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Forord 

 

I Økonomiaftalen for 2011 blev det besluttet, at kommunerne fremadrettet skulle udarbejde halvårsregnska-

ber. Det er på denne baggrund, at Kommunalbestyrelsen præsenteres for halvårsregnskabet pr. 30.06.2017. 

 

Med afsæt i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er regeringen og KL blevet enige om at afskaffe 

kravet om et halvårligt regnskab jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018, indgået i juni 2017. Det træder 

først i kraft fra 2018, fordi det kræver ændring af styrelseslovens §§45a, 46 og 57. 

 

Gennem de senere år har kommunerne inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning intensiveret 

samarbejdet med henblik på at overholde de indgåede økonomiaftaler. Dette samarbejde er fortsat i 2017, 

hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette det forventede regnskab til KL og Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. 

 

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2017 samt afvigelser i forhold til korrigeret 

budget. 

 

Når der er tale om afvigelser mellem det oprindelige budget og det forventede regnskab, kan der være tale 

om to former for afvigelser, nemlig de tillægsbevillinger der allerede er givet i 2017, og egentlige afvigelser i 

form af mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.  
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Ledelsens påtegning 
 

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

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

Regnskabssystem for Kommuner. 

 

Perioden for halvårsregnskabet dækker bogførte udgifter og indtægter i regnskabsåret 2017 fra 01.01.2017 til 

30.06.2017. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskabet giver et retvisende 

billede af kommunens økonomiske resultat. 

 

Halvårsregnskabet er godkendt i Kommunalbestyrelsen, den 31.08.2017. 
 

 

 

 

_________________________           _________________________ 

Bjarne Nielsen           Benny Balsgaard 
  Borgmester          Kommunaldirektør 
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Indledende bemærkninger 

 

Formålet med halvårsregnskabet er en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, og ved aflæggelse af 

et halvårsregnskab sikres opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen. Herudover skal der samtidigt gives en 

prognose for det forventede regnskabsresultat. 

 

Halvårsregnskaber skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre 

overholdelse af budgetterne, og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen 

og KL. 

 

Ved lov nr. 156 af 26.02.2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse er det derfra vedtaget, at kom-

munerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011, og det fremgår af § 36 stk. 2, at kommunens 

halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. 

 

Ifølge § 45a skal kommunens halvårsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halv-

årsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågæl-

dende år.  

 

Dette indebærer følgende opgaver for kommunen: 

 Periodisering af forbruget omkring månedsskiftet juni/juli i regnskabsåret. 

 Udarbejdelse af et halvårsregnskab pr. 30.06.2017 samt forventninger til regnskab 2017. 

 Indsendelse af oplysninger om halvårsregnskab og det forventede regnskab til Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. 

 Behandling af halvårsregnskab i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 Offentliggørelse af halvårsregnskab og forventet regnskab 2017.  

 

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

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

tages i halvårsregnskabet. 

 

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

hvori transaktionen har fundet sted, periodiseret, hvilket vil sige til det tidspunkt, hvor varen eller tjenesteydel-

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

sourceforbrug. Supplementsperioden løber til den 10.07.2017.  

 

Der er blandt andet følgende væsentlige udfordringer: 

 

 Overholdelse af servicerammen 

 Kapacitetstilpasning efter nedlukning af asylaktiviteter 

 Det specialiserede børne- og voksenområde 

 Arbejdsmarkedsområdet  

 

Halvårsregnskabet indeholder 3 afsnit. Efter indledningen i dette afsnit er halvårsregnskabets primære over-

sigter præsenteret i afsnit 2. Dette indbefatter hovedsageligt en regnskabsopgørelse og en regnskabs-

oversigt opstillet på bevillingsniveau. Slutteligt i afsnit 3 findes noterne, der skal ses som udspecificering og 

forklaring af indholdet i afsnit 2. 
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2. Halvårsregnskabets primære oversigter 

Regnskabsopgørelse og finansiering 
Denne opgørelse har til formål – i en kortfattet form – at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en 
overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.06.2017 og det forventede årsregnskab for 2017 
sammenholdt med det budgetterede. Herudover viser regnskabsopgørelsen, hvordan den finansielle situation 
påvirkes af det forventede resultat for 2017.  

 
Note 

Regnskabsopgørelse 
pr. 30.06.2017 (mio. kr.) 

Oprindeligt 
budget  

2017 

Korrigeret 
budget 

2017 

Regnskab 
pr. 

30.06.2017 

Forventet 
regnskab 

2017 

Forventet 
overførsel 
fra 2017 til 

2018 

  Det skattefinansierede område           
              
  Indtægter:           
  Skatter -558,2 -558,2 -300,2 -558,3 0,0 

  Tilskud og udligning -389,1 -393,0 -195,7 -400,2 0,0 

1 Indtægter i alt -947,3 -951,2 -496,0 -958,5 0,0 

              

  Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:       

2 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 48,6 49,0 22,8 49,0 0,0 

3 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 234,0 238,1 113,1 235,0 -3,1 

4 Sundhedsudvalget 395,1 401,5 187,4 399,0 -2,5 

5 Økonomiudvalget 97,2 107,0 52,6 106,6 -0,4 

6 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 138,1 134,1 72,9 136,1 0,0 

 Asylcenter Holmegård 0,0 0,0 46,5 0,0 0,0 

 Ændrede skøn for løn- og prisudviklingen 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 

7 Driftsudgifter i alt 913,0 929,7 495,2 923,0 -6,0 

              

8 Renter m.v. 6,0 6,0 3,4 6,0 0,0 

              

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -28,2 -15,5 2,6 -29,5 -  

              

  Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:           

  Fælles anlægspulje 0,0 4,3 0,0 2,3 0,0 

  Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 7,3 27,9 7,5 27,9 0,0 

  Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 10,0 0,9 0,1 0,9 0,0 

  Sundhedsudvalget 0,0 5,3 4,5 5,3 0,0 

 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

9 Anlægsudgifter i alt 17,3 38,4 12,0 36,4 0,0 

 

        
 Resultat af det skattefinansierede område* -11,0 22,9 14,6 6,9 - 

 
Finansiering: 

     10 
Afdrag på lån 14,6 14,6 7,5 14,6 - 

10 
Låneoptagelse -5,0 -12,5 -3,8 -12,5 - 

10 
Øvrige finansforskydninger 0,9 0,9 -18,3 0,9 - 

 
Likviditetsændring i 2017* -0,5 25,9 0,0 9,9 - 

 
 

 
    

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

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. 
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Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2017 

 

Resultatet forventes for 2017 at vise et overskud på 29,5 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Ifølge det 

oprindelige budget var der forventet et overskud på 28,2 mio. kr. I forhold til dette er regnskabet forbedret med 

1,3 mio. kr. Afvigelsen kan bl.a. henføres til merforbrug på driften grundet nedlukning af asylområdet behand-

let i budgetopfølgning pr. 31.01.2017, mindreforbrug jf. budgetopfølgning pr. 31.03.2017, ændrede skøn for 

løn- og prisudviklingen, merudgifter til sygedagpenge samt forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevil-

linger fra 2017 til 2018. 

 

På finansieringssiden er der en afvigelse på 7,3 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering. Midtvejsregulerin-

gen af beskæftigelsestilskuddet for indeværende år samt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed 

er de største afvigelser i forhold til korrigeret budget. Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med merud-

gifterne på overførselsområdet vedr. forsikrede ledige.  

  

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

forventes at vise et underskud på 6,9 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med overførsel af ufor-

brugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2016 til 2017 og en forventet genbevilling på ca. 6,0 mio. kr. i 2018.  

 

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

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

selsadgangen være problematisk, idet de overførte beløb fra 2016 på 14,3 mio. kr. ikke indgår i det oprinde-

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

forventede overførsler til 2018 på ca. 6,0 mio. kr. indregnet i det forventede regnskab 2017. Tendensen fra de 

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

gerne. Disse betragtninger indgår i det forventede skøn på ca. 6,0 mio. kr. 

 

Endvidere har KL udsendt nye skøn for løn- og prisudviklingen den 30.06.2017, der viser, at budget 2017 bør 

nedjusteres med 2,7 mio. kr. for at undgå et utilsigtet højt løft. Årsagen til nedjusteringen af det samlede pris- 

og lønskøn skyldes en kombination af et markant lavere skøn for den kommunale prisudvikling, særligt på 

tjenesteydelser, samt at forliget med Forhandlingsfællesskabet for 2017 samlet giver en omkostning, der er 

mindre end tidligere skønnet. Lønskønnet er således sænket, da reguleringsordningen og privatlønsværnet 

udmønter mindre pr. 01.10.2017 end tidligere skønnet. Korrektionen vedr. budget 2017 indarbejdes til bud-

getopfølgningen pr. 31.08.2017. Der er taget højde for de nye skøn i budgetlægningen for 2018-2021. 

 

De enkelte afvigelser er yderligere forklaret i noterne til regnskabsoversigten. 

 

Godkendte tillægsbevillinger for driften i 2017 på 16,6 mio. kr. er nærmere specificeret i tabel 3. Afvigelser 

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

 

Likviditetsvirkningen af forventet regnskab medfører en forværret likviditet på 10,4 mio. kr. i forhold til det op-

rindelige budget 2017, men en forbedret likviditetsvirkning på 16,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

De finansielle poster er nærmere specificeret i note 10. 

 

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

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

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

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

te udgifter samt mellemregning mellem årene.  

 

Likviditetsændringen ultimo er derfor meget svær at beregne på grund af ovennævnte tidsforskydninger. 
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For yderligere at illustrere udviklingen i likviditeten er nedenstående figur 1 udarbejdet. Denne figur viser likvi-

diteten efter kassekreditreglen, der opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige 

saldi på kommunens likvide konti og er vist 2 år tilbage fra dato. 

 

 
Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2017 i 1.000 kr. 

 

Langeland Kommune havde ved udgangen af juni 2017 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebeholdning 

på 95,7 mio. kr. En grov tommelfingerregel siger, at en kommune er meget presset, hvis likviditetsniveauet 

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

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

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

ger, hvor det fremgår, at likviditetsniveauet pt. ligger på 7.623 kr. pr. indbygger. Likviditeten er tæt på lands-

gennemsnittet for danske kommuner, hvilket indplacerer Langeland Kommune som nr. 36 ud af 98. Lange-

land Kommune er kravlet 33 pladser op ad listen og var dermed nr. 69 sidste år. Tårnby Kommune har den 

største likviditet med 19.829 kr. pr. indbygger, mens Holbæk Kommune har den laveste likviditet pr. 

30.06.2017 med kun 875 kr. pr. indbygger. 

 

   
Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30.06.2017 i 1.000 kr. 

 

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

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

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

 
Note 

Regnskabsoversigt 2017 (1.000 kr.) 

Oprindeligt 
budget 
2017 

Korrigeret 
budget 

2017 

Regnskab 
pr. 

30.06.2017 

Forventet 
regnskab 

2017 

Forventet 
mindreudgift 
(-) / merudgift 

(+) 

Forventet 
overførsel 
fra 2017 til 
2018 (- = 

overskud) 

    

2 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø             

  01 Jordforsyning 122 122 106 122 0 0 

  02 Faste ejendomme 2.745 3.584 619 3.584 0 0 

  03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.120 5.277 2.335 5.277 0 0 

  04 Redningsberedskab 4.414 4.473 3.787 4.473 0 0 

  08 Vejområdet 22.873 22.873 8.741 22.873 0 0 

  09 Trafik 12.744 11.932 6.831 11.932 0 0 

  10 Havne 567 704 353 704 0 0 

  I alt 48.585 48.965 22.772 48.965 0 0 

                

3 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget             

  15 Uddannelse incl. SFO 122.191 125.104 58.587 124.304 0 -800 

  16 Musik- og ungdomsskole 6.023 6.074 3.376 5.874 0 -200 

  17 Børn og unge 91.736 90.248 41.821 89.448 0 -800 

  18 Idrætshaller 2.084 2.411 1.720 2.411 0 0 

 19 Kultur og fritidsaktiviteter 11.996 14.266 7.612 12.966 0 -1.300 

  I alt 234.030 238.103 113.116 235.003 0 -3.100 

                

4 12 Sundhedsudvalget             

  20 Boligstøtte og pensioner 97.684 94.542 46.873 94.542 0 0 

  21 Sundhed 71.257 73.082 24.544 72.582 0 -500 

  22 Ældre- og handicapområdet 173.315 181.426 89.912 179.426 0 -2.000 

  23 Voksne med særlige behov 52.225 51.897 25.736 51.897 0 0 

  24 Støtteordninger 573 573 302 573 0 0 

  I alt 395.054 401.520 187.367 399.020 0 -2.500 

            

5 15 Økonomiudvalget         

  50 Politisk område 4.359 4.635 2.058 4.635 0 0 

  51 Administrativt område 87.976 97.457 47.917 97.057 0 -400 

  52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4.910 4.910 2.645 4.910 0 0 

  I alt 97.245 107.002 52.620 106.602  0 -400 

            

6 
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesud-
valget     

  

 
60 Aktivitets- og ydelsesområdet 124.930 121.017 67.544 123.017 2.000 0 

 62 Beskæftigelse 9.565 9.076 3.370 9.076 0 0 

 53 Erhverv og turisme 3.633 3.998 1.948 3.998 0 0 

 I alt 138.128 134.091 72.862 136.091 2.000 0 

        

 Kommunalbestyrelsen         

  Asylcenter Holmegård 0 0 46.471 0 0 0 

 Ændrede skøn for løn- og prisudviklingen 0 0 0 -2.694 -2.694 0 

  
    

  
  Resultat 913.042 929.681 495.208 922.987 -694 -6.000 

Tabel 2: Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – opstillet på bevillingsniveau 
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Den primære oversigt i dette afsnit svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det for-

ventede årsregnskab på bevillingsniveau. I oversigten præsenteres også det oprindelige budget 2017, det 

korrigerede budget 2017, halvårsregnskabet pr. 30.06.2017, de forventede mindreudgifter og merudgifter og 

de forventede overførsler fra 2017 til 2018. 

 

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

pr. 30.06.2017, idet det forventede regnskab også vises. 

 

For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2017 til det korrigerede budget 2017, så er tabel 3 

dannet. Tabel 3 viser de til dato godkendte tillægsbevillinger pr. 30.06.2017. 

 

Godkendt d.

10 Udvalget for trafik, teknik og miljø

  - Budgetopfølgning pr. 31.01.2017 700 06.02.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -320 12.06.2017

  - I alt 380 -

11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 4.929 10.04.2017

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

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -1.228 12.06.2017

  - I alt 4.028 -

12 Sundhedsudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 7.775 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -1.197 12.06.2017

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

  - I alt 6.508 -

15 Økonomiudvalget

  - Erhvervsfremmende tiltag 300 09.01.2017

  - Sagsbehandler 210 09.01.2017

  - Udvalgsvederlag 26 23.01.2017

  - Normering på jobcenteret 450 06.02.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.01.2017 6.658 06.02.2017

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 1.381 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 735 12.06.2017

  - I alt 9.760 -

16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 165 10.04.2017

  - Øhavets Smakke- og Naturcenter 100 10.04.2017

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 -4.402 12.06.2017

  - Øhavets Smakke- og Naturcenter 100 26.06.2017

  - I alt -4.037 -

Tillægsbevillinger i alt til driften 16.639 -

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

 
Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 30.06.2017 i 1.000 kr. 
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3. Bemærkninger til halvårsregnskabet 

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning 

 

I lighed med tidligere år har kommunen valgt statsgaranti for 2017. Som konsekvens heraf indgår de statsga-

ranterede beløb som budgetteret. 

 

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

nomi- og Indenrigsministeriet af midtvejsreguleringen for 2017. Efterreguleringen viser følgende: 

 

Regulering Korr. Budg.

076280-007 Midtvejsregulering af tilskud og udligning 204 0

076890-006 Skattenedslag som følge af skatteloft 1.032 1.157

076286-008 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud indeværende år 108 0

076286-000 Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed -1.632 0

076286-010 Regulering af kompensation for refusionsomlægning 0 800

076286-010 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud forrige år -204 4.900

076286-022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår -3.876 -3.900

-4.368 2.957

Oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning 2017 (i 1.000 kr.):

 
Tabel 4: Oversigt over Midtvejsregulering 2017 i 1.000 kr. 

 
Afregningen af det skrå skatteloft sker ved midtvejsreguleringen. Afregningen medfører en mindreudgift i for-

hold det budgetterede på 0,1 mio. kr.  

 

I korrigeret budget indgår særligt tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 3,9 mio. kr., der ikke var med i 

oprindeligt budget, da dette tilskud først blev besluttet som en del af finansloven for 2017. 

 

Midtvejsregulering af tilskud og udligning udgør en tilbagebetaling på 0,2 mio. kr. 

 

Kommunernes nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen 

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

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

år samt en ikke forventet andel af puljen med tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, og at en 

budgetteret regulering af kompensationen for refusionsomlægning er udeblevet. Samlet udgør reguleringen af 

disse tilskud en merindtægt på 1,7 mio. kr. mod en forventet merudgift på 5,7 mio. kr. 

 

Note 2 – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø (TTM) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes tilpasning i forbindelse med budgetopfølg-

ningerne pr 31.01.2017 og 31.03.2017. Den samlede afvigelse andrager 0,4 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

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

 

Det korrigerede budget er 238,1 mio. kr., mens det oprindelige budget var 234,0 mio. kr. Forskellen udgør 

dermed 4,1 mio. kr. og skyldes: 

 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på 4,9 mio. kr. 
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 Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger 2016 til drift 2017 på 0,3 mio. kr. 

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

 

Budgettilpasningen på samlet -1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 indebar ho-

vedsageligt tilpasninger til aktuelle børnetal i SFO, dagpleje, børnehaver og private institutioner. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse vurderes det, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 

2018 samlet set bliver omkring 3,1 mio. kr. vedr. USK, hvorfor det forventede regnskab er 3,1 mio. kr. under 

det korrigerede budget. Behovet for budgettilpasning tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 

31.08.2017, hvor flere afgørende oplysninger foreligger.  

 

Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget på 6,5 mio. kr. dækker over følgende korrektioner: 

 

 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 på 7,8 mio. kr. primært på ældre- og handicap-

området. 

 Overførsel fra drift til anlæg til projektering af p-pladser på Spodsbjergvej 129 på 0,1 mio. kr. 

 Budgettilpasning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2017 på netto -1,2 mio. kr., hvilket 

dækker over en reduktion af udgifter til førtidspension på 3,1 mio. kr. samt øgede bevillinger til sund-

hed, ældre- og handicapområdet og voksne med særlige behov. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet skønnes overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 

2017 til 2018 at udgøre samlet 2,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. vedr. sundhed og 2,0 mio. kr. vedr. diverse pul-

jer under ældreområdet. Behovet for budgettilpasning tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 

31.08.2017, hvor flere afgørende oplysninger foreligger. 

 

Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) 

 

Det korrigerede budget udgør 107,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget var 97,2 mio. kr. 

 

Denne afvigelse skyldes overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 1,4 mio. kr., tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. 

samt budgetopfølgning pr. 31.01.2017, hvor der er en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. som konsekvens af luk-

ning af asylcentrene og budgetopfølgning pr. 31.03.2017 på i alt 0,7 mio. kr. 

 

Bemærkninger til politikområdet: Administrativt område 

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

ressourcer og økonomistyringen generelt. Langeland Kommune er nødt til at investere i bedre løsninger, før 

der kan høstes de nødvendige gevinster via selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger. Herudover 

ønskes en øget digitaliseringsgrad på flere områder, hvis der skal opnås en højere udnyttelse af ressourcer 

og systemer. 

 

I forbindelse med KMD monopolbruddet har der været igangsat udvikling af en række støttesystemer, som 

KOMBIT vurderer som helt afgørende for, at kommunerne kan modernisere deres it-landskab og skabe bed-

re, billigere og mere sammenhængende it-systemer. KMD’s udvikling af disse systemer har været forsinket. 

Der er indgået forlig mellem KMD og KOMBIT vedrørende disse forsinkelser, men forsinkelserne medfører, at 

kommunerne herunder Langeland Kommune ikke har mulighed for at høste besparelsen, som støttesy-

stemerne skulle bidrage med på nuværende tidspunkt.  

 

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

området i 2017 medført en øget indtægt. 
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I forbindelse med afvikling af asylcentrene pågår der fortsat dialog med Udlændingestyrelsen vedrørende den 

endelige afregning. Overhead for 2017 har været større end budgetteret, men påvirker ikke det forventede 

regnskab.  

 

Note 6 – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETB) 

 

Forventet regnskab 2017 er 2,0 mio. kr. højere end korrigeret budget, som er på 134,1 mio. kr. Det oprindeli-

ge budget var på 138,1 mio. kr. og i forbindelse med budgetkontrol pr. 31.03.2017 blev der givet en negativ 

tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. Beløbet vedrører regulering af diverse overførselsudgifter. 

 

Forskellen mellem forventet regnskab 31.03.2017 og ved halvårsregnskabet skyldes: 

 

 Forventet merudgift til sygedagpenge på 2,0 mio. kr. 

 

Indførelse af reform på statsrefusionsområdet, refusionstrappen i forhold til størstedelen af overførselsudgifter 

trådte i kraft den 01.01.2016. Der kan fortsatte forekomme justering på refusions- og ydelseskonti. Det er væ-

sentligt at bemærke, at det ikke længere er kommunerne selv, der beregner refusionerne, men Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Kommunens indsatser i investeringsstrategien ”Flere i job og uddannelse” beskriver fire indsatsområder: 

 Den virksomhedsvendte indsats 

 Tilbudsviften 

 Integrationsindsatsen 

 Sygedagpengeområdet 

 

Indsatserne får ikke fuld gennemslagskraft i 2017, men området følges tæt af Jobcentret. 

 

Note 7 – Driftsudgifter 

 
Serviceudgifter 2017  
Der er fastsat et loft for kommunens serviceudgifter, og bloktilskuddet er afhængigt af, at kommunerne både 
budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. 
 

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

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

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

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

viceudgifter.  

 

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

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

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

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

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

regnskabsførte serviceudgifter overstiger de korrigerede budgetter. 

 

Ovenstående betyder for Langeland Kommune, at det oprindelige budget som udgangspunkt er lig med sank-

tionsrammen, hvorunder Langeland Kommune skal holde serviceudgifterne i 2017. Sanktionsrammen er der-

ved 630,7 mio. kr. for serviceudgifterne i 2017. Som det også fremgår af ovenstående, kan Økonomi- og In-

denrigsministeren indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen og derved altså ændre på sanktionsrammen, 

såfremt der skulle være ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. 
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Driftsudgifterne er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter i nedenstående tabel og tilhørende figur. Det-

te er gjort for at vise, hvorledes serviceudgifterne forventes at blive i 2017, og for at sammenligne med ser-

vicerammen. Der er ingen ramme for overførselsudgifterne. 

 

  Sanktionsramme Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Forv. regnskab 2017 Indeks 

Serviceudgifter 630.655 630.655  100 654.665  104 645.971  102 

Overførsler - 282.387   - 275.016   - 277.016   - 

Total - 913.042   - 929.681   - 922.987   - 

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

 

Det forventede regnskab 2016 vedr. serviceudgifter er 646,0 mio. kr. opgjort pr. 30.06.2017. Dermed er der 

udsigt til, at serviceudgifterne ikke holder sig under sanktionsrammen for 2017. Årsagen til denne forventning 

kan forklares med udgangspunkt i forskellen mellem oprindeligt budget og korriget budget. En af årsagerne til 

forskellen er nedlukningen af asylområdets aktiviteter, da der i det oprindelige budget indgik forudsætninger 

om at Langeland Kommune fortsat skulle drive asylcenter. En anden årsag er overførsler fra 2016. Ovenstå-

ende er også vist illustrativt i figur 3 nedenfor. Der er ingen ramme for overførslerne. 

 

 
Figur 3: Driftsudgifter 2017 opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

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

mæssig tilbageholdenhed i slutningen af 2017 og dermed vente med eventuelle indkøb og investeringer til 

regnskabsår 2018. Der følges løbende serviceudgifternes udvikling og såfremt investeringsmæssig tilbage-

holdenhed bliver en nødvendighed udmeldes dette. 

 

I 2016 endte serviceudgifterne i indeks 96, hvilket vil sige, at Langeland Kommune forbrugte 25,4 mio. kr. 

mindre end sanktionsrammen. 73 af kommunerne overholdt rammen i 2016, mens 25 kommuner ikke over-

holdt rammen. Kommunerne overholdt samlet set servicerammen med 2,9 mia. kr. i 2016. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at serviceudgifterne ender 15,3 mio. kr. over sanktionsrammen, sva-

rende til 2,43 %. En sanktion vil imidlertid kun komme på tale, såfremt den samlede ramme ikke overholdes 

på landsplan. 
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Overførselsudgifter 2017  

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

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

m.m. samt blandt andet førtidspensioner. 

 

Forskellen mellem forventet regnskab 31.03.2017 og ved halvårsregnskabet skyldes en forventet merudgift til 

sygedagpenge på 2,0 mio. kr. 

 

Kommunens indsatser i investeringsstrategien ”Flere i job og uddannelse” beskriver fire indsatsområder: 

 Den virksomhedsvendte indsats 

 Tilbudsviften 

 Integrationsindsatsen 

 Sygedagpengeområdet 

 

Indsatserne får ikke fuld gennemslagskraft i 2017, men området følges tæt af Jobcentret. 

 

Note 8 – Renter 

 

I korrigeret budget indgår renter vedr. lån til Nordre Havnebassin etape 1 (KMB 06.02.2017) på 0,03 mio. kr. 

og garantiprovision for kommunegaranti til Langeland Spildevand ApS på (KMB 14.03.2017) på 0,03 mio. kr. 

svarende til 0,3 % af løbende restgæld.  

   

Opkrævning af løbende provision på gamle garantier (KMB 14.03.2017) er ikke indeholdt i korrigeret budget. 

Disse forventes fastlagt i løbet af sommeren 2017 og vil indgå i budgetopfølgning pr. 31.08.2017. 

 

Note 9 – Anlæg 

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2017 forventes anlægsrammen for 2017 reduceret med 2,0 

mio. kr. De overførte anlægsbeløb fra 2016 på 21,3 mio. kr. (KMB 10.04.2017) forventes anvendt i 2017. Re-

duktionen i anlægsrammen 2017 forventes at give likviditetsmæssigt grundlag for en tilsvarende forhøjet an-

lægsramme i budget 2018. 

 

Note 10 – Finansielle poster 

 

Afdrag på lån 
I korrigeret budget indgår afdrag vedr. lån til Nordre Havnebassin etape 1 (KMB 06.02.2017) på 0,06 mio. kr. 
Det forventede regnskab forventes at svare til korrigeret budget. 

 

Lånoptagelse 

I korrigeret budget indgår optagelse af lån til Nordre Havnebassin etape 1 (KMB 06.02.2017), aflysning af op-

tagelse af lån til svømmehal på 5,0 mio. kr. som vedtaget i forbindelse med korrigeret anlægsbudget (KMB 

10.04.2017) samt forventet optagelse af lån til Nordre Havnebassin etape 2 på 8,7 mio. kr. Det forventede 

regnskab forventes at svare til korrigeret budget. 

 

Øvrige finansforskydninger 

Da afviklingen af asylområdet er sket hen over kalenderåret i 2016/2017, har der været behov for en anden 

periodisering af igangværende aktiviteter og kapacitetstilpasninger end den sædvanlige praksis. Dette beløb 

kan først endeligt opgøres, når regnskabet er gjort op. 

 


