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Budgetprocessens forløb  
 
Budgetprocessen er en overordnet beskrivelse af budgetproceduren, som angiver de vigtigste frister og 
er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2021 
og overslagsårene 2022-2024. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse 
af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker. 
 
Ud over budgetproceduren udmeldes løbende en række interne vejledninger og standarder, som mere 
detaljeret skal sikre en hensigtsmæssig budgetproces.  
 
Arbejdet med budgetlægningen kan opdeles i 4 faser: 

 
 

1. Et overordnet udkast til budgetprocessen blev drøftet af Økonomiudvalget den 6. januar 2020. 
Budgetlægningen for 2021 indledes med en brainstorm i samtlige fagudvalg i januar 2020 og i 
Økonomiudvalget den 3. februar 2020, hvor budgetprocessen ligeledes forventes godkendt. (For-
beredelsesfase) 
 

2. Efter dialogmødet ultimo juni starter høringsfasen for tiltagene i råderumskataloget. Det forven-
tes også at der umiddelbart derefter kendes resultatet af Økonomiaftalen 2021 mellem regerin-
gen og Kommunernes Landsforening, og betydningen for Langeland Kommune samt det første 
overblik over skatter, tilskud og udligning for 2021. Basisbudget behandles i Økonomiudvalget og 
der afholdes budgetseminar i august. (Udarbejdelsesfase) 

 
3. Budgetforslaget kommer til 1. behandling i Økonomiudvalget i september, hvorefter den offent-

lige høringsfase påbegyndes. (Statusfase) 
 

4. Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. 2. behandlingen 
af budgettet er ultimo september for Økonomiudvalget og den 5. oktober 2020 for Kommunalbe-
styrelsen, hvor det endelige budget vedtages. (Beslutningsfase) 

 

•Proces

•Politisk 
retning

•Strategi-
seminar

•Teknisk 
budget

•Dialog-
mødeFo

rb
e

re
d

e
ls

e

•Hørings-
fase

•Basis-
budget 
behandles 

•Budget-
seminar

U
d

ar
b

e
jd

e
ls

e

•1. be-
handling af 
budget-
forslag

•Offentlig  
høring

St
at

u
s

•2. be-
handling af 
budget 

•Ændrings-
forslag 
mellem 1. 
og 2. be-
handlingB
e

sl
u

tn
in

g

Billede til forsiden er venligst udlånt af Ida Maria Schultz 
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Budgetprocessens indhold  
 
Udgangspunktet for budgetprocessen er den økonomiske politik, hvori der indgår de overordnede øko-
nomiske mål, som Kommunalbestyrelsen ønsker at opnå. Langeland Kommune har en økonomisk mål-
sætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et 
anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån.  
 
Budgetprocessen skal skabe størst muligt ejerskab til budgettet – såvel politisk som administrativt. Dette 
indebærer øget fokus og ejerskab samt inddragelse og kommunikation gennem hele styringskæden: Kom-
munalbestyrelse, fagudvalg, direktion, centerchefer, ledere, afdelinger, institutioner og brugere. MED-
organisationen inddrages i budgetprocessen med henblik på, at alle relevante parter som råd, bestyrelser 
m.fl. har mulighed for at give høringssvar. 
 
Kommunaldirektørens forslag til en fortsat styrket budgetproces: 

• Afholdelse af temadag den 17. februar 2020 

• Afholdelse af strategiseminar den 11. maj 2020 

• Dialogmøde mellem Kommunalbestyrelse og Chefforum den 29. juni 2020 

• Afholdelse af budgetseminar den 31. august 2020 

• Fortsat aktiv involvering af fagudvalg 

• Involvering af faglige ledere og MED-organisationen  
 
Forberedelse 
Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 
3. februar 2020. 
 
Råderumskataloget blev drøftet på dialogmødet den 29. juni 2020. Efterfølgende har Økonomi og Indkøb 
færdigudarbejdet råderumskataloget, så det er klar til høringsfasen. Råderumskataloget behandles poli-
tisk sammen med budgetforslaget i august og i den efterfølgende budgetbehandling. Fagudvalgene be-
handler råderumskataloget med høringssvar på augustmøderne. 
 
Udarbejdelse 
Udarbejdelsesfasen indledes med en høring af råderumskatalogets indhold. Høringsfasen løber fra den 1. 
juli 2020 til og med den 6. august 2020 og styres sideløbende af Chefforum. 
 
Derefter følger budgetprocessen det mere vanlige forløb med et Økonomiudvalgsmøde den 17. august 
2020, hvor basisbudgettet behandles sammen med de indkomne høringssvar. 
 
Den 31. august 2020 afholdes et budgetseminar, hvor det forventes at kommunens finansieringsside ken-
des endeligt for budget 2021 inklusive effekten af udligningsreformen. Budgetforslaget drøftes på bud-
getseminaret ligesom der udarbejdes en investeringsoversigt.  
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Status 
I statusfasen sikrer Chefforum en løbende tilpasning af budgetforslaget. Desuden kommer budgetforsla-
get til 1. behandling i Økonomiudvalget den 7. september 2020 og overgår til behandling i Kommunalbe-
styrelsen den 14. september 2020.  
 
Efter den 14. september 2020 ligger høringsfasen for den offentlige høring. Datoerne for denne hørings-
fase fastlægges senere. De relevante oplysninger vedr. den offentlige høring vil blive tilgængeligt på kom-
munens hjemmeside. 
 
Beslutning 
Beslutningsfasen starter med en frist for, hvornår der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. be-
handlingen af budgettet. Fristen er sat til den 23. september 2020 kl. 12.00. Det vil også være her at en 
potentiel politisk budgetaftale (eller et budgetforlig) kommer ind i budgetprocessen. 
 
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. 
 
Generelt om budgetlægningen 
Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået aftale om, at det fremover er obligatorisk for 
kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger herunder målsætninger for eksempel-
vis drift og anlæg. Formålet med obligatoriske langsigtede økonomiske målsætninger er således at bidrage 
til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne. 
 
Budgetlægningen indeholder for 2021 også mere strategiske overvejelser om, hvilke redskaber der kan 
benyttes til at takle udfordringen med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægtssiden 
forhandles hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening 
og regeringen. 
 
De aftaler og beslutninger, der tidligere er truffet omkring økonomistyringen, skal videreføres i budget-
processen, hvor der er følgende opmærksomhedspunkter: 
 

• At skabe balance i den langsigtede økonomi, herunder langsigtede økonomiske målsætninger 

• Løbende tilpasning som følge af demografien 

• Løbende proces omkring reduktion af driftsudgifterne for at skabe et positivt driftsresultat 

• Sikre at innovationsidéer indgår i processen omkring effektiviseringer 

• Øget fokus på effektivisering og digitalisering 

• Forhandling om indgåelse af ny aftale om udviklingspartnerskab 

• Ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 
 
Dele som ikke indgår i råderumskataloget, er eksempelvis allerede kendte politiske beslutninger, kendte 
omlægninger, demografisk udvikling samt tekniske budgetændringer såsom ændret lovgivning eller æn-
drede konteringsregler. Administrationen udarbejder denne del. 
 
Det er alles ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til basisbudgettet som eksempelvis bud-
getomplaceringer, indregning af Kommunalbestyrelsens beslutninger, udmøntning af tidligere års ram-
mebesparelser, væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser, organisatoriske ændringer og 
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egentlige fejl. Økonomi og Indkøb kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik 
på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder. 
 
Budgetstrategien består i at koordinere budgetlægningen for 2021-2024 og håndteringen af regnskab 
2019 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af 
yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er processerne koordineret således, at viden fra bud-
getopfølgning i 2020 og regnskab 2019 løbende indarbejdes i budgetlægningen. 
 
Den politiske del 
At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for Kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overord-
nede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslut-
ninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer 
sker. 
 
Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser 
af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces, 
hvor befolkningsprognosen er én af de underliggende forudsætninger. 
 
Inddragelse 
Chefforum og lederne inddrages aktivt fra starten af året i den nye budgetproces. Det er en vigtig forud-
sætning for processens kvalitet og kobling til øvrige aktiviteter på vores forskellige institutionsområder, 
at Chefforum samt institutions- og afdelingsledere er tæt inddraget i udviklingen af effektiviserings- og 
besparelsesforslag, så vidt muligt. 
 
Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i 
budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning. MED-systemet har medindflydelse på 
budgettet samt får forelagt budgetproces og tidsplan i 1. kvartal. 
 
Område-MED-udvalg og lokale MED-udvalg samt personalemøder med MED-status inddrages i drøftel-
serne af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på det 
tidspunkt, hvor ledelsen på det pågældende niveau drøfter budgettet. 
 
Hovedudvalget deltager i den orienterende del af budgetseminaret den 31. august 2020. Hvis der på dette 
tidspunkt er fremkommet skriftlige bemærkninger eller forslag fra medarbejderne til budgettet, indgår 
disse i drøftelserne. 
 
Hvis der forventes væsentlige ikke-politiske ændringer i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandlingen, 
som berører medarbejdernes forhold, skal disse drøftes i Hovedudvalget. 
 
Budgetgrundlag 
Overslagsårene 2021, 2022 og 2023 i vedtaget budget 2020 fungerer som det første bud på aktivitetsni-
veauet for de kommende år.  
 
Der skal korrigeres for pris- og lønudviklingen, hvor der tages udgangspunkt i KL’s udmeldte skøn. I det 
omfang KL korrigerer pris- og lønskønnene i budgetforløbet, vil der ske endnu en korrektion i budgettet.
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Oversigtsskema for råderumskatalog i budget 2021-2024 

 

Oversigtsskema 

 
Alle forslag i råderumskataloget 
(i 1.000 kr.) 
 2021 2022 2023 2024 
Total 

-2.700 -3.000 -3.000 -3.000 

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget -733 -733 -733 -733 

1 Indtægtsoptimering af havnetakster -200 -200 -200 -200 

2 Buskørsel i skoleåret 2020/2021 -533 -533 -533 -533 

 

Lærings-, Social- og Kulturudvalget -500 -500 -500 -500 

3 Det specialiserede socialområde -500 -500 -500 -500 

 

Sundhedsudvalget -700 -1.000 -1.000 -1.000 

4 Nedsætte åbningstiden for dagcentrene på plejecentrene -135 -135 -135 -135 

5 Effektmåling af rehabiliteringsindsats -300 -300 -300 -300 

6 Central visitering til sygeplejen -100 -300 -300 -300 

7 Nedsætte antallet af ledige ældreboliger -100 -200 -200 -200 

8 Nedsætte tiden med tomgangsleje på plejecentrene  -65 -65 -65 -65 

 

Økonomiudvalget -767 -767 -767 -767 

9 Omlægning af Microsoft licenser -467 -467 -467 -467 

10 Gevinstrealisering via udbud – Diabetesartikler m.v. -300 -300 -300 -300 

 
Se uddybende beskrivelser af forslagene på de kommende sider. 
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Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag 

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

1 Indtægtsoptimering af havnetakster 
Kort resumé: 

Takster for gæstesejlere og autocampere kunne sættes op. Taksten for leje af kommunale fiskerhuse 

kunne sættes op og harmoniseres. TTM har godkendt principper for havnetakster, samt at lejen for 

kommunale fiskerhuse forsøges harmoniseret. 

 

Sagsfremstilling: 

Takster for gæstesejlere og autocampere bør afspejle markedsprisen i det sydfynske øhav.  

Taksterne for leje af kommunale fiskerhuse er meget lav, specielt i Bagenkop og forskellen i lejeprisen 

mellem Bagenkop og Rudkøbing Havne uforholdsmæssig høj.  

 

Politisk udvalg: 

 ☒TTM   ☐ LSK     ☐ SUN     ☐ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kunne indføres i forbindelse med godkendelse af takstblad for 2021 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Højere takst for gæstesejlere og autocampere. Harmonisering af takst for leje af kommunale fiskerhuse 

vil bevirke en større lejestigning for huse i Bagenkop Havn. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 -200 Profitcenter: 2105020001 

2105020002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-22051-14 

XG-22053-14 

I alt -200 -200 -200 -200 Artskonto:  7.2 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

2 Buskørsel i skoleåret 2020/2021 
Kort resumé: 

Nedlæggelse af diverse eftermiddagsafgange. 

 

Sagsfremstilling: 

Langeland Kommune har besluttet, at der ikke køres tidligere afgange, for at indskolingseleverne kan 

komme hjem når de har fri. Der ændres ikke på ringetiden på Ørstedskolen, da dette vil give længere 

ventetider for eleverne. For at tilgodese de ca. 10 elever der går på Ørstedskolen, og som ikke bor i Ør-

stedskolens distrikt og ej benytter sig af SFO, etablerer Ørstedskolen en ordning for disse elever hver 

dag fra kl.14.00 - 14.25. Der skal tilføres Ørstedskolen 50.000 kr. til løsning af denne opgave. 

 

Politisk udvalg: 

 ☒TTM   ☒ LSK     ☐ SUN     ☐ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Pr. 1. august 2020 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -53 -583 -583 -583 Profitcenter:  

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter 50 50 50 50 PSP-element:   

I alt -533 -533 -533 -533 Artskonto:   

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Lærings-, Social- og Kulturudvalget 

 
Nr. Effektiviseringsforslag 

3 Det specialiserede socialområde 
Kort resumé: 

Forventet besparelse ifm godkendt handleplan. 

 

Sagsfremstilling: 

I handleplanen for det specialiserede socialområde, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 

2019, er indregnet en forventet besparelse i 2021 på 900.000 kr. 

KL’s Konsulentvirksomhed anbefaler dog, at kun en del af denne besparelse realiseres. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☒ LSK     ☐ SUN     ☐ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Pr. 1. januar 2021 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 -500 Profitcenter: 3400000001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-30038-3 

I alt -500 -500 -500 -500 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Sundhedsudvalget 
 

Nr. Effektiviseringsforslag 

4 Nedsætte åbningstiden for dagcentrene på plejecentrene 
Kort resumé: 

Dagcentertiden nedsættes med en time daglig 

 

Sagsfremstilling: 

I dag kan ældre fysisk og psykisk svækkede borgere visiteres til dagcenter besøg 1 til 5 gange om ugen. 

På Lindelse plejecenter 5 gange om ugen, Stigtebo 3 gange om ugen og Rudkøbing plejehjem 5 gange 

om ugen.  Det foreslås at tilbuddet i første omgang nedsættes med en time daglig til kl. 9.30-14.00, 

hvor det nu er kl. 9.30-15.00.  

 

Derefter er det planen, at der målrettet skal arbejdes med, hvilket tilbud Langeland Kommune fremover 

skal tilbyde daggæsterne. Der skal vurderes på om kommunens tilbud matcher målgruppens forskellige 

behov.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Kan iværksættes fra 2021 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Serviceniveauet vil blive påvirket fordi besøget forkortes med en time daglig.   

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Personale vil skulle nedsættes i tid eller omplaceres til andet arbejde. 

 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -135 -135 -135 -135 Profitcenter: 4107030001 

4107040001 

4107060001 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG44028-15:50 

XG44023-15:35 

XG44043-15:50 

I alt -135 -135 -135 -135 Artskonto:  1.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

5 Effektmåling af rehabiliteringsindsats 
Kort resumé: 

Effektmåling og skarpere opfølgning på rehabiliteringsforløb 

 

Sagsfremstilling: 

Mere fokus på opfølgning og måling af effekt på rehabilitering. 

Se på alle borgeres forløb med rehabiliterende tilgang, både §83 og 83a. 

Anvende ergoterapeuterne i hjemmeplejen. Borgerne skal deltage og være aktive i det de kan. 

Der skal arbejdes med medarbejdernes tilgang. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Fra januar 2021 arbejdes der mere fokuseret med rehabilitering. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Borgerne bliver mere selvhjulpne. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Færre opgaver hos borgerne. 

Medarbejdere sættes ned i tid eller omplaceres.  

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -300 -300 -300 -300 Profitcenter: 4101000005 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-40017-2 

I alt -300 -300 -300 -300 Artskonto:  1.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

6 Central visitering til sygeplejen 
Kort resumé: 

Der indføres central visitering i sygeplejen 

 

Sagsfremstilling: 

Det opleves, at der er forskel på de visiterede ydelser under §138. Sygeplejen visiterer til sig selv ud fra 

egen vurdering, og det giver meget forskelligt serviceniveau, som også antages at være for højt i forhold 

til vores kommunale forpligtigelser. 

Forslaget er at samle visitationen til §138 centralt på lige fod med hvordan det foregår på Serviceloven, 

samt at der visiteres ud fra de faglig godkendte kvalitetsstandarder. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Der vil skulle uddannes visitatorer samt udarbejdes kvalitetsstandard, hvilket kan gøres i 2020. 

Det er derfor ikke realistisk at være klar til implementering før 2021. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Alle vil modtage sygepleje ud fra et ensartet serviceniveau, så for nogle borgere vil der formentlig være 

en servicenedgang. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Formentlig vil nogle sygeplejersker skulle have en visitatorrolle, til gengæld burde det svare til den tid, 

der bruges på det i dag, så det vil blot være en flytning af opgaver. 

Besparelsen vil ligge i et ensartet serviceniveau, hvor der ikke skal leveres så meget sygepleje som i dag 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -200 -300 -300 -300 Profitcenter: 4103000001 

Implementeringsudgift +100    Omkostningssted:  Ja ☒    Nej ☐ 

Løbende udgifter     PSP-element:  4103000001 

I alt -100 -300 -300 -300 Artskonto:  1.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Nr. Effektiviseringsforslag 

7 Nedsætte antallet af ledige ældreboliger 
Kort resumé: 

Nedsætte antallet af ledige ældreboliger 

 

Sagsfremstilling: 

Vi har flere tomme ældreboliger, og ingen borgere der står på venteliste. Vi har 53 ældreboliger hvor 

der bor visiterede borgere – nogle af dem står tomme. Derudover har vi 15 ældreboliger som Boligsel-

skabet i øjeblikket har udlejet på almindelige vilkår, men som vi overtager forpligtelsen til hvis de fra-

flyttes. I maj 2020 er der 5 tomme ældreboliger. 

Boligerne kan også tilbydes til andre borgere ex borgere på forsorgshjem.  

Den anden mulighed er at nedsætte antallet af ældreboliger.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Der kan strammes op på aftalen med boligselskabet fra 1. januar 2021. 

En evt. forhandling med boligselskabet forventes først færdig i 3. kvartal 2021.  

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Færre boliger for borgerne at vælge imellem og evt. en længere ventetid på en ældrebolig. 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Personalet kan komme til at arbejde længere i hjem, hvor der ikke er optimale APV-forhold på grund af 

færre ældreboliger. 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -100 -200 -200 -200 Profitcenter: 4600000002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-40062-1 

XG-40062-3 

I alt -100 -200 -200 -200 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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8 Nedsætte tiden med tomgangleje på plejecentrene 
Kort resumé: 

Nedsætte tiden plejeboligerne står tomme imellem udlejningerne.  

 

Sagsfremstilling: 

De sidste to år, er det blevet svært at få boligerne tømt efter borgerne. Det kan ex. være beboere med 

problematiske familieforhold, der gør at skifteretten ikke frigiver indboet.  

Der arbejdes med en procedure, hvor tømningen af boligen foregår hurtigt i samarbejde med skifteret-

ten, pårørende og boligselskabet. Målet er at få tømt boligerne hurtigt.  Plejeboligerne vil derefter hur-

tigt kunne tilbydes til borgere, som står på ventelisten til plejebolig.  

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Fokus på tomgangslejen kan starte fra 1. januar 2021.  

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Der er ingen service forringelse.  

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.  

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -65 -65 -65 -65 Profitcenter: 4600000002 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-40062-4 

I alt -65 -65 -65 -65 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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Økonomiudvalget 

 

Nr. Effektiviseringsforslag 

9 Omlægning af Microsoft licenser 
Kort resumé: 

Digitalisering og IT har igennem 2019 omlagt kommunens Microsoft licenser, hvilket har medført en be-

sparelse i licensudgifter. 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunens Microsoft licenser er blevet omlagt. Tidligere havde alle medarbejdere i kommunen den 

samme licenstype. Nu har alle medarbejdere, som skal have adgang til citrix, én type licens, mens re-

sten kun har adgang til en onlineudgave af Microsoft Office-pakken. 

 

For de områder/afdelinger, hvor omlægning har medført en besparelse, er besparelsen blevet høstet. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☐ SUN     ☐ ØK     ☐BUI      ☒Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Implementeret pr. 31.12.2019. Implementeringen har taget længere end forventet, hvilket har medført 

en ophobning af opgaver i Digitalisering og IT, som nu er ved at blive afviklet. 

 

Alle implementeringsomkostninger er afholdt i 2019. Besparelsen er høsten i forbindelse med den år-

lige opkrævning for Microsoft licenser i marts 2020. 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -467 -467 -467 -467 Profitcenter: 1102000016 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-10025-3 

I alt -467 -467 -467 -467 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 
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10 Gevinstrealisering via udbud – Diabetesartikler m.v. 
Kort resumé: 

Gevinstrealisering primært via udbud af diabetesartikler. Gevinst opnås ved konvertering til nyt aftale-

sortiment. 

 

Sagsfremstilling: 

Aftalen er genvundet af Mediq Danmark A/S og omfatter levering af diabetesartikler til alle 5 kommu-

ner i Fællesindkøb Fyn (FIF). Der vil derfor ikke være tale om et leverandørskifte, dog vil aftalen med-

føre markante prisreduktioner på op mod kr. 5,5 mio. pr. år for de 5 kommuner. Prisreduktionen for 

Langeland Kommune er op til 0,5 mio. kr. pr. år. Den fulde effekt af de lave priser er dog betinget af en 

fuld konvertering til den nye aftales sortiment.  

 

Der er fortsat uklarhed om, hvorvidt en fuld konvertering er mulig. Derfor realiseres der i første omgang 

kun en delmængde af den potentielle gevinst i. 

 

Politisk udvalg: 

 ☐TTM   ☐ LSK     ☒ SUN     ☒ ØK     ☐BUI      ☐Alle 

 

Tids- og handleplan for implementering: 

Påbegyndes juni 2019 - forventes fuldt implementeret i 3 kvartal 2020 

 

Påvirkning af serviceniveau: 

Ingen 

 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering 

i økonomisystem (i 1000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Effektivisering/gevinst -300 -300 -300 -300 Profitcenter: 1102000016 

Implementeringsudgift     Omkostningssted:  Ja ☐    Nej ☒ 

Løbende udgifter     PSP-element:  XG-10025-3 

I alt -300 -300 -300 -300 Artskonto:  4.0 

+ =Udgift ;  – = Indtægt 

 
 


