
 

Bilag 4.1 – Budgetændringer 2021-2024 
 

Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i behandling af budgetforslag d. 7. september 2020 i 

Økonomiudvalget vedr. budget 2021-2024. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af 

bilag 3.1. 

 

Såfremt der kun er anført ét beløb ud for et givent forslag, er dette beløb gældende for hele budgetperio-

den 2021-2024.  

 

 

  

Tekniske budgetændringer. 

Budgetforslag til behandlingen 

Økonomiudvalget d. 17.08.2020 

Beløb:  

(hele tusinde) 

Beskrivelse: 

TTM Beredskab Fyn - mindrebidrag  -74 Betalingen til Beredskab Fyn falder som 

følge af fald i befolkningstallet. 

TTM Vejafvandingsbidrag 2021:         888 

2022:         256 

2023:         182 

2024:         296 

Vejafvandingsbidrag til Langeland Spilde-

vand tilrettes i henhold til Langeland Spil-

devands investeringsplan. 

TTM Udvidet femårs eftersyn af færgen 

Strynø (teknisk korrektion - tilfø-

jelse af nyt overslagsår) 

2021:             0 

2022:             0 

2023:             0 

2024:       -505 

Da overslagsår 2024 bliver oprettet i øko-

nomisystemet, bliver det dannet som en 

kopi af 2023. Beløbet, der forekommer i 

overslagsår 2023, skal ikke forekomme i 

2024. 

LSK Specialiserede socialområde - 

børn der overgår til voksen  

-500 Børn, der overgår til voksenområdet, når de 

fylder 18 år. 

LSK Merrefusion dyre enkeltsager - 

børn  

-600 

 

Merrefusion dyre enkeltsager – børn som 

følge af udligningsreformen 

LSK Kommunale bidrag til frie grund-

skoler (konsekvens af friskoleluk-

ning i Magleby) 

-1.904 Lukningen af friskolen i Magleby har betyd-

ning for de kommunale bidrag til frie grund-

skoler. Afregningen finder årligt sted i juli, 

hvor det er bagudrettet. Derfor kommer den 

økonomiske konsekvens først i 2021 vedr. 

de kommunale bidrag til frie grundskoler. 

Udgangspunktet er 47 elever færre. 

LSK Demografi i folkeskolen (konse-

kvens af friskolelukning i Magle-

by) 

1.748 Lukningen af friskolen i Magleby har betyd-

ning for den kommunale folkeskole, hvor 

der kommer flere elever. Udgangspunktet 

er 28 elever flere i almene klasser og 4 ele-

ver flere i specialklasser. Det er først pr. 5. 

september elevtallet låses fast ift. skolernes 

ressourcetildelingsmodel, så der kan stadig 

nå at komme ændringer. 

LSK Demografi i kommunale special-

skoler 

54 Der er forskydninger i antallet af elever i 

kommunale specialskoler, hvor Skrøbelev 

Skole sættes til gennemsnitligt 18 elever 

henover året i 2021. 

LSK Kommunale bidrag til efterskoler, 

demografi 

500 De kommunale bidrag til efterskoler har i 

2020 vist sig at være 0,5 mio. kr. større end 

budgetteret, hvorfor der i 2021 også opju-
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steres med 0,5 mio. kr. 

SUN Tandpleje til hjemløse (DUT-

midler) 

131 Ved lovændring L 160 af Sundhedsloven  

vil kommunerne blive forpligtet til at etable-

re et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til 

hjemløse, som vanskeligt eller slet ikke kan 

benytte de eksisterende tandplejetilbud. 

Udgiften dækkes via ”Det udvidede Total-

balanceprincip” – DUT. 

SUN Demografi på ældreområdet, 

hjemmepleje (opdateret befolk-

ningsprognose)  

2021:         250 

2022:         667 

2023:         948 

2024:      1.231 

Der er et stigende antal ældre i kommunen, 

hvorfor der indregnes demografistigninger i 

såvel budgetår som overslagsårene ud fra 

en simpel model, der korrigeres ud fra den 

opdaterede befolkningsprognose. 

SUN Demografi på ældreområdet, 

hjemmepleje (teknisk korrektion - 

tilføjelse af nyt overslagsår)  

2021:             0 

2022:             0 

2023:             0 

2024:      2.509 

Da overslagsår 2024 bliver oprettet i øko-

nomisystemet, bliver det dannet som en 

kopi af 2023. Beløbet, der forekommer i 

overslagsår 2023, er ikke tilstrækkeligt til 

2024. 

SUN Opgradering af KMD Vagtplan  2021:         343       

2022:             0       

2023:             0       

2024:             0 

Etableringsomkostninger ved uomgængelig 

opgradering af vagtplansystemet 

SUN Demografi på ældreområdet, sy-

gepleje (opdateret befolknings-

prognose) 

2021:           96 

2022:         212 

2023:         280 

2024:         374 

Der er et stigende antal ældre i kommunen, 

hvorfor der indregnes demografistigninger i 

såvel budgetår som overslagsårene ud fra 

en simpel model, der korrigeres ud fra den 

opdaterede befolkningsprognose. 

SUN Demografi på ældreområdet, sy-

gepleje (teknisk korrektion - tilfø-

jelse af nyt overslagsår) 

2021:             0 

2022:             0 

2023:             0 

2024:         524 

Da overslagsår 2024 bliver oprettet i øko-

nomisystemet, bliver det dannet som en 

kopi af 2023. Beløbet, der forekommer i 

overslagsår 2023, er ikke tilstrækkeligt til 

2024. 

SUN Nyt modul til patientstyringssy-

stem Nexus 

43 Der er indkøbt nyt modul til patientstyrings-

system Nexus med følgende årlige merom-

kostninger  

SUN Merrefusion dyre enkeltsager - 

børn 

-1.900 Merrefusion dyre enkeltsager – voksne som 

følge af udligningsreformen 

SUN Specialiserede socialområde - 

børn der overgår til voksen 

500 Børn, der overgår til voksenområdet, når de 

fylder 18 år. 

ØK Big Five (teknisk korrektion af 

overslagsår) 

2021:             0       

2022:             0       

2023:             0       

2024:         -68 

De fem ø-kommuner har i samarbejde med 

Landdistrikternes Fællesråd udviklet det 

tværgående turismeprojekt Big Five Safari. 

Gennem projektet vil øerne motivere turi-

ster til at besøge flere øer i form af ”The Big 

Five”- oplevelser. 

 

Eksempler kan være at spille golf på alle 

fem øer, vandre ”Big Five”-ruten eller besti-

ge højeste punkt på alle fem øer. Turisterne 

opfordres som en del af projektet til at ska-
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be egne Big Five-udfordringer og videre-

formidle egne Big Five-oplevelser på hver 

ø. Håbet er, at turister dokumenterer ople-

velserne på Big Five-øruten på f.eks. Insta-

gram. 

 

Som en del af projektet bliver det under-

søgt, om Big Five Safari skaber vækst i tu-

risme og øget kendskab på de fem øer. 

 

Da overslagsår 2024 bliver oprettet i øko-

nomisystemet, bliver det dannet som en 

kopi af 2023. Jf. beslutning i Kommunalbe-

styrelsen d. 11.05.2020 bevilges der kun 

midler til Big Five i perioden 2021-2023. 

ØK KOMBITs Serviceplatform - øge-

de udgifter til kapacitet og drift 

26 Prisen reguleres årligt på baggrund af det 

forventede forbrug for alle 98 kommuner og 

en eventuel efterregulering baseret på det 

reelle forbrug. 

Prisen er udregnet på baggrund af en for-

ventning om en kraftig øget anvendelse af 

Serviceplatformen, som hæver omkostnin-

gen til kapaciteten. Den øgede anvendelse 

sker dels i stigningen af antal kald, da fag-

løsningerne Kommunernes Ydelsessystem 

(KY) og Kommunernes Sygedagpengesy-

stem (KSD) forventes fuldt udrullet i 2021, 

ligesom der forventes flere kald, bl.a. fra 

Sags- og Partsoverblik (SAPA). 

ØK ASA Firewall - fornyelse af licens 2021:             0      

2022:             0       

2023:         150       

2024:         150 

Fornyelse af licens til kommunens firewall i 

2023. Den nuværende licens er betalt for 

perioden 2020-2022 og finansieret i 2020. 

 

En firewall scanner den indkommende net-

værkstrafik for at sikre, at trafikken ikke in-

deholder sortlistet data i form af elektroni-

ske vira mv. 

ØK Kontorelever og IT-support elev 2021:         450      

2022:         295       

2023:             0       

2024:             0 

De øgede udgifter skyldes dels finansie-

ringsudgifter til IT-support elev i 2021 og 

2022. Stillingen blev i første omgang kun 

finansieret af Arbejdsgivernes Uddannel-

sesbidrag (AUB) i 2020 og delvist i 2021 jf. 

forskudsopførelse vedr. AUB. Langeland 

Kommunen har overholdt sin elevkvote, og 

var isoleret set berettiget til AUB bonus.  

Der er dog samlet set underskud i sektoren, 

hvilket medfører, at Langeland Kommune 

skal betale et ekstra bidrag i 2020 i stedet 

for at få udbetalt bonus. Bonussen skulle 

finansiere udgifterne til IT-support i 2020 og 
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delvist i 2021 

 

Der opkræves et ekstra bidrag fra arbejds-

giverne i sektoren, hvis udbetalingerne af 

hhv. bonus og nedsættelse for erhvervsud-

dannede medarbejdere overstiger indbeta-

ling af bidrag.  

 

Dertil kommer øgede udgifter til ansættelse 

af voksenelev (kontorelev) og dels uforud-

sete merudgifter blandt de nuværende kon-

torelever. 

ØK Prisreduktion vedr. udfasning af 

KMD Sag og kritiske forudsæt-

ningsløsninger 

-640 Indgået aftale mellem KOMBIT og KMD A/S 

vedrørende ”Aftale Vedrørende Udfasning 

Af Kritiske Forudsætningsløsninger”. På 

baggrunde af denne aftale reduceres prisen 

P-data, KMD V-data, KMD Indkomst og 

KSP-CICS/LOS  

 

Endvidere sker der en prisreduktion idet 

KMD Social Pension og KMD Sygedagpen-

ge ophører med at bruge KMD Sag 

ØK Ditmer EduAdm (elevadministrati-

ons-system) 

60 Udgiften dækker den årlige drift af løsnin-

gen. Implementeringsudgifterne afholdes i 

2020. 

 

Administrationsløsningen giver et samlet 

overblik over optag, hold, elever, elevtyper 

og refusioner, ligesom det giver et overblik 

over kapacitet og belægning på alle prak-

tiksteder. Løsningen understøtter ligeledes 

sikker kommunikation mellem elever, prak-

tikvejleder og andre aktører i overens-

stemmelse med GDPR samt journalisering 

af denne kommunikation. 

Systemet skal ligeledes understøtte, at den 

øgede dimensioneringen af sosu-elever kan 

håndtere uden tilførsel af ekstra personale-

ressourcer til denne opgave. 

ØK Tidsbestilling og fremmøderegi-

strerings-system for både Rådhus 

og Jobcenter 

260 Et samlet system til tids bestilling og frem-

møde registrering, som kan anvendes af 

alle afdelinger, som har løbende borgerkon-

takt. Systemet kan højne servicen overfor 

den enkelte borger og samtidig sikre en 

bedre planlægning og servicering af bor-

gerne hos den enkelte afde-

ling/medarbejder.  

 

Borgeren kan planlægge sine besøg ved 

den pågældende afdeling ud fra egne for-
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udsætninger og undgår lange ventetider 

eller forgæves fremmøde. Endvidere kan 

borgeren modtage information om nødven-

dig egen forberedelse inden fremmøde. 

Dette betyder samtidig, at der kan ske en 

bedre planlægning og udnyttelse af kom-

munens ressourcer. 

 

Et sådant system, vil desuden sikre en bed-

re styring, af hvor borgeren færdes og evt. 

venter.  Dette vil højne IT sikkerhed og sær-

lige sundhedsmæssige forholdsregler, som 

f.eks. nu hvor der skal tages højde for hvor 

mange mennesker vi lader vente i samme 

lokale, hvor mange mennesker, som ek-

spederes I samme lokale, samt sikre, at der 

kan foretages nødvendig rengøring af fæl-

les kontaktpunkter.   

ØK Teknisk og lovgivningsmæssig 

tilpasning af kommunens hjem-

meside og tilhørende undersider 

42 Skal sikre en stabil udvikling og vedligehol-

delse af kommunens hjemmeside og tilfø-

rende undersider, så disse løbende tilpas-

ses opdateringer af browser samt snitflader 

til eksterne systemer.  

 

Endvidere dækker beløbet en tillægsaftale 

for Cookie Control, som understøtter, at 

kommunen kan overholde EU’s ePrivacy-

forordning. 

ØK Opgradering af Siteimprove licens 

- overholdelse af EU's tilgænge-

lighedsdirektiv 

36 Siteimprove Accessibility er et system som 

scanner kommunens hjemmesider for til-

gængelighedsproblemer og anviser hvor-

dan de enkelte problemer løses i overens-

stemmelse med den internationale WCAG 

2.1-standard. Systemet understøtter såle-

des overholdelse af EU's tilgængelighedsdi-

rektiv. Systemet identificerer ligeledes links 

som ikke virker, samt advarer kommunen 

såfremt potentielle CPR-numre ligger of-

fentligt tilgængeligt.  

 

Der er behov for at udvide kommunens li-

cens hos Siteimprove, så Langeland Biblio-

tek ligeledes kan blive omfattet at licensen. 

Der er tale om en licens som skal dække 

kommunens egne hjemmesider hvorfor ud-

giften skal afholdes under Økonomiudval-

get. 

ØK Yderligere besparelse - imple-

mentering af kommunens drifts-

platform 

-600 Yderligere besparelse som afledt effekt af 

implementering af kommunens nye drifts-

platform, hvor kommunen bl.a. hjemtog de-
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le af det samlede servermiljø, som tidligere 

havde være hosted eksternt. 

 

Beslutningen om implementering af et nyt 

driftsmiljø blev godkendt i Kommunalbesty-

relsen d. 12.11.2018. På daværende tids-

punkt blev der estimeret en årlig besparelse 

på 250.000 kr.  Den samlede besparelse vil 

således være 850.000 kr. årligt. Besparel-

sen kan potentielt blive endnu større, men 

dette afhænger bl.a. færdigimplementering 

af en ny telefoniplatform. 

 

Besparelsen er under forudsætning af en 

renovering af kommunens serverrum i 

2024, da serverudstyr typisk har en drifts-

livscyklus på. ca. 5 år. 

ØK Renovering af serverrum 2021:             0      

2022:             0       

2023:             0       

2024:      1.800 

Renovering af kommunens serverum her-

under udskiftning af køleelementer. Se 

endvidere ” Yderligere besparelse - imple-

mentering af kommunens driftsplatform”. 

ØK Fastholdelse af to ufinansierede 

stillinger i Digitalisering og IT 

542 Der er aktuelt to fuldtidsstillinger i Digitalise-

ring og IT, som der ikke længere er finan-

siering til. Den ene stilling er en digitalise-

ringsfunktion. Den hidtidige finansierings-

grundlag er en række IT- og digitaliserings-

projekter samt tilgangen af en lang række 

nye op til området over årerne. Det har væ-

ret en kendt forudsætning, at der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke længere var finansie-

ring til stillingerne. Fastholdelsen af disse to 

stillinger er imidlertid nødvendig for IT-

driften, idet det vil bidrage til at sikre opga-

veløsningen i Digitalisering og IT. Der vil 

fremadrettet, selvom stillingerne fastholdes, 

fortsat være udfordringer i forhold til opga-

ver omkring systemadministration og nye 

IT-projekter, som påvirker hele organisatio-

nen. 

 

Fastholdes stillingerne ikke skal der ske 

personalemæssige reduktioner. Konse-

kvensen af dette vil blive en markant ser-

viceforringelse på digitaliserings- og IT-

området både i forhold til support, drift og 

implementering af nye og eksisterende pro-

jekter. 

 

Den samlede lønudgift til de 2 fuldtidsstillin-

ger er 802.000 kr., men omprioriteringer 
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indenfor budgettet i Digitalisering og IT 

medfører, at det aktuelle behov kun er 

542.000 kr. 

ØK Korrektion af betaling for med-

lemskab af Fællesindkøb Fyn 

(FIF) 

54 Ved en ekstra gennemgang af budget 

2020, blev en fejl identificeret, som viste sig 

at være af teknisk karakter, der baserede 

sig på en formelfejl fra regnskab 2017, og 

som beklageligvis er ført med videre til 

budget 2018 og 2019.  

FIF bestyrelse har på begrund af en rede-

gørelse godkendt en korrektion af betaling 

til FIF i 2020 for alle medlemskommunerne. 

 

Korrektionen i 2020 forventes at kunne 

dækkes via midler fra fejlfaktureringer, som 

FIF har identificeres i forbindelse med kon-

traktopfølgning. Korrektionen vil derfor først 

få en økonomisk påvirkning for Langeland 

Kommune i 2021 og frem. 

ØK Covid-19 relateret rengøring samt 

fastholdelse af øget rengøringsni-

veau 

500 Covid-19 har medført et øget behov for 

rengøring på tværs af kommunens ejen-

domme for at reducere smitterisiko. Den 

øgede rengøring og behovet for afspritning 

vurderes generelt at have haft en positiv 

effekt i forhold til sygdom og trivsel, hvorfor 

der afsættes midler til at fastholde et højere 

niveau af rengøring for kommunens ejen-

domme. 

ØK Lov om miljøbeskyttelse, L 1713 

(DUT-midler) 

113 Fra den 1. januar 2019 afskaffede den tidli-

gere regering erhvervsaffaldsgebyret. 

Selskabets udgifter til drift, administration 

og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets 

gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet. 

 

Udgiften dækkes via ”Det udvidede Total-

balanceprincip” – DUT. 

ØK Kontering af mentorløn 190 Som følge af skærpet lovgivning vedr. men-

torudgifter på konto 5, flyttes lønudgiften til 

konto 6, for så vidt angår de timer som 

mentorerne ikke bruger direkte med borge-

re. Modpost kan findes under BUI, og om-

fordelingen er således budgetneutral for 

kommunen. 

BUI Kontering af mentorløn -190 Som følge af skærpet lovgivning vedr. men-

torudgifter på konto 5, flyttes lønudgiften til 

konto 6, for så vidt angår de timer som 

mentorerne ikke bruger direkte med borge-

re. Modpost kan findes under ØK, og om-

fordelingen er således budgetneutral for 

kommunen. 
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BUI Førtidspension, ny ordning 1.700 

2.600 

3.400 

8.100 

Der forventes at være 185 fuldtidspersoner 

i 2021.  

Forudsætningerne ændres til en nettotil-

gang på 30 fuldtidspersoner årligt. Tidligere 

skøn var 25 fuldtidspersoner.  

BUI Førtidspension, gammel ordning 1.100 

900 

600 

-2.200 

Der forventes et fald i antal fultidspersoner 

på 24 årligt.  

Det svarer til en mindre udgift på 2,8 mio. 

kr. årligt. Der var i forvejen indarbejdet et 

fald på 2,5 mio. kr. årligt i overslagsårene.  

Dog forventes 2020 at slutte i et højere ni-

veau end budgetteret, hvorfor det netto gi-

ver en merudgift i 2021, 2022 og 2023. 

BUI Sygedagpenge 800 Der antages 220 fuldtidspersoner i 2021, 

som er samme niveau som 2020 forventes 

at ende i. Det forventes at igangværende 

indsatser får stoppet tilvæksten i antal, som 

har været støt stigende siden 2016. 

BUI Fleksjob 2.500 Der antages 320 fuldtidspersoner i 2021. 

Det er samme niveau, som 2020 ligner at 

ende på. 

Antallet fortsætter årligt med at stige støt. 

Der laves teknisk ændring, for at tilpasse 

2021 niveau. Oprindeligt 2021 budget var 

på 293 fuldtidspersoner. 

BUI Dagpenge 5.700 Der budgetteres med 180 fuldtidspersoner i 

2021.  

Det forventes dermed ikke, at 2021 bliver 

tilbage på ”normalt” niveau. 2020 forventes 

lige nu at ende på 220 fuldtidspersoner, 

hvilket er en stigning på 63 % i forhold til 

2019. Der er dog stor usikkerhed på udvik-

lingen resten af året og ind i 2021. 

BUI Kontanthjælp 1.800 Der budgetteres med 175 fuldtidspersoner. 

Det er 11 fuldtidspersoner mere end i 2019, 

men tilgangen er voksende. 2020 forventes 

at ende på 165 fuldtidspersoner.  

Den stigende ledighed generelt og tilflytnin-

gen til øen forventes at smitte af på 2021. 

BUI Uddannelseshjælp 800 Der budgetteres med 120 fuldtidspersoner. 

Det er 5 mere end i 2019. Det forventes at 

2020 ender på 120 fuldtidspersoner. 

BUI Revalidering 300 Der budgetteres med 9 fuldtidspersoner. 

Det er samme niveau som i 2019, og sam-

me niveau som 2020 forventes af slutte på. 

Der har været antaget et fald i antal på 2 

fuldtidspersoner i 2020, som ikke er realise-

ret. 

BUI Ressourceforløb -900 Der budgetteres med 50 fuldtidspersoner. 

Det er på samme niveau, som 2020 forven-
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tes at lande på. 

BUI Jobafklaring 100 Der budgetteres med 25 fuldtidspersoner: 

Det er på samme niveau, som 2020 forven-

tes at lande på. 

BUI Ledighedsydelse 900 Der budgetteres med 60 fuldtidspersoner. 

2020 forventes at lande på 65 fuldtidsper-

soner, men antal forventes forbedret, når 

der igen er mulighed for at sagsbehandle 

på normal vis. Der har i 2019 og 2020 væ-

ret stor stigning i antal, hvorfor budget ikke 

har været retvisende. Det er 9 fuldtidsper-

soner, som udgør forskellen. 

 

 

  

I forbindelse med 1. behandlin-

gen er nedenstående nye ift. 

basisbudgettet: 

Beløb:  

(hele tusinde) 

Beskrivelse: 

SUN Merindtægt på køkkener på pleje-

centre 

-200 Indtægterne på køkkenerne på plejecentre-

ne justeres til de faktiske indtægter. Der har 

været større indtægter på nogle af pleje-

centrene end forudset. (SUN 20.08.2020) 

SUN Reduktion af personale på pleje-

centre 

-1.000 Budgettet til personalet på plejecentrene 

nedsættes med samlet 1 mio. kr. 

Det betyder der i gennemsnit fremover vil 

være 0,73 fuldtidsmedarbejder pr. beboer, 

når nattevagten er fjernet. Der vil være en 

besparelse på det enkelte plejecenter på: 

Stigtebo Plejecenter: 76.000 kr. 

Tullebølle Centret: 202.000 kr. 

Danahus Plejecenter: 243.000 kr. 

Lindelse Plejecenter: 212.000.kr. 

Humble Plejecenter: 127.000 kr. 

Rudkøbing Plejehjem: 140.000 kr. 

(SUN 20.08.2020) 

ØK/ 

TTM 

Boligsocial indsats 2021:         920 

2022:         920 

2023:         920 

2024:             0 

Formålet med den boligsociale indsats er, 

at alle skal have mulighed for at bo i sunde 

boliger samt at skabe balance på boligmar-

kedet. Der arbejdet ud fra en forsøgsperio-

de på 3 år. 

 

Fokus er bl.a. på nedregulering af dårlige 

boliger ved opkøb og nedrivning, kondem-

nering af sundhedsfarlige boliger, systema-

tisk udlejningsboligtilsyn i boliger hvor der 

søges om kommunal indflytningsstøtte. 

(Temamøde 08.06.2020) 

TTM/ 

ØK 

Byggesagsbehandling 240 Der er på nuværende tidspunkt budget til 

2½ normering til byggesagsbehandling. Der 

afsættes midler svarende til ½ normering, 

så det er muligt at have 3 byggesagsbe-

handlere på fuld tid (Dialogmøde 
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29.06.2020) 

ØK/ 

SUN 

Revidering af kvalitetsstandarder 2021:         240 

2022:             0 

2023:             0 

2024:             0 

I forbindelse med revidering af kvalitets-

standard afsættes midler til en projektan-

sættelse, der skal nedbringe sagsbehand-

lingstiden af visiteringer fra 6 til 4 uger 

(KMB 11.05.2020) 

ØK/BUI Virksomhedskonsulent -440 BUI har drøftet mulige reduktioner i budget 

2021 og anbefalet mindrenormering på 

Jobcenteret. Besparelsen blev efterfølgen-

de drøftet på dialogmøde den 29.06.2020. 

ØK Forebyggende indsatser ift. syge-

fravær 

2021:         900 

2022:         200 

2023:         200 

2024:       -450    

Der er tale om en investeringsstrategi med 

det formål at nedbringe sygefraværet her-

under reduktion afledte økonomiske konse-

kvenser. Strategien består dels af sund-

hedsfremmende indsatser og dels af en 

revitalisering af det interne arbejdet med 

fravær personalepolitiske retningslinjer, 

personalehåndbog og ledelsesunderstøt-

tende initiativer.   

 

Der foretages en investering på 900.000 kr. 

i 2021 samt 650.000 kr. i 2022-2023. 

Der budgetteres ligeledes med en økono-

misk gevinst på baggrund af investerings-

strategien på 450.000 kr. årligt i 2022-2024. 

 

TTM Beredskab Fyn - fuld finansiering 

af lokal indsatsleder 

259 Det er forventningen, at Langeland Kom-

mune skal finansiere den lokale indsatsle-

derordning fuldt ud fra budget 2021 (KMB 

31.08.2020) 

LSK Ressourcetildelingsmodel PPR 

(Pædagogisk Psykologisk Råd-

givning) 

60 Ressourcetildelingsmodel for PPR i 2021 

giver en budgettilpasning på 60.000 kr. pga. 

demografiudvikling samt en gennemsnitlig 

udgiftsstigning på landsplan. 

SUN Specialiserede socialområde - 

børn der overgår til voksen 

3.000 Familieafdelingen er beskåret i budget 

2020, da det var forventet at der kunne fin-

des en billigere foranstaltning til en borger. 

Det er i 2020 konstateret, at det ikke har 

været muligt at finde en billigere løsning, 

hvorfor Handicap og Psykiatri Myndighed vil 

få en ekstraudgift i 2021 på 3,0 mio. kr. 

SUN Mindreindtægt ved indregning af 

tidligere års overskud i takster på 

takstinstitutioner 

2021:           88 

2022:             0 

2023:             0 

2024:             0 

Overskud på Værkstedsgården i 2019 skal 

i.h.t. rammeaftalen anvendes til nedsættel-

se af taksten i 2021. Derved falder indtæg-

ten for borgere fra andre kommuner. 

ØK Sekretariatsfunktion på opgave-

fællesskabet Vækst inkl. bryllups-

turisme 

250 I forbindelse med den kommende organisa-

tionsændring vurderes det nødvendigt at 

oprette en sekretariatsfunktion på opgave-

fællesskabet Vækst. En del af sekretariats-

funktionen bliver understøttelse af bryllups-
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turisme, som ikke er prioriteret pt. Den hal-

ve normering vurderes at kunne findes in-

den for den eksisterende ramme gennem 

omprioriteringer. 

ØK KMD Insight - nye datasområder i 

Fælleskommunalt Ledelsesinfor-

mationssystem (FLIS) 

11 I forbindelse med at KOMBIT har udvidet 

FLIS med nye dataområder, er driftsudgif-

terne til KMD Insight ligeledes steget, hvil-

ket er baggrunden for den varslede pris-

stigning 

 


