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Indledende bemærkninger 

 

Formålet med halvårsregnskabet er at gøre en økonomisk status efter første halvår samt vigtigst at give et 

skøn for det forventede regnskabsresultat. 

 

I halvårsregnskabet er der fokus er på budget- og bevillingsoverholdelse og dermed primært det udgiftsbase-

rede regnskab. Kommunens aktiver og passiver medtages ikke i halvårsregnskabet. 

 

Halvårsregnskabets indeholder bl.a. overordnede bemærkninger, som har til formål at give et hurtigt indblik i 

den aktuelle økonomiske situation for Langeland Kommune. 

 

Derudover indeholder halvårsregnskabet: 

• regnskabsoversigter på det skattefinansierede område samt på bevillingsniveau, 

• beskrivelse af de forventede serviceudgifter i forhold til servicerammen, 

• likviditetsmæssig status, 

• overblik over bevilgede tillægsbevillinger til driften, 

• noter angående kommunens indtægtsside, anlæg, finansielle poster, og renter,  

• udvalgsopdelte noter omkring driften. 
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2. Halvårsregnskabets primære oversigter 

Regnskabsoversigt på det skattefinansierede område 
Denne oversigt viser kommunens udgifter og indtægter i kortfattet form for at give en overordnet præsentation 
af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2019 og det forventede årsregnskab for 2019 sammenholdt med det 
budgetterede. Herudover viser regnskabsoversigten, hvordan den finansielle situation påvirkes af det forven-
tede resultat for 2019.  

 
Note 

Regnskabsoversigt 
pr. 30. juni 2019 (i mio. kr.) 

Oprindeligt 
budget   

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 

Regnskab 
pr. 

30.06.2019 

Forventet 
regnskab 

2019 

Forventet 
overførsel 
fra 2019 til 

2020 

  Det skattefinansierede område           
              
  Indtægter:           
  Skatter -567,4 -567,4 -312,9 -567,4 0,0 

  Tilskud og udligning -410,4 -414,7 -200,5 -414,7 0,0 

1 Indtægter i alt -977,8 -982,1 -513,4 -982,1 0,0 

              

  Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:       

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 48,1 43,1 26,5 43,1 0,0 

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget 223,9 235,7 116,8 235,7 -2,6 

4 Sundhedsudvalget 325,0 359,9 167,1 357,3 -1,6 

5 Økonomiudvalget 114,4 112,8 50,9 109,0 0,2 

6 Beskæftigelses-, Udd.- og Integrationsudvalget 232,2 227,9 119,3 227,9 0,0 

7 Driftsudgifter i alt 943,5 979,4 480,6 973,1 -4,0 

              

8 Renter m.v. 4,9 16,6 19,0 16,6 0,0 

              

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -29,3 13,8 -13,8 7,6 -  

              

9 Anlægsudgifter 14,6 30,0 4,2 16,0 -14,0  

      
  

 Resultat af det skattefinansierede område* -14,7 43,8 -9,6 23,5 -  

Finansiering:      
10 

Afdrag på lån 15,8 149,7 144,6 149,7 0,0 
10 

Lånoptagelse 0,0 -151,7 -151,7 -151,7 0,0 
10 

Øvrige finansforskydninger 1,2 8,3 36,9 8,3 0,0 

 
Likviditetsændring* 2,3 50,1 20,2 29,9 - 

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

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansiering i mio. kr. 

Overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2019 

Resultatet for 2019 forventes at vise et underskud på 7,6 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, mens der 

i det oprindelige budget var forventet et overskud på 29,3 mio. kr. I forhold til dette er regnskabet forværret 

med 36,9 mio. kr. 

 

Afvigelsen kan bl.a. henføres til et stort pres på velfærdsområderne med merudgifter til bl.a. hjemmepleje, 

plejecentre, plejeboliger, specialundervisning i andre kommuner og det specialiserede socialområde. Grundet 

den økonomiske situation blev der i april 2019 indgået et tillæg til budgetforliget af september 2018, idet inten-

tionerne i budgetforliget havde ændret sig i en sådan grad, at der var behov for at forhandlingerne mellem 
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samtlige aftalepartier af budgetforliget blev genoptaget. I tillæg til budgetforlig indgår en række konkrete bud-

getændringer og rammebesparelser. Læs mere om dette i tillæg til budgetforlig. Tillægsbevillingerne indtil 1. 

juli 2019 fremgår af tabel 3 og udgør samlet 35,8 mio. kr. Afvigelser mellem korrigeret budget og forventet 

regnskab er specificeret i tabel 2 og noterne. 

 

Som følge af ændret finansiel strategi vedtaget i Kommunalbestyrelsen i februar 2019 er der i april foretaget 

en låneomlægning, der bl.a. er anvendt til at indfri kommunens renteswapaftaler. Indfrielsen af kommunens 

renteswapaftaler påvirker resultatet af ordinær drift i negativ retning i 2019, idet nettorenteudgifterne forventes 

at blive 16,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 4,9 mio. kr. Se mere i note 8. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse forventes en overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 på 

4,0 mio. kr. og en overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 på 14,0 mio. kr. 

 

På finansieringssiden er der ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a. at der ikke 

er udmeldt en midtvejsregulering endnu. Se note 1. 

  

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

forventes at vise et underskud på 23,5 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med overførsel af ufor-

brugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 og en forventet genbevilling på 18,0 mio. kr. i 2020.  

 

Likviditetsvirkningen af det forventede regnskab 2019 medfører en forværret likviditet på 29,9 mio. kr., hvilket 

er en forringelse med 27,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019. De finansielle poster er nærmere 

specificeret i note 10. 

 

Likviditet 

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

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

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

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

te udgifter samt mellemregning mellem årene.  

 

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

For yderligere at illustrere udviklingen i likviditeten er nedenstående figur 1 udarbejdet. Figuren viser 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 30. juni 2019. 

 

 
Figur 1: Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2019 i 1.000 kr. 
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Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen                          
pr. 30. juni 2019



 

Side 5 af 13                                                                                                            

 

Langeland Kommune havde ved udgangen af juni 2019 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebeholdning 

på 87,2 mio. kr.  

 

I figur 2 nedenfor er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger, hvor det fremgår at likvidi-

tetsniveauet pt. ligger på 6.936 kr. pr. indbygger. En grov tommelfingerregel siger, at en kommune er meget 

udsat, hvis likviditetsniveauet ligger under 1.000 kroner pr. indbygger (rød linje). Det vil sige minimum 12,6 

mio. kr. for Langeland Kommunes vedkommende. KL anvender en anden tommelfingerregel, hvor 3.000 kr. 

pr. indbygger er minimumskassebeholdningen (gul stiplet linje).  

 

   
Figur 2: Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2019 i 1.000 kr. 

 

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

2019”, hvor datagrundlaget var fra 3. kvartal 2018. På daværende tidspunkt havde Langeland Kommune (12 

måneders) gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger på 6.831 kr. hvilket indplacerede Langeland Kom-

mune som nr. 46 ud af 98. 

 

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

Likviditetsoversigten udtrykker blot den gennemsnitlige saldo for de sidste 12 måneder. 
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Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 

 
Note 

Regnskabsoversigt (i 1.000 kr.) 

Oprindeligt 
budget 
2019 

Korrigeret 
budget 

2019 

Regnskab 
pr. 

30.06.2019 

Forventet 
regnskab 

2019 

Forventet 
afvigelse 

Forventet 
overførsel 
fra 2019 til 
2020 (- = 

overskud) 

    

2 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget             

  Jordforsyning 177 177 136 177 0 0 

  Faste ejendomme 3.326 4.033 1.049 4.033 0 0 

  Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.465 5.592 2.285 5.592 0 0 

  Redningsberedskab 4.735 4.735 4.751 4.735 0 0 

  Vejområdet 21.844 17.374 11.857 17.374 0 0 

  Trafik 11.573 10.273 6.770 10.273 0 0 

  Havne 960 956 -397 956 0 0 

  I alt 48.080 43.140 26.451 43.140 0 0 

                

3 Lærings-, Social- og Kulturudvalget             

  Skoler og SFO 122.224 127.242 59.633 128.192 950 0 

  Musik- og ungdomsskole 6.708 6.963 3.417 6.763 0 -200 

  Børn og unge 81.290 87.555 45.092 87.805 1.650 -1.400 

  Idrætshaller 1.931 1.802 1.277 1.602 0 -200 

 Kultur og fritidsaktiviteter 11.740 12.183 7.338 11.383 0 -800 

  I alt 223.893 235.745 116.757 235.745 2.600 -2.600 

                

4 Sundhedsudvalget             

  Sundhed 87.862 88.641 31.613 87.709 -932 0 

  Ældre- og handicapområdet 177.786 205.428 101.646 203.928 0 -1.500 

  Voksne med særlige behov 58.854 64.950 32.683 64.868 0 -82 

  Støtteordninger 453 834 1.199 834 0 0 

  I alt 324.955 359.853 167.141 357.339 -932 -1.582 

            

5 Økonomiudvalget         

  Politisk område 5.386 5.386 2.993 5.386 0 0 

  Administrativt område 101.101 98.771 42.810 95.407 -3.525 161 

  Forsikringer og arbejdsmiljø 4.390 3.467 1.989 3.104 -363 0 

 Erhverv og turisme 4.513 5.133 3.085 5.133 0 0 

  I alt 114.390 112.757 50.877 109.030  -3.888 161 

            

6 
Beskæftigelses-, Uddannelses- og  
Integrationsudvalget       

 Aktivitets- og ydelsesområdet 121.558 116.183 64.602 114.183 -2.000 0 

 Beskæftigelse 14.734 15.237 6.620 15.237 0 0 

  Boligstøtte og pensioner 95.935 96.435 48.117 98.435 2.000 0 

 I alt 232.227 227.855 119.339 227.855 0 0 

        

  Resultat 943.545 979.350 480.565 973.109 -2.220 -4.021 

Tabel 2: Regnskabsoversigt på bevillingsniveau i 1.000 kr. 

 

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

ventede årsregnskab bevillingsniveau internt. I oversigten præsenteres også det oprindelige budget 2019, det 

korrigerede budget 2019, halvårsregnskabet pr. 30. juni 2019, de forventede mindreudgifter og merudgifter 

samt de forventede overførsler fra 2019 til 2020. 
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Regnskabsoversigten på bevillingsniveau kan også ses som en budgetopfølgning for Langeland Kommune 

pr. 30. juni 2019, idet det forventede regnskab også vises. 

 

For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2019 til det korrigerede budget 2019, så er tabel 3 

dannet. Tabel 3 viser de godkendte tillægsbevillinger til og med Kommunalbestyrelsens juli-møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr. 1. juli 2019 i 1.000 kr. 

Godkendt d.

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 124 08.04.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Tillæg til budgetforlig -4.335 11.06.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Øvrige afvigelser -1.100 11.06.2019

  - I alt -5.311 -

Lærings-, Social- og Kulturudvalget

  - Specialiserede socialområde vedr. børn og unge 5.752 18.02.2019

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 2.450 08.04.2019

  - Specialskoler i andre kommuner 4.800 08.04.2019

  - Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn -212 08.04.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Tillæg til budgetforlig -883 11.06.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Øvrige afvigelser 227 11.06.2019

  - I alt 12.134 -

Sundhedsudvalget

  - Ændring af ældreboliger til plejeboliger 1.954 18.02.2019

  - Hjemmepleje og plejecentre 15.100 18.02.2019

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 4.886 08.04.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Tillæg til budgetforlig 100 11.06.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Øvrige afvigelser 13.465 11.06.2019

  - I alt 35.505 -

Økonomiudvalget

  - Ressourceudfordringer i Familieafdelingen 675 11.03.2019

  - Etablering af Erhvervshus Fyn 262 08.04.2019

  - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 2.741 08.04.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Tillæg til budgetforlig -7.119 11.06.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Øvrige afvigelser 847 11.06.2019

  - Naturturisme I/S 76 11.06.2019

  - I alt -2.518 -

Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Tillæg til budgetforlig -2.000 11.06.2019

  - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 - Øvrige afvigelser -2.005 11.06.2019

  - I alt -4.005 -

Tillægsbevillinger i alt til driften 35.805 -

Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2019 (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 2019. Som konsekvens heraf indgår de statsga-

ranterede beløb som budgetteret. 

 
På trods af statsgarantien er der visse beløb, som efter- og midtvejsreguleres. Efter- og midtvejsreguleringen 

sker normalt i forbindelse med udmeldingen af tilskud for næste år, der normalt sker inden udgangen af juni 

måned. På grund af folketingsvalget og den efterfølgende proces med regeringsdannelsen er processen om-

kring en økonomiaftale mellem Regeringen og kommunerne forsinket, og Social- og Indenrigsministeriet for-

venter nu at komme med udmeldingen medio september. 

 

Efter- og midtvejsreguleringen og et eventuelt behov for eventuel yderligere bevilling eller nedjustering vil der-

for fremgå af særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet i oktober. 

 

I halvårsregnskabet er derfor ingen afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab.  

 

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

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes en række tillægsbevillinger, som fremgår af 

tabel 3 samt en række omplaceringer i forbindelse med etableringen af Facility Management: 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

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

 

Det oprindelige budget var 223,9 mio. kr., mens det korrigerede budget er 235,7 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed 11,8 mio. kr. og skyldes: 

• Bevilling til det specialiserede socialområde vedr. børn og unge på 5,8 mio. kr. 

• Bevilling til specialskoler i andre kommuner på 4,8 mio. kr. 

• Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 på 2,4 mio. kr. 

• Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 inkl. tillæg til budgetforlig pr. 3. april 2019 på -0,7 mio. kr. 

• Teknisk omplacering fra LSK til ØK grundet konteringsændring på -0,3 mio. kr. 

• Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn på -0,2 mio. kr. 

 

Budgettilpasningen på samlet -0,7 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 indebar 

hovedsageligt tillæg til budgetforlig pr. 3. april 2019 og tilpasninger til aktuelle børnetal i SFO, specialskoler, 

børnehaver og private institutioner samt mindreudgifter i tandplejen og konteringsændring vedr. Film Fyn. 

 

Ved halvårsregnskabets aflæggelse vurderes det, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 

2020 samlet set bliver 2,6 mio. kr. vedr. LSK. Derudover vurderes der en forventet merudgift til dagpleje på 

1,7 mio. kr. pga. børnetalstilpasning og forældrebetaling samt en merudgift til friskoler og efterskoler på 1,0 

mio. kr. Der forventes ved halvårsregnskabets aflæggelse ingen væsentlige afvigelser angående det speciali-

serede socialområde vedr. børn og unge. Ovenstående giver, at der er udsigt til at det forventede regnskab 

samlet ender som det aktuelle korrigerede budget på 235,7 mio. kr. 
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Behovet for budgettilpasning tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, hvor flere 

afgørende oplysninger foreligger.  

 

Note 4 – Sundhedsudvalget (SUN) 

 

Afvigelsen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes en række tillægsbevillinger, som fremgår af 

tabel 3 samt en række omplaceringer i forbindelse med etableringen af Facility Management. 

 

Det forventede regnskab afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.: 

• Tilbageførsel til kassen af tidligere overførte puljemidler til ansættelse af leder for Ældre og Sundhed 

på 0,9 mio. kr. Puljemidlerne tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2019. 

Udgifterne indregnes i stedet i den ordinære budgetlægning for 2020. Finansieringen indarbejdes på 

ovenfor anførte facon for at undgå at presse servicerammen for 2020 unødigt. Dette vil være tilfældet, 

hvis puljemidlerne overføres fra år til år, indtil de er opbrugt. 

• Forventet overførsel af uforbrugte donationer på plejecentrene på 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 

• Forventet overførsel af uforbrugte puljemidler på ældreområdet på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 

• Forventet overførsel af mindreforbrug på takstinstitutioner fra 2018, der skal indregnes i taksterne for 

2020 på 0,1 mio. kr., hvorfor de overføres fra 2019 til 2020. 

 

Note 5 – Økonomiudvalget (ØK) 

 

Det korrigerede budget udgør 112,8 mio. kr., mens det oprindelige budget var 114,4 mio. kr. 

 

Forskellen udgør dermed -1,6 mio. kr. og skyldes: 

• Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 på i alt 2,7 mio. kr. 

• Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 inkl. tillæg til budgetforlig pr. 3. april 2019 på i alt -6,3 mio. kr. 

• Øvrige politisk godkendte tillægsbevillinger på i alt 1,4 mio. kr. 

• Omplacering mellem udvalg på i alt 0,6 mio. kr. 

 

Endvidere estimeres det på nuværende tidspunkt, at der i forbindelse med budgetopfølgning 31. august 2019 

kan gives en negativ tillægsbevilling på 3,9 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. er overførsler til 2020, som medta-

ges i de tekniske ændringer til budget 2020. Udgiften budgetlægges som anført ovenfor for at undgå at presse 

servicerammen unødigt. 

 

Der gives ingen bevilling i forbindelse med halvårsregnskabet, men estimatet vedr. budgetopfølgning 31. au-

gust 2019 er medtaget for at give et mere retvisende billede af det forventede regnskab. Dette estimat kvalifi-

ceres yderligere i forbindelse med budgetopfølgning 31. august 2019. 

 

Den forventede overførsel på 0,2 mio. kr. vedrører indtægter fra gebyr for støttebehandling af almene boliger. 

 

Øvrige bemærkninger 

IT- og digitaliseringsområdet er et af de driftsområder, hvor der fortsat er udfordringer. Der har været leveret 

rigtigt mange projekter i første halvår 2019. Desværre har der også været mange ekstra opgaver og akutte 

projekter samt IT-understøttelse af folketings- og europaparlamentsvalg. De mange ekstra opgaver har bety-

det, at IT og Digitalisering ikke har nået at levere alle de projekter, som oprindeligt var aftalt med den øvrige 

organisation. Dette medfører, at en række optimeringsprojekter bliver udskudt til 2020. 

 

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

 

Det oprindelige budget var 232,2 mio. kr., mens det korrigerede budget er 227,9 mio. kr. 



 

Side 10 af 13                                                                                                            

 

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

• Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 inkl. tillæg til budgetforlig pr. 3. april 2019 på samlet -4,0 mio. kr. 

• Egenfinansiering af budget til EU-projekt Handlekompetente Unge på -0,3 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget.  

 

Det forventes dog, at der er ekstra udgifter til førtidspension på 2,0 mio. kr. Det er afgangen fra førtidspensio-

nen, som har været væsentlig mindre end antaget. Overgangsordningen, som udskyder tidspunktet for hvor-

når man overgår fra førtidspension til folkepension, trådte i kraft 1. januar 2019. Dette har haft en meget større 

effekt, end det har været budgetlagt. 

 

Den øgede udgift til førtidspension, modsvares af en forventet besparelse på ydelsesområdet på 2,0 mio. kr. 

Dette skyldes især på dagpengeområdet, som fortsætter med at vise rekordtal i foråret 2019. 

 

Note 7 – Driftsudgifter 

 
Serviceudgifter 2019 

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

budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. 

 

Social- og Indenrigsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret, hvis kommunernes 

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

getterede niveau, korrigeret for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Social- og Indenrigsmini-

steren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter.  

 

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

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

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

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

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

regnskabsførte serviceudgifter overstiger de korrigerede budgetter. 

 

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

ændrede forudsætninger. KL udsender typisk et sigtepunkt vedrørende regnskabssanktion, som er korrigeret, 

men i år har KL ikke udsendt et sigtepunkt. Derfor tages der udgangspunkt i at det oprindelige budget er sank-

tionsrammen. I det oprindelige budget udgjorde 652,4 mio. kr. serviceudgifter.  

 

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 2019, og for at sammenligne med ser-

vicerammen. Der er ingen ramme for overførselsudgifterne. 

 

  Sanktionsramme Opr. budget Indeks Korr. budget Indeks Forv. regnskab 2019 Indeks 

Serviceudgifter 652.370 652.370  100 696.259  107 690.018 106 

Overførsler - 291.175   - 283.091   - 283.091   - 

Total - 943.545   - 979.350   - 973.109   - 

Tabel 4: Driftsudgifter opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

Det forventede regnskab 2019 vedrørende serviceudgifter er 690,0 mio. kr. opgjort pr. 30. juni 2019. Dermed 

er der udsigt til, at serviceudgifterne overskrider sanktionsrammen for 2019. Årsagen til denne forventning kan 

forklares med udgangspunkt i forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget, som følge af pres på 
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velfærdsområderne samt at de forventede driftsoverførsler til 2020 er vurderet til 4,0 mio. kr., mens driftsover-

førslerne fra 2018 til 2019 var 10,2 mio. kr.  

 

Ovenstående er også vist i figur 3 nedenfor. 

 

 
Figur 3: Driftsudgifter 2019 opdelt i serviceudgifter og overførsler i 1.000 kr. 

 

I 2018 endte serviceudgifterne i indeks 105, svarende til at Langeland Kommune forbrugte 31,3 mio. kr. mere 

end sigtepunktet for serviceudgifter. Det var andet år i træk, at kommunen overskred servicerammen.  

 

Det er ikke kun Langeland Kommune, der har udfordringer med at overholde servicerammen. I kommunernes 

regnskaber for 2018 ligger serviceudgifterne tættere på budgettet end de har gjort i de sidste 10 år og mange 

kommuner overskrider servicerammen. Kommunerne under ét endte sidste år med at bruge blot 40 kr. mindre 

pr. indbygger (samlet under 0,1 mia. kr.), end de havde budgetteret med, hvorimod mindreforbruget for få år 

siden var mere end 1.000 kr. pr. indbygger. Professor Kurt Houlberg fra VIVE udtaler i en artikel fra 4. juni 

2019 bl.a. ”at et særligt vanskeligt økonomisk grundvilkår for eksempel kan være, at kommunen er en lille 

kommune med en sårbar økonomi, at der er mange børn med specialundervisningsbehov, eller at der er 

mange ældre med store plejebehov”. I denne sætning rammer Kurt Houlberg ret godt dele af udfordringerne i 

Langeland Kommune, selvom det er en generel udtalelse. VIVE fastslår også at det er de samme kommuner, 

som år efter år har svært ved at holde budgettet. 

 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til, at serviceudgifterne ender 37,6 mio. kr. over sanktionsrammen, sva-

rende til 5,77 %. En sanktion vil imidlertid kun komme på tale, såfremt den samlede ramme ikke overholdes 

på landsplan. 
 
Overførselsudgifter 2019  

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

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

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

ældreboliger og den centrale refusionsordning. 

 

Der er ingen ramme for overførselsudgifterne.  



 

Side 12 af 13                                                                                                            

Note 8 – Renter 

 

Som følge af ændret finansiel strategi vedtaget i Kommunalbestyrelsen i februar 2019 er der i april foretaget 

en låneomlægning, der bl.a. er anvendt til at indfri kommunens renteswapaftaler. Da swapaftaler er aftaler om 

fremtidige rentebetalinger, fremgår indfrielsen på 15,1 mio. kr. som en engangsudgift under renteudgifter. 

 

Låneomlægningen medfører at den oprindeligt budgetterede renteswapudgift og rentebetalinger til kom-

munekredit falder med samlet 2,7 mio. kr. 

 

Kommunen har endvidere udbudt kapitalpleje, hvorfor det forventes at renteudgiften på kassekreditten på 0,4 

mio. kr. vendes til en renteindtægt på 0,1 mio. kr.  

 

Endelig er der merindtægt på garantiprovisioner på 0,2 mio. kr. med baggrund i bevilling af kommunegarantier 

til Langeland Affald og Langeland Spildevand i hhv. oktober og december 2018. 

 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Note 9 – Anlæg 

 

I korrigeret budget indgår overførsler fra anlægsbudget 2018 til anlægsbudget 2019 på 15,8 mio. kr. vedr. ik-

ke-forbrugte rådighedsbeløb på projekter, som ikke har kunnet afsluttes inden årets udgang. Overførslen af 

de uforbrugte anlægsbevillinger blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.  

 

I forbindelse med indgåelse af tillæg til budgetforlig 3. april 2019 besluttedes det at overføre 2,0 mio. kr. fra 

driftskontoen vedr. vejvedligeholdelse til anlægskontoen for nye vejanlæg samt 0,8 mio. kr. fra driftskontoen 

for bygningsforsikring til anlægskontoen for anlægsprojektet vedr. energibesparende tiltag. 

 

Endvidere blev det besluttet at udskyde anlægsprojektet i rådhushaven til 2020, ikke at gennemføre for-

stærkningen af Engdraget til buskørsel og at reducere en række anlægspuljer vedr. havne og energitiltag. I alt 

en reduktion på 2,850 mio. kr.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. august 2019 vil det samlede anlægsprogram inden 

for budgetåret blive nærmere vurderet. Da de enkelte anlægsprojekter ikke har været prioriteret i forbindelse 

med budgetvedtagelsen, er der behov for at vurdere mulighederne for at gennemføre de enkelte anlægs-

projekter i indeværende år. I flere af projekterne indgår desuden forskellige former for tilskud og disse tilskud 

indgår i nogle tilfælde først efter, at alle udgifter er afholdt – eventuelt først i det følgende regnskabsår.  

 

Der forventes overført 14,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. 

 

Note 10 – Finansielle poster 

 

Som følge af ændret finansiel strategi vedtaget i Kommunalbestyrelsen i februar 2019 er der i april foretaget 

en låneomlægning med det formål at sænke renteomkostningerne i de kommende år samt at indfri kommu-

nens renteswapaftaler.  

 

Låneomlægningen figurerer i kontoplanen med særskilte poster for hhv. lånoptagelsen og afdrag på de afvik-

lede lån og skal ses i sammenhæng med de ekstraordinære rentebetalinger. 

 

Afdrag på lån 

Afdragene er beregnet med udgangspunkt i Kommunekredits budgetmodel. 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 
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Lånoptagelse 

Bortset fra låneomlægningen forventes ikke optaget yderligere nye lån i 2019. 

Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

Øvrige finansforskydninger 

Under øvrige finansforskydninger fremgår indbetaling af grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden vedr. 

byggeriet på Bellevue på 7,2 mio. kr., som indgik i budget 2018, men først er opkrævet og indbetalt i maj må-

ned 2019. Det forventede regnskab afviger ikke fra det korrigerede budget. 

 

 

 

 


