25 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -25 -25 -25 -25 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 65 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

53 Ophør af ildsjæleprisen 
Kort resumé: 

Folkeoplysningsudvalget oprettede i 2009 en pris, der uddeles hvert år til en ildsjæl, der i det daglige 

gør en forskel i en af de folkeoplysende foreninger/aftenskoler. 

 

Sagsfremstilling: 

Der anvendes årligt 9 tdk. på at afholde fejringen af årets ildsjæl herunder statuette til prismodtager. 

Budgettet er i forvejen reduceret og det vurderes, at der ikke meningsfuldt kan reduceres yderligere, 

hvorfor den i stedet foreslås nedlagt.  

  

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen markering af vigtigheden af ildsjæles indsats. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -9 -9 -9 -9 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -9 -9 -9 -9 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

54 Ingen bespisning af prismodtagere og gæster til H.C. Ørsted prisen 
Kort resumé: 

Ved den årlige fejring af H.C. Ørsteds fødselsdag og samtidige prisuddeling er Langeland Kommune vært 

ved en bespisning og et arrangement efterfølgende for prismodtagere og særligt inviterede gæster.  

 

Sagsfremstilling: 

H.C. Ørsteds fødselsdag fejres hvert år ved en prisuddeling, som H.C. Ørstedsselskabet står for at finan-

siere i forhold til priserne. Langeland Kommune arrangerer og betaler selve rammerne om afviklingen 

samt den efterfølgende bespisning af prismodtagere og særligt indbudte gæster. Det foreslås, at fjerne 

den efterfølgende bespisning og beværtning af prismodtagerne og de særligt indbudte gæster. Det vil 

dog give arrangementet et noget andet udtryk og præg og det kan have indvirken på H.C. Ørstedssel-

skabets overvejelser omkring fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag, hvilket dog vil fordre en nærmere 

dialog at afklare.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag vil opleves mindre prioriteret og dermed en mindre prioritering af 

H.C. Ørsted fra Langeland Kommunes side af.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -20 -20 -20 -20 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -20 -20 -20 -20 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 67 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

55 Rådighedspuljen afskaffes 
Kort resumé: 
Rådighedspuljen støtter arrangementer, projekter og initiativer indenfor kultur, idræt og kunst og er fx 
blevet anvendt til at støtte Kunstnernes Åbne Døre, Kunsttårnene, lokale musikoplevelser, havefester 
og lignende. 

Sagsfremstilling: 
Rådighedspuljen bidrager både til at styrke det lokale fællesskab, skabe oplevelser for langelændere, 
deltidslangelændere og turister og til at fremme kunst, kultur og idræt i Langeland Kommune. Ved at 
afskaffe rådighedspuljen vil en række aktiviteter skabt af ildsjæle, virksomheder eller organisationer 
blive begrænset eller ophøre. Denne skal ses i sammenhæng med forslaget om at nedlægge Udviklings-
puljen, hvorved der ikke vil være nogen steder at søge tilskud i kommunen eksternt fra til at skabe akti-
viteter eller projekter. 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Det vil ikke længere være muligt at understøtte lokale ildsjæle, foreninger, virksomheder og organisati-

oner i at skabe oplevelser på Langeland. Det kan betyde, at en del af begivenhederne ikke vil blive afvik-

let fremover.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -102 -102 -102 -102 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -102 -102 -102 -102 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 68 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

56 Reduktion af indsatspuljen til foreninger til rekvisitter og lign. 
Kort resumé: 

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge tilskud fra Indsatspuljen til særlige mate-

rialer, rekvisitter, udstyr m.v. Budgettet er på samlet 74.000 kr. og blev anvendt fuldt ud i 2020 (opgø-

relse for 2021 foreligger endnu ikke).  

 

Sagsfremstilling: 

Puljen forslås reduceret med 20.000 kr.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Foreningerne vil opleve, at det bliver sværere at få støtte til indkøb af særlige materialer, rekvisitter, 

udstyr og lignende.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -20 -20 -20 -20 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -20 -20 -20 -20 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

57 Reduktion af aktivitetstilskud til selvejende haller 
Kort resumé: 

De fleste idræts- og fritidsfaciliteter på Langeland består af selvejende haller. Tilstedeværelse af hal-

lerne understøttes af kommunen med et årligt drifts- og aktivitetstilskud. Aktivitetstilskuddet er af-

hængigt af den konkrete udøvede idræt i hallerne. Det samlede budget til området er på 1,135 mio. kr. i 

2022 

 

Sagsfremstilling: 

Aktivitetstilskuddet udgør 740.000 kr. af den samlede pulje i 2022 og foreslås reduceret med 109.000 

kr. og at de faste grundtilskud per hal reduceres med 10.000 kr. fra det nuværende niveau på 75.000 kr. 

årligt. Det vil betyde, at hallerne får større udfordringer med at få den samlede drift og aktivitetsni-

veauet i hallerne til at hænge sammen. I yderste konsekvens kan det betyde, at nogle af haller ikke fort-

sat vil kunne eksistere. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2022. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der vil blive færre muligheder for at hallerne kan bidrage til aktivitet i lokalområder og det kan i yderste 

konsekvens betyde at nogen haller må lukke, såfremt de ikke kan finde andre indtægtskilder. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -159 -159 -159 -159 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -159 -159 -159 -159 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

  



 

 

Side 70 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

58 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 
Kort resumé: 

Folkeoplysningsudvalget har en pulje til at understøtte nye initiativer og uorganiseret fritidsliv. Den ud-

gør i 2022 20.000 kr. og foreslås reduceret med 10.000 kr. Puljen er lovligt, dog uden beløbsgrænse. 

 

Sagsfremstilling: 

Udviklingspuljen anvendes til at understøtte nye initiativer og uorganiseret fritidsliv. Puljen foreslås hal-

veret.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan implementeres fra 1. januar 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Færre mulighed for nye tiltag og for at fremme uorganiseret fritidsliv, der har dog hidtil ikke være den 

store søgning til puljen. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -10 -10 -10 -10 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -10 -10 -10 -10 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
  



 

 

Side 71 af 75 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

59 Nedlæggelse af bogbilen 
Kort resumé: 

Forslag om nedlæggelse af bogbilen. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Bibliotek er et hovedbibliotek med de funktioner, et hovedbibliotek skal have. Dvs. hele ad-

ministrationen af personale, deltagelse i faglige møder, personaleudvikling, deltagelse i de meget ud-

strakte og for Langeland Kommune meget favorable samarbejdsrelationer. Hertil kommer en stadigt 

større andel af digital forpligtelse, uden hvilket borgere på Langeland bliver sat tilbage til bogkortenes 

tid og til en meget begrænset adgang til viden, oplysning og kulturelle oplevelser. Langeland Kommune 

får et stort udbytte af, at alle Danmarks biblioteker arbejder så tæt sammen, men det kræver et vist mi-

nimum af faglighed og systemmæssig kvalitet, ikke mindst i det teknologiske og digitale felt. Dette kræ-

ver større og større indsigt og opdatering fagligt. 

 

Bogbilen blev etableret efter kommunesammenlægningen for at erstatte biblioteksbetjeningen i Nord 

og Syd - og på Strynø, hvorved man kunne lukke de eksisterende filialer, få en mindre bygningsmasse og 

få et rationale i form af kun ét sted ud over biblioteket i Rudkøbing, der skulle indkøbes bøger til, samt 

en betjeningsenhed.  

 

Bibliotekets personale består i øjeblikket af 5 bibliotekarer, heraf en leder og en på 34 timer. Derudover 

er der to flexjobbere og en HK’er på 25 timer. Et lille bibliotek skal følge med på samme måde som et 

stort, og det betyder, at alle skal kunne næsten det hele i tilfælde af sygdom, ferie eller møder. En fjer-

nelse af bogbilen vil reducere den nuværende fleksibilitet, idet antallet af medarbejdertimer vil blive 

reduceret med 20 timer svarende til de timer bogbilen gennemsnitligt er i gang. 

 

Driftsudgiften til bogbilen udgør årligt 98.000 kr. 

Personaleudgifterne til bogbilen udgør årligt 160.000 kr. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2023 med fuld effekt fra juli 2023. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Langelands geografi betyder, at der uden bogbilen er langt til et bibliotekstilbud, hvis man bor i nord- 

eller sydenden og på Strynø. Faktisk det eneste kommunale kulturtilbud.  

 

Undersøgelser viser, at afstand har stor betydning for biblioteksbenyttelse, og nogle ældre brugere vil 

have svært ved at bruge selvbetjeningen i Rudkøbing og ikke mindst komme derind. Det vil især ramme 

den ældre del af befolkningen, da det typisk er dem, som er de flittigste brugere af bogbilen. Bogbilen 

bruges også som bibliotek, når der er biblioteksorientering ved skolerne i nord og syd, en væsentlig akti-

vitet, der forbereder børn og unge til at læse videre og stimulerer læselyst og læseevne løbende. Mange 

bruger ydermere bogbilen til at afhente reserverede materialer bestilt på nettet. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 



 

 

Side 72 af 75 

 

Der vil blive reduceret en stilling med 20 timer og det kan blive vanskeligt at tiltrække kvalificeret ar-

bejdskraft til at varetage de resterende timer.  

 

 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -178 -258 -258 -258 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 0 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 0 0 0 0 PSP-element:   

I alt -178 -258 -258 -258 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

60 Yderligere reduktion af tilskud til selvejende haller 
Kort resumé: 

Dette forslag omhandler yderligere besparelse på halbudgettet og bygger altså ovenpå et andet forslag i 

effektiviseringskataloget.  

 

Sagsfremstilling: 

Der er i forvejen foreslået besparelser på 159.000 kr. på halbudgettet. 109.000 kr. på aktivitetspuljen så 

den reduceres til 631.000 kr. og 10.000 kr. på hver hals driftsbudget, så hver hals driftsbudget reduce-

res til 69.000 kr. Dertil kommer et yderligere bidrag i form af et momstræk på budgettet på 11%, dvs. 

hver hal får 75.000 kr. i driftstilskud mod nuværende 84.250 kr. dvs. hver hal mister 9.250 kr. 

 

Ved tidligere lejlighed blev det besluttet at hele budgettet skulle udbetales, dvs. at der skulle udbetales 

tilskud + momsen, så budgettet blev opbrugt. Hallerne har derfor fået udbetalt 84.250 kr. i driftstilskud 

hvilket har givet et nettotræk på 74.982,50 kr. for hver hal. Aktivitetstilskuddet bliver beregnet på den 

måde at hver hal indsender aktivitetstimetal for idrætsforeningernes leje af halrummet til idræt. Der-

næst beregnes hvad hver hal får i tilskud, når hele aktivitetsbudgettet på 740.000 kr. skal bruges. Og der 

udbetales + 11% moms. Dette tilskud er forskelligt fra hal til hal hvert år, da det hver hals aktivitetstil-

skud er afhængigt af de andres hallers timetal. Hvis alle haller havde samme timetal, ville alle haller få 

samme aktivitetstilskud. 

 

Ved at nedsætte det samlede budget yderligere vil det tilskud, der kan oppebæres pr. aktivitetstime 

falde. 

 

Konsekvens driftstilskud:  

Aktivitetstilskuddet kan kun beregnes på baggrund af 2021-tal - og aktivitetstilskudsmodellen giver ikke 

et fast tilskud, men varierer alt efter de andre hallers timetal. 

 

Der er lavet 3 modeller med afsæt i timetallet for 2021: 

Model 1: besparelse på 159.000 kr. og uden momsen udbetales - ekstra besparelse på 107.400 kr. 

Model 2: besparelse på 159.000 kr. + yderligere 200.000 kr. med momsen udbetalt. 

Model 3: besparelse på 159.000 kr. + yderligere 200.000 kr. uden momsen udbetales - ekstra bespa-

relse på 85.400 kr. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☐ ØK     ☐BSO      ☒ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2023. Det er model 3, som fremgår af forslaget økonomi ne-

derst. 

 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der vil blive færre muligheder for at hallerne kan bidrage til aktivitet i lokalområder. Sandsynligheden 

for at nogle haller må lukke øges med omfanget af besparelsen.  

 

Såfremt det resulterer i hallukninger, vil der blive længere mellem tilbuddene og en øget anvendelse af 

de eksisterende haller, idet folkeoplysningsgodkendte foreninger skal anvises ledige lokaler. Det kan i 
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yderste konsekvens også give pladsmangel og dermed manglende mulighed for at oprette hold i de fol-

keoplysende foreninger afhængig af, hvor mange haller der evt. må lukke.  

 

En eventuel øget anvendelse af de kommunale faciliteter vil udvirke øgede driftsomkostninger til fx 

varme, vand, rengøring og opstillingshjælp. Der ville sandsynligvis skulle optages forhandling med OPP-

selskabet omkring Ørstedskolen om øget anvendelse og dermed betaling. Ligesom det skal undersøges 

om der vil være udbygningsbehov i forhold til omklædnings- og depotfaciliteter. Afgørende er at sko-

lerne positivt tager imod en øget anvendelse og dermed påtager sig opgaven med øget fleksibilitet. De 

anslåede implementerings- og løbende driftsudgifter i nedenstående forslag er såfremt der lukker en 

eller flere haller på baggrund af besparelsen.  

 

Såfremt der ønskes at arbejde videre med dette forslag, er der behov for en mere konkret undersøgelse 

af implementerings- og løbende udgifters niveau, da de alene er anslået i forhold til udbygning af de-

potmuligheder og løbende udgifter til rengøring, lys, vand, opstilling, betaling til OPP-selskab mm. Lige-

som der vil være behov for at gå i dialog med hallerne om, hvorvidt en eller flere af dem vil lukke - og 

såfremt en eller flere vil lukke, vurderes det at der blive en overgangsudfordring i forhold til de nævnte 

problemstillinger.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -285 -285 -285 -285 Profitcenter:  

Implementeringsudgift 400 0 0 0 Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 150 150 150 150 PSP-element:   

I alt 265 -135 -135 -135 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Øvrige besparelser 
 

Nr. Effektiviseringsforslag 

 Besparelse som følge af Arnepensionen 
Kort resumé: 

Tilbagetrækningspensionen, også kaldt Arnepensionen, skal finansieres af Jobcentrets budget udover 

den udmeldte ramme inden for de 35 mio. Som følge af dette skal Jobcentret reduceres med yderligere 

950.000  

 

Sagsfremstilling: 

Arnepensionen finansieres af jobcentrenes budgetter, hvor Jobcenter Langelands andel udgør 850.000 i 

2022, hvilket er effektueret, 950.000 i 2023 og 950.000 yderligere i 2024.  

Dette betyder reduktion med to normeringer i 2023. 

Budgettet ligger under økonomiudvalget men driftes under BSO 

 

Politisk udvalg: 

 ☐KTT   ☐ BSK     ☐ ÆSU     ☒ ØK     ☒BSO      ☐ EKT      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Reduktionen skal være besluttet inden udgangen af juli 2022 for at få fuldt gennemslag i 2023 grundet 

opsigelsesvarsler. Afviklingen af personalet vil ske i løbet af anden halvår 2022. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

De normeringer som nedlægges har til opgave at bringe borgere på offentlig forsørgelse i selvforsør-

gelse, og reduktionen vil medføre at flere forbliver længere på nuværende ydelse og afklaringen til ar-

bejdsmarkedet vil blive forlænget. Udgifter til offentlig forsørgelse kan derfor risikere at stige. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Reduktion med to medarbejdere 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Effektivisering/gevinst -950 -950 -950 -950 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:   

I alt -950 -950 -950 -950 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 


