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Generelle bemærkninger 
 
Indledning 
Den 29. maj 2020 indgik KL og regeringen aftalen om kommunernes økonomi for 2021, hvilket danner 
rammen om Langeland Kommunes budgetlægning. Desuden har aftalen om en reform af udligningssy-
stemet en væsentlig betydning for de økonomiske rammer i kommunen. 
 
Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023 og følgende ændringer: 

• Statsgarantien for 2021 herunder skatter, tilskud og udligning 

• KL’s skøn for pris- og lønfremskrivninger 

• Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.) 

• Konjunktur, demografi, mængder og takster 

• Lovændringer 

• Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning 

• Omplaceringer 
 

1. behandling af budgetforslag 2021-2024: 
 

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)

Budgetover-

slagsår 

2021

1. 

behandling      

2021  

Budget-

overslag                

2022

Budget-

overslag              

2023

Budget-

overslag                     

2024

04.11.2019 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020

Skatter -605,6 -587,0 -592,5 -611,2 -619,6

Moms 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Tilskud og udligning -381,7 -464,8 -474,9 -477,1 -483,5

Driftsudgifter 1.003,8 1.026,7 1.046,3 1.071,9 1.100,3

Renter 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Resultat af ordinær drift 17,4 -24,4 -20,3 -15,5 -2,0

Anlæg 14,0 13,4 14,0 10,0 15,0

Resultat skattefinansieret område 31,4 -11,0 -6,3 -5,5 13,0

Finansiering:

Afdrag på lån 16,3 16,5 16,6 16,8 16,8

Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige balanceforskydninger -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Ændring af likvide aktiver 47,5 5,7 10,4 11,2 29,8

Budget 2021 Budget 2022-2024 i årets priser

 
 
Økonomiudvalget godkendte den 3. februar 2020 at der skal udarbejdes forslag til et Råderumskatalog. 
Administrationen skulle i den forbindelse finde reduktionen for i alt 3,5 mio. kr. årligt. Reduktionerne på 
3,5 mio. kr. blev drøftet på et dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen den 29. 
juni 2020, hvorefter Råderumskataloget blev sendt i høring med reduktioner på i alt 2,7 mio. kr. i 2021 
og 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2024. Til 1. behandlingen er den resterende ramme på 0,8 mio. kr. i 2021 og 
0,5 mio. kr. i 2022-2024 indarbejdet på sundhedsudvalgets område. 
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De tekniske ændringer i 2021 udgør en merudgift på samlet 18,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning 
og tillægsbevillinger. Den nærmere specifikation fremgår af bilag 3.1 og beskrivelserne i bilag 4.1. 
 
På trods af en udligningsreform, som skulle give bedre forudsætninger for velfærd i hele landet – et 
Danmark i bedre balance –, er det fortsat ikke muligt at opnå en økonomisk balance i Langeland Kom-
mune uden et særtilskud. Det er fortsat nødvendigt med et særtilskud for at kunne overholde budgetlo-
ven og finansiere afdrag og anlæg i både 2021 og i overslagsårene. 
 
Langeland Kommune har den 5. august 2020 ansøgt Social- og indenrigsministeriet om særtilskud på 64 
mio. kr., som var indregnet i det tekniske budgetforslag, der blev drøftet på Økonomiudvalgets møde 
den 17. august 2020. Social- og indenrigsministeriet har den 2. september 2020 meddelt et tilskud for 
2021 på 37,0 mio. kr.  
 
Budgetloven indeholder et balancekrav til kommunerne om, at der i budgetåret og overslagsårene skal 
være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteud-
gifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning m.v.  
 
Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger dette balancekrav i 2021 og over-
slagsårene 2022-2024, da det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 24,4 mio. kr. faldende til 2,0 
mio. kr. i overslagsår 2024.  
 
I 2021 udgør anlægsbudgettet 13,4 mio. kr., mens afdrag på lån udgør 16,5 mio. kr.  
 
Langeland Kommune har en økonomisk målsætning 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. Som det 
fremgår af budgetoversigten i bilag 7.1, forventes der i 2021 en negativ likviditetsændring på 5,7 mio. kr. 
stigende til 29,8 mio. kr. i budgetoverslag 2024. Budgetforslaget indfrier derfor ikke målsætningen i 
hverken 2021 eller overslagsårene 2022-2024. 
 
For at leve op til kommunens målsætning om overskud på ordinær drift, så der er plads til finansiering af 
anlæg og afdrag på lån uden yderligere forringelse af likviditeten, er det derfor nødvendigt med tiltag til 
reduktion af udgifterne og/eller forøgelse af indtægterne. 
 
Pr. 31. august 2020 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 43,0 mio. kr., hvorfra kan trækkes 9,4 mio. kr. 
vedr. hensættelser til ældreboliger. Likviditeten lever derfor ikke længere op til KL’s tommelfingerregel 
om minimumkassebeholdning på mindst 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr. Med den 
faldende likviditet, er kommunen meget sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.  
 
Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL´s seneste skøn og udgør 1,5 % fra 2020 til 2021. 
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Finansiering 
 
Skatter 
Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af personlige indkomster. Herudover er de væsent-
ligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og aktieselskaber. 
 
Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af ind-
komstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er udmeldt af ministeriet til 1.893,683 
mio. kr. 
 
I forbindelse med forliget om udligningsreformen blev der etableret en tilskudsordning til kommuner, 
der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningspro-
centen i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 % af 
provenutabet for skattenedsættelser ned til 26,3 procent. 
 
Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2020 besluttet at ansøge Social- og indenrigsministeriet om 
tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 27,8 til 26,3. Ministeriet vil give svar på ansøgningen 
inden udgangen af september måned. 
 
Tilskud og udligning 
Udligningsreformen har flyttet rundt på store dele af finansieringen. I forhold til korrigeret budget 2020 
har udligningsreformen før indregning af særtilskud til vanskeligt stillede kommuner betydet øget finan-
siering på 52 mio. kr. Heri er indregnet P/L-regulering af visse af tilskuddene samt udviklingen i folketal-
let. Den kommunale udligning er reduceret, mens statstilskuddet er forøget væsentligt, hvilket primært 
skyldes, at beskæftigelsestilskuddet fremover er indregnet i statstilskuddet i stedet for at fremstå som 
særtilskud. Samtidig er udlændingeudligningen halveret. 
 
Der er indført et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner, som fordeles efter faste og objektive 
kriterier. Det samlede tilskud er sat til 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv 
efter indbyggertal. 1 mia. kr. er ny statslig finansiering. Fordelingen mellem kommuner i ordningen op-
dateres med udviklingen i befolkningsandelen. I 2021 udgør Langelands andel af dette tilskud 27,1 mio. 
kr. 
 
Endelig er indført en særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning, hvor de kommuner, der 
lider tab ved udligningsreformen, i en overgang kompenseres af de øvrige kommuner. Langelands bidrag 
til overgangsordningen andrager 13,4 mio. kr. hhv. 5,4 mio. kr. i 2021 hhv. 2022. 
 
I det administrative budgetforslag er indarbejdet indtægter i form af tilskud og skatter, som fremkom-
mer på grundlag af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen. Tilskud og skatter for 2021 er 
indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL’s skatte- 
og tilskudsmodel. Uden for modellen er det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev 
vedtaget som en del af finansloven 2017, indregnet med 4,7 mio. kr. i både 2021 og overslagsårene. Li-
geledes er tilskuddet til kommuner med små øer indregnet med 4,2 mio. kr. i både 2021 og overslagså-
rene. 
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Med baggrund i kommunens aktuelle økonomiske problemer, de generelle økonomiske rammevilkår og 
demografiske sammensætning har kommunen 5. august 2020 ansøgt om 64 mio. kr. for 2021 fra særtil-
skudspuljen.  
 
Social- og Indenrigsministeriet har den 2. september 2020 meddelt et tilskud for 2021 på 37,0 mio. kr., 
som er indregnet i forslaget til 1. behandling. Ministeriet har for nuværende afslået kommunens an-
modning om indgåelse af en flerårig aftale, og det forventes derfor, at kommunen ansøger ministeriet 
igen vedr. budget 2022 og frem. Et særtilskud på 37,0 mio. kr. er indregnet i overslagsårene 2022-2024. 
 
Driftsudgifter  
 

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)

Budgetover-

slagsår 

2021

1. 

behandling    

2021

Budget-

overslag                

2022

Budget-

overslag              

2023

Budget-

overslag                     

2024

04.11.2019 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 43,9 43,5 42,9 43,3 42,9

Lærings-, Social- og Kulturudvalget 233,5 228,8 226,2 226,2 226,2

Sundhedsudvalget 379,9 376,9 378,5 380,6 384,0

Økonomiudvalget 112,0 120,0 118,7 118,5 118,7

Beskæftigelses-, Udd.- og Integrationsudvalget 234,6 257,4 259,5 261,5 263,4

Driftsudgifter 1.003,8 1.026,7 1.025,7 1.030,1 1.035,2

Budget 2021 Budget 2022-2024 i 2021-priser

 
Alle driftsbudgetter er præsenteret i 2021-priser for at øge sammenligneligheden årene imellem.  
 
I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne i forhold til de enkelte bevillings-
områder: 
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For at opnå et resultat svarende til budgetændringerne i bilag 3.1 er det en forudsætning, at de indreg-
nede reduktioner udmøntes i konkrete besparelser i 2021-2024. 
 
Den skattefinansierede drift opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter.  
 
Serviceudgifter  
Kommunernes budgetterede serviceudgifter er som i de senere år underlagt en sanktion i forhold til det 
aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau 
ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv for alle landets kommuner. 
Økonomiaftalen giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen del-
vis individuel, hvis det vurderes, at enkelte kommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. 
 
Regnskabssanktionen udmåles i henhold til budgetlovens udgangspunkt i forhold til det budgetlagte ni-
veau. Den endelige serviceramme 2021 for kommunerne under ét opgøres til 267,2 mia. kr. Der aftales 
ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Langeland Kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 
2021 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau. 
 
Budgetforslaget til 2021 indeholder serviceudgifter på 713,1 mio. kr. 
 
2. behandlingen af budget 2021 den 5. oktober 2020 danner grundlag for oprindeligt budget 2021. Der-
med bliver niveauet for serviceudgifter fastlagt og dermed også sanktionsrammen, som Langeland 
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Kommune skal overholde ved regnskabsaflæggelse 2021. Dette er dog under forudsætning af at kom-
munerne som helhed holder budgetterne inden for servicerammen på 267,2 mia. kr. aftalt med regerin-
gen i økonomiaftalen for 2021. 
 
Overførselsudgifter  
Fra 2021 er der sket ændringer i forbindelse med en ny udligningsreform. Således er det tidligere be-
skæftigelsestilskud nu en del af bloktilskuddet, og der vil fremadrettet ikke ske reguleringer af denne del 
af kommunens finansiering. 

Overførselsudgifterne kan efterfølgende deles op i fire områder. 

1. De budgetgaranterede udgifter: Dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, 
revalidering, kontantydelse, ledighedsydelse, førtidspension, seniorpension, ressource- og job-
afklaringsforløb, driftsudgifter til aktivering m.v., jobrotation, løntilskud og integrationsudgifter. 
Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at kommunernes under ét ikke påvirkes af udgifts-
udviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. 

 
2. Øvrige overførsler: Sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte, seniorjob og den for-

beredende grunduddannelse (FGU). Lov- og cirkulæreprogrammet samt den årlige økonomiafta-
le med regeringen medfører, at bloktilskuddet til kommunerne reguleres, så de afledte udgifter 
af nye lov- og regelændringer, i princippet, er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set 
under ét. Der er dog ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkel-
te kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for. 
 

3. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet: Kommunerne medfinansierer en del af regi-
onernes udgifter både inden for sundhedsområdet og regional udvikling På sundhedsområdet 
betaler kommunerne et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af kommunens borgere på sy-
gehuse og på praksisområdet. Derudover finansierer kommunerne færdigbehandlede patienter 
og ambulant genoptræning og betaler dermed fuld takst på disse områder. Hensigten med den 
kommunale medfinansiering er, at den skal give kommunerne et incitament til at investere i fo-
rebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb. 
 

4. Andre overførsler: Indtægter fra den centrale refusionsordning, sociale formål og ældreboliger. 

Samlet set for alle fire områder, forventes overførselsudgifterne for 2021 at udgøre 313,6 mio. kr. 
 
Pris- og lønudvikling 
Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budget-
lægningen 2021-2024 i juni 2020 fremgik KL’s foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kom-
mune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding. Det samlede pris- og lønskøn for 
udviklingen udgør 1,5 % fra 2020 til 2021. 
 
Takster 
Forslag til takstblad for 2021 udarbejdes ud fra de aktuelt gældende procedurer og principper og ved-
hæftes som bilag til 1. behandlingen.  
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Anlæg  
Med udgangspunkt i den økonomiske politik og et årligt anlægsniveau på mellem 10 og 15 mio. kr., er 
udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter 
samt anlægsønsker for de kommende år. 
 
I 2021 udgør anlægsrammen 13,4 mio. kr. og i overslagsårene 2022-2024 udgør anlægsrammen hhv. 14 
mio. kr., 10 mio. kr. og 15 mio. kr.  
 
I forhold til budgetoverslag 2021 i budget 2020 er anlægsrammen 2021 reduceret med 0,6 mio. kr.,  
Idet 0,5 mio. kr. til pulje til klubhuse og haller er fremrykket fra 2021 til 2020, og 0,1 mio. kr. er overført 
fra rest af anlægsramme 2021 til indskud i Landsbyggefonden. Beslutningerne blev truffet i Kommunal-
bestyrelsen den 11. maj 2020. 
 
Lånoptagelse, afdrag og renter 
Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2021 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til 
de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2021 i Kommunekredits budgetmodel. På grund af frasalg 
af alle investeringsforeninger i 2020, som en konsekvens af faldende likviditet, reguleres forventet ind-
tægt fra disse til 0 kr. for 2021 og i overslagsårene. 
 
Likviditet 
Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer, blandt andet: 

• Udvikling i drift og anlæg 

• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld  

• Lånoptagelse og afdrag 

• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v. 
 
Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 52,0 mio. kr. pr. 30. juni 2020 før korrek-
tion for hensættelser til ældreboliger. Pr. 31. august 2020 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 43,0 
mio. kr., hvorfra der kan trækkes 9,4 mio. kr. vedr. hensættelser til ældreboliger. Pr. 31. august 2020 
lever likviditeten derfor ikke længere op til KL’s tommelfingerregel om minimumkassebeholdning på 

mindst 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr.  Med den faldende likviditet, er kommunen 
meget sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.  
 
Likviditetsændringen i budget 2021 vil ud fra nuværende forudsætninger være en reduktion af likvidite-
ten med 5,7 mio. kr., dvs. en forværring af likviditeten, som vil påvirke gennemsnitslikviditeten i yderli-
gere negativ retning i 2021 og videre ind i overslagsårene 2022-2024. 
 
Væsentligste usikkerheder 

• Akutfunktioner, sygeplejen: Det er opfattelsen, at finansieringen af opgaverne er utilstrækkelig. 

• Overførselsindkomster 2021: Udviklingen i Corona-pandemien kan få stor indflydelse på ydel-
serne i 2021. Der er i 2021 forudsat, at ydelserne ender på et lavere niveau end i 2020. 

• Ældreområdet: Det stigende antal ældre presser de økonomiske rammer på sygeplejeområdet. 

• Det specialiserede socialområde: Der er usikkerhed omkring udviklingen, hvilket der er stor 
opmærksomhed på. Området følges tæt. 
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• Ny ferielov: Der er indikationer på, at kommunerne kan få lov til at lånefinansiere udgifterne til 
den nye Feriefond. Dette kan få betydning i 2021, hvis der skal optages lån dertil. 

• Sanktionsramme på serviceområdet: På nuværende tidspunkt, mener KL ikke at der bliver no-
gen sanktioner på servicerammen i 2020 pga. den særlige situation med Covid-19-pandemien. 
Dette kan muligvis gøre sig gældende i 2021 også, alt efter hvordan udviklingen i pandemien for-
løber. Der er pt. ingen officiel udmelding som bekræfter ovenstående for 2020 eller for 2021. 

 
Budgetforslag 2021-2024  
Budgetforslaget indeholder følgende materiale: 

• Bilag 1.1 - Generelle bemærkninger til budgetforslag 2021-2024 

• Bilag 2.1 - Finansieringsoversigt 2021-2024 

• Bilag 3.1 - Budgetændringsskema 2021-2024 

• Bilag 4.1 - Beskrivelse af budgetændringer 2021-2024 

• Bilag 5.1 - Råderumskatalog 2021 

• Bilag 6.1 - Forslag til anlægsbudget 2021-2024 

• Bilag 7.1 - Budgetoversigt 2021-2024 

• Bilag 8.1 - Høringssvar til budget 2021-2024 

• Bilag 9.1 - Specielle bemærkninger til budget 2021-2024 
 
Høringsfase 
Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde 
den 3. februar 2020. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et råderumskatalog. 
 
Råderumskataloget blev drøftet på dialogmødet den 29. juni 2020. Efterfølgende har Økonomi og Ind-
køb færdigudarbejdet råderumskataloget, så det var klar til høringsfasen. Råderumskataloget blev be-
handlet politisk sammen med budgetforslaget i august og indgår i den efterfølgende budgetbehandling. 
 
Budgetforslaget kommer til 1. behandling i Økonomiudvalget den 7. september 2020 og overgår til be-
handling i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2020.  
 
Efter den 14. september 2020 ligger høringsfasen for den offentlige høring. De relevante oplysninger 
vedr. den offentlige høring vil blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 
 
Den videre budgetproces 
Budgettet til 1. behandlingen er grundlaget for den videre budgetlægning, og kun de ændringsforslag, 
som vedtages ved 2. behandlingen, vil ændre på dette forslag. 
 
Den 23. september 2020 kl. 12.00 er sidste frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet. Æn-
dringsforslag skal sendes til Kommunaldirektør Jani Hansen. 
 
2. behandlingen af budgettet er den 28. september 2020 for Økonomiudvalgets vedkommende, mens 
Kommunalbestyrelsen behandler budgettet for anden gang den 5. oktober 2020. Dermed forventes det 
endelige budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024 vedtaget den 5. oktober 2020. 
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Økonomiaftalen 2021 – kort fortalt 
Regeringen og KL har i maj 2020 indgået aftale vedr. budget 2021. Herunder følger en kort oversigt over 
indholdet: 

• Løft af den kommunale serviceramme i 2021 med 1,5 mia. kr. til styrket velfærd. De kommunale 
serviceudgifter udgør i alt 267,2 mia. kr. i 2021. Ligesom i 2020 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet til 
kommunerne betinget af, at rammen for serviceudgifter overholdes. 

• Kommunernes anlægsniveau i 2021 løftes med 2,5 mia. kr. til 21,6 mia. kr. Der er en straf for 
overskridelse af anlægsrammen for kommunerne under ét. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betin-
get af, at rammen overholdes. Dette gælder dog fortsat kun budgetlægningen, og ikke regnska-
bet, der ikke har nogen økonomiske konsekvenser indbygget ved overskridelse. 

• Kommunerne kompenseres som følge af Coronakrisen med 2,6 mia. kr. for udgifter til bl.a. ind-
køb af værnemidler, ekstra rengøring mv. Det er yderligere aftalt, at en ny status på Covid-19-
relaterede udgifter til efteråret. 

• Kommunerne kan frigive 0,5 mia. kr. indenfor eksisterende rammer, ved at reducere forbruget 
af eksterne konsulenter. Pengene skal bruges til at udvikle den borgernære velfærd. 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med behov for større struktu-
relle investeringer på de borgernære områder videreføres. 

• Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale videreføres. 

• Der er aftalt at foretage midtvejsregulering af overførselsudgifterne for samlet 3,4 mia. kr., som 
kommer til udbetaling 1. september 2020. 

• Fastsættelsen af bloktilskuddet er forudsat en uændret kommunal skat, for kommunerne under 
ét. Hvis der sker en skatteforhøjelse, vil der ske regulering i bloktilskuddet. 
 

Øvrige elementer i aftalen: 

• Regeringen og KL er enige om, at se på evt. lånemuligheder for at overføre optjente feriemidler 
til Lønmodtagernes Feriemidler. 

• Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at se videre på Budgetloven. 
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Verdensmål 
Regeringen og KL er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dags-
ordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og 
miljømæssig bæredygtighed.  

 

 
 
Vision for Kommunen:  Levende Langeland – et godt sted at bo: 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. september 2019 en ny planstrategi for perioden 2019-2031 med 
ovenstående vision. FN’s mål for en bæredygtig udvikling er indarbejdet i planstrategien. Med bæredyg-
tig udvikling menes en udvikling, som opfylder vores nuværende behov uden at bringe andres eller 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

 
Bæredygtige løsninger indenfor den kommunale service skal understøtte, at alle borgere nu og i fremti-
den kan leve et ansvarligt, selvstændigt, aktivt og sundt liv til glæde for den enkelte og til gavn for sam-
fundet. Langeland kommune ønsker at være kendt for at gå nye veje og have et stærkt fokus på at ind-
drage borgerne i udviklingen af bæredygtige løsninger. 
 
Langeland skal være et trygt og godt sted at bo. Det skal være nemt som borger at henvende sig til 
kommunen. Kommunens ansatte har borgere og virksomheder i centrum, så alle inddrages i de løsnin-
ger kommunen kan tilbyde. Kommunens ansatte arbejder helhedsorienteret på tværs af afdelinger med 
henblik på at finde den bedste mulige løsning og hjælpe den enkelte til at kunne selv.  
 
Budgetaftalen for budget 2020 beskriver et politisk ønske om en tydelig og bæredygtig strategi for Lan-
geland Kommune med fokus på vækst og velfærd til gavn for alle borgere og virksomheder. En bæredyg-
tig strategi, der sætter en ny og langtidsholdbar kurs.  

Med bæredygtighed menes andet og mere end omtanke for miljøet. Det er i lige så høj grad afgørende, 
at Langeland Kommune både nu og i fremtiden er økonomisk og socialt bæredygtig.  


