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BORGMESTERENS FORORD

EN NY FREMTID

Lolland Kommune står på tærsklen til en ny begyndelse.
Vi oplever netop nu en vækst, investeringslyst og optimisme, der ikke er set magen til i mange år. Det skyldes
især tre forhold.
Først og fremmest er der taget fat på Femernforbindelsen. Byggeriet skyder frem dag for dag, og det sætter
allerede nu sit præg på noget nær alle områder i vores
kommune. Et perspektiv, der kun er blevet større med
den principielle beslutning om at gøre fabrikken i Rødbyhavn permanent.
Et andet forhold handler om COVID-19. Lolland Kommune har generelt klaret pandemien godt, og selvom det
har været en svær tid for mange, har det samtidig haft
den konsekvens, at flere har fået øjnene op for livet på
landet. Det er en bølge, vi kan ride med på, og det kan
mærkes på vores boligmarked.
Et tredje perspektiv handler om den grønne omstilling.
Vi har på Lolland længe haft en ambitiøs tilgang til vores
klima og miljø, og det er vigtigt, at vi forstår at omsætte
den grønne dagsorden til vækst og arbejdspladser på
Lolland. De første skridt er taget – der er en grøn gasledning på vej, et stenlager i Rødby, og der bliver arbejdet
på at etablere et biogasanlæg i Abed. Desuden kan vi
allerede nu se, hvordan de første energivirksomheder og
investorer er begyndt at se i vores retning.
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Men det er ikke alt. I august åbnede vi Danmarks første
internationale folkeskole, i Nakskov fortsætter projektet
Nakskov 2030 med et væld af indsatser på havnen, på
Hestehovedet og i bymidten, i både Maribo og Nakskov,
er der flere spændende boligprojekter på vej, og på Sydkysten har vi sat gang i at få lavet en ny udviklingsplan,
der skal løfte det samlede område op i international
topklasse inden for kystturisme.

En effektiv serviceproduktion
Vores arbejde med budget 2022 har vist, at vores kritik
af udligningsreformen har været helt på sin plads. For
Lolland Kommunes økonomi er fortsat ikke i strukturel
balance, og det er kun med et særtilskud på 120 mio.
kroner, at vi kan lægge et ansvarligt budget. Og allerede
nu kan vi se, at det bliver svært i de kommende år.
Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter vores dialog med
Indenrigsministeriet. Vi skal have fundet en langsigtet
løsning, hvor vi med tilskud og adgang til finansiering
kan sikre, at vi kan fastholde en service på niveau med
andre kommuner og samtidig få plads til, at vi kan gribe
og udnytte de mange muligheder, der venter i de kommende år.
Heldigvis er vi dygtige til at levere. Det er med budget
2022 lykkedes at fastholde vores serviceniveau, og
faktisk har vi på alle de store områder et serviceniveau

på niveau med, hvad man kan forvente i andre kommuner.
Også selvom vi er økonomisk udfordret. Vi har dermed en
særdeles effektiv serviceproduktion, hvor vi generelt får
meget for pengene. Det kan vi være stolte af.

Et budget i balance
Budget 2022 er således et budget, der på samme tid balancerer en ambitiøs og udviklingsorienteret dagsorden med
en økonomi, der selvsagt også skal hænge sammen. Vi er
på den ene side stadig økonomisk udfordret og har brug
for en langsigtet økonomisk løsning. Men vi står samtidig
foran nogle spændende år, der ser ud til at byde på en ny
og rivende udvikling for Lolland Kommune.

Borgmester Holger Schou Rasmussen

BUDGET 2022 - Lolland Kommune

5

BUDGET 2022 I HOVEDTRÆK

Byrådet har den 7. oktober 2021 vedtaget kommunens
budget for 2022 og overslagsårene 2023 til 2025.

resultatet af budgetforliget svarende til udgifter for
godt 16 mio. kr. (netto).

Budgettet er vedtaget med en uændret skatteprocent
på 26,3 i forhold til budget 2021. Grundskyldspromillen
på 33,09 er også den samme. Udgangspunktet er som
tidligere år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Lolland Kommune modtog ultimo juni de endelige tal
fra Indenrigs- og Boligministeriet for tilskud og udligning
samt en beregning af værdien af det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag vedrørende indkomstskatten.

Budgetgrundlaget for budget 2022 er overslagsår 2022 i
det vedtagne budget for 2021 fremskrevet til 2022-prisniveau på baggrund af KL’s pris- og lønskøn fra juni 2021.

Derudover har kommunen fået et tilskud som særligt
vanskeligt stillet kommune på 120 mio. kr.

Der er i 2022 indregnet tekniske korrektioner med en
samlet kasseforbedring på godt 173 mio. kr., hvoraf
skatter og tilskud/udligning udgør knapt 74 mio. kr. og
øget lånoptagelse udgør cirka 61 mio. kr. Hertil kommer

Foto: Maribo sø - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe
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Ved førstebehandlingen af budget 2022-2025 fremlagde
Økonomiudvalget et budgetforslag for 2022 med et samlet driftsoverskud på godt 214 mio. kr. og en forbedring
af kassebeholdningen på næsten 75 mio. kr.

Mellem første- og andenbehandlingen af budgetforslaget blev der indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Din Stemme og Lokallisten Lolland.

Byrådet har i mange år arbejdet målrettet for at bringe
Lolland Kommune ind på en ny og bedre retning. Lolland
står nu et sted, hvor der ikke alene er positive tendenser
på mange områder, men også et sted, hvor chancen for
at gribe disse muligheder er til stede og for at skabe en
ny og bedre fremtid for Lolland. Især fire begivenheder
har i 2021 sat deres præg på Lolland. Det drejer sig om
Femernbyggeriets formelle og fysiske opstart, udligningsreformen, Covid19 og grøn omstilling, der for alvor
har fået momentum.
Budget 2022 handler i høj grad om at sætte en retning
for de kommende års udvikling. Både i form af konkrete
projekter, der peger ind i fremtiden, men i lige så høj
grad om at skabe en ramme, hvor det nye byråd i de
kommende år kan forme og forstærke de linjer, der
lægges for fremtidens Lolland.
Arbejdet med budget 2022 har vist, at byrådets kritik af
udligningsreformen var berettiget. Kun et særtilskud
på 120 mio. kr. gør, at der overhovedet kan lægges et
ansvarligt budget for det kommende år. For årene efter
kan der allerede nu forudses indtægtstab som følge af
udligningssystemet. Kommunens økonomi er altså fortsat ikke i strukturel balance.

Der er enighed om, at udligningssystemets manglende
håndtering af Lollands udfordringer ikke må få os til at
gå på kompromis med den udviklingsdagsorden, der er
sat for fremtidens Lolland.
Partierne er endvidere enige om, at et bærende princip
i budget 2022 er at fastholde det kendte serviceniveau i
kommunen. På alle budgetområder har et særligt fokus
derfor været at sikre tilstrækkelig finansiering til fastholdelse af det nuværende serviceniveau.
Der er i 2022 afsat en budgetreserve på 24,5 mio. kr. til
imødegåelse af eventuelle merudgifter på udvalgenes
områder.
Det vedtagne budget for 2022 indebærer et driftsoverskud på 210 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør 133 mio. kr.
og udgifter til renter og afdrag 119 mio. kr.
Samlet set medfører det vedtagne budget en tilførsel til
kassebeholdningen på 58 mio. kr. i 2022, hvorimod budgetoverslagsårene 2023 til 2025 indebærer betydelige
kassetræk, der med de nuværende budgetforudsætninger vil akkumulere et samlet kassetræk ved udgangen af
2025 på næsten 0,6 mia. kr.

Der forhandles med Indenrigsministeriet om en langsigtet løsning, der med tilskud og adgang til finansiering,
kan sikre Lolland Kommune mulighed for både at have
en service på niveau med andre kommuner og at gribe
muligheden for at udnytte det udviklingspotentiale, som
de kommende år rummer.
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BRUTTOUDGIFTER (MIO. KR.)

Mio. kr. netto

Afdrag på lån
106

Drift
Teknisk Udvalg
Fritids- og Kulturudvalget
Børne- og Skoleudvalget

153,6
800,6
1.127,4

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.125,8

Drift i alt
Anlæg
Drift og anlæg i alt

404,7
Anlægsudgifter

Afdrag på lån
106

Kassehenlæggelse
58

Renteudg.
13

133

3.686,9

Driftsudgifter
4.181

132,9
3.819,8

Fordeling af kommunens samlede bruttoudgifter på 4,5 mia. kr.

Finansielle poster
Skatter

-1.888,6

Tilskud og udligning

-2.008,4

Lånoptagelse

-99,5

Afdrag på lån

105,8

Renter

13,2

Balanceforskydninger

-0,6

Kassehenlæggelse

58,3

Finansielle poster i alt

Kassehenlæggelse
58

74,8

Ældre- og Sundhedsudvalget
Økonomiudvalget

Renteudg.
13
Anlægsudgifter
133

Driftsudgifter
4.181

Driftsindtægter
-280

BRUTTOINDTÆGTER (MIO.
Lånoptagelse
-100

KR.)

Driftsindtægter
-280

-3.819,8

Generelt i budgettet angives kommunens udgifter som
positive tal, mens kommunens indtægter angives som
negative tal.

Lånoptagelse
Skatter
-100

-1.889

Skatter
-1.889

Statsrefusion
-214
Balanceforskydninger
-1

Statsrefusion
-214
Balanceforskydninger
-1

Tilskud og udlig
-2.008

Tilskud og udligning
-2.008

Fordeling af kommunens samlede bruttoindtægter på 4,5 mia. kr.
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NETTODRIFTSUDGIFTER PR. POLITIKOMRÅDE

Miljø og planlægning
0,1%
Ejendomme
1,1%
Handicappede,
social og arb.
2,5%

Misbrug
0,4%

Administration
9,8%

Veje og grønne områder
2,5%
Kollektiv trafik
og havne
1,6%

Kultur og borgerservice
1,3%

Folkeoplysning
og idræt
0,7%
Fælles Skoler og Stab
0,2%

Dagtilbud til børn
3,6%

Socialpsykiatri,
social og arb.
0,8%

Undervisning
7,3%
Fritidstilbud
1,0%

Beskæftigelsesindsats
2,3%
Øvrige sociale formål
1,5%

Specialundervisning
2,0%

Sundhed, børn og skoler
0,6%
Understøttende
foranstaltninger
0,9%

Varig forsørgelse 14,5%

Forebyggelse og anbringelse
6,0%
Sundhed, ældre
7,6%

Midlertidig forsørgelse
7,1%

Forsikrede ledige
1,6%
Handicappede,
ældre og sundhed
4,3%

Ældre
15,8%
Psykiatri,
ældre og sundhed
2,8%

Fordeling af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 3,6 mia. kr. på de 27 politikområder.
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TEKNISK UDVALG

Foto: NH1 Havnemiljø, Nakskov Fotogruppe
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Teknisk Udvalg i tal

Anlæg

Nettoudgifter (i mio. kr.)
Serviceudgifter
Miljø og planlægning

4,0

Kollektiv trafik, havne m.v.

58,1

Veje og grønne områder

91,5

Udvalgets drift i alt

153,6

Nakskov Havn - Forundersøgelse af Sydkaj

0,5

Nakskov Havn - Vejomlægning kaj 8

3,5

Nakskov Havn - Anoder, tagplader og vejkryds

2,4

Rødbyhavn Havn - Søpavillonvej og renovering

1,3

Renovering af lystbådehavne

6,2

Dybvig Havn - Miljøoprensning og høfder

6,5

Følegarbejder efter Lolland Forsyning

2,0

Følgearbejder, NCC asfaltkontrakt

2,0

Trafiksikring af skoleveje

1,0

Udvalgets anlæg i alt

25,4

Det samlede driftsbudget for Teknisk Udvalg er i alt på
154 mio. kr.
Budgettet er fordelt på områderne miljø og planlægning,
kollektiv trafik, havne med videre samt veje og grønne
områder.

MÅLSÆTNING

RESULTATKRAV

RESULTATKRAV 2022

Med udgangspunkt i løbende udbygning
af havnene vil vi understøtte alle kunders
muligheder for øget aktivitet.

Øget havneomsætning.
Gode rammer for eksisterende og
nye virksomheder.

Fremgang i skibsanløb, omsætning og arbejdspladser.

På baggrund af investering i ny asfaltbil og
ny metode til udlægning af asfalt øges målsætningen for udlægning af asfalt fra 1.800
tons i 2021 til 3.500 tons årligt.

Standarden vil blive bedre, da der nu
trækkes kantbaner og laves opretning. Tidligere blev der kun lavet
lapper. Planheden på vejen opleves
bedre.

Opgradering af kildesortering på Lolland
Kommunes materialepladser. Der indrettes
miljøgodkendte pladser i Nakskov, Maribo
og Rødby.

Miljøforhold forbedres, og der sikres
mere genbrug.

BUDGET 2022 - Lolland Kommune
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Natur, miljø og planlægning
Det samlede budget på området udgør 4 mio. kr.

Natur
Der er afsat midler til den lovpligtige pasning af fortidsminder og til pleje af naturområder og arter.

Klimatilpasning
I 2022 videreføres arbejdet med at implementere henholdsvis klimatilpasnings- og risikostyringsplanen for
Nakskov for derved at forebygge oversvømmelse fra
regn og hav. Der arbejdes samtidig med at søge fondsmidler til etablering af højvandsport i Nakskov. I 2022
fortsætter implementeringen af Lolland Kommunes
klima- og energiplan.

Staten vil i 2022 udmelde Natura 2000-planerne for
perioden 2022 til 2025. Når de er kendt, skal Lolland
Kommune gennemgå planerne og udarbejde handleplaner for de arealer, der er beliggende i kommunen.
Handleplanerne skal dække samme planperiode, nemlig
2022 til 2025.

Kollektiv trafik, havne med videre

Miljø og planlægning

Busdrift

Budgettet dækker blandt andet udgifter til badevandskontrol, automatisk overvågning af kommunens Blå
Flag-badestrande, tilsyn med landbrug og virksomheder,
jordforurening og klimamålestationer.
Lolland Kommune har i flere år i samarbejde med
Næstved, Vordingborg og Guldborgsund kommuner
drevet en fælleskommunal miljøvagtordning. Ordningen
fortsætter også i 2022.
Som på naturområdet vil der ligeledes i 2022 blive udmeldt statslige Natura 2000-planer, der omhandler søer,
åer og fjorde. Indsatsplanerne, der har afsæt i Statens
Vandmiljøplan, vil være gældende for perioden 2022 til
2025.
Lolland Kommune skal udarbejde handleplaner for de
områder, der er beliggende i kommunen.

Skadedyrsbekæmpelse
Lolland Kommune har indgået en aftale med et godkendt bekæmpelsesfirma om rottebekæmpelse.
Udgifterne finansieres via et af byrådet fastsat gebyr,
der opkræves hos alle ejere af ejendomme i kommunen.
Borgere, der har bemærket rotter, skal anmelde deres
observationer til firmaet via kommunens hjemmeside,
og hvis firmaet kan konstatere rotter, igangsættes en
bekæmpelse. Entreprisen om rottebekæmpelse skal i
offentligt udbud i 2022.
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Det samlede budget til området udgør 58 mio. kr.

Budgettet rummer udgifter til den del af den kollektive
trafik, der varetages af Movia – det vil sige almindelig
rute-, flex- og handicapkørsel og som forsøg plustur.
Flextur kan bestilles af alle borgere alle dage mellem kl.
8 og 23. Plustur kan ligeledes bestilles af alle borgere –
ordningen omfatter den totale rejse, hvilket vil sige fra
adresse til endestation inklusive tog og skal bestilles via
rejseplanen. Ordningen er etableret som et forsøg frem
til 1. oktober 2022.
Vi har indgået en ny kontrakt med Movia om almindelig
rutekørsel for perioden medio 2021 og otte år frem. Der
er mulighed for at forlænge kontrakten med to gange
to år.
Fra juni 2021 er det besluttet, at de to bybusser i Nakskov skal være eldrevne, og på resten af ruterne skal
anvendes fossilfrit brændstof.
Budgettet rummer ligeledes udgifter til telebuskørsel
på Fejø og Femø samt drift og vedligeholdelse af alle
ventehuse i kommunen.

Erhvervshavne
For Rødbyhavn Trafikhavn og Nakskov Havn er der
tilsammen budgetteret med en nettoindtægt på godt 6
mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til Rødbyhavn Trafikhavn
og cirka 5 mio. kr. til Nakskov Havn. Indtægterne kommer fra skibs- og vareafgifter, arealleje og salg af strøm,
vand med mere.

Der har i 2021 været god aktivitet i erhvervshavnene
både i Nakskov og i Rødbyhavn, og der forventes stigende aktivitet i 2022.

projektorienteret virksomhed med betydelige udsving i
behovet for kajfaciliteter og arealer, men det er altid muligt at stille den nødvendige infrastruktur til rådighed.

Anlæg af Femernforbindelsen er igangsat, og det
betyder, at havnene har fået betydelige, nye aktiviteter. Samtidigt er det vigtigt for havnene at understøtte
eksisterende kunder og den positive udvikling i erhvervsaktiviteterne på Lolland i øvrigt.

Strategi- og masterplanen for erhvervshavnene identificerer muligheder og fastlægger mål og pejlemærker for
den fremtidige udvikling. Masterplanen er den fysiske
plan, der skal sikre rammerne for denne udvikling. Den
samlede plan findes på www.lolland.dk og kan også
rekvireres på Havnekontoret.

Havnene skaber ikke væksten, det kan kun virksomhederne på havnene. Men der ligger en stor opgave i
at sikre havnenes brugere de bedst mulige rammer og
samtidig have øje for den langsigtede udvikling. Et godt
samarbejde med virksomheder og borgere vægtes højt,
og det er glædeligt, at der er stor interesse fra alle sider.
Vestas Offshore Wind har løbende udviklet sig siden
genåbningen af aktiviteterne i Nakskov i 2015. Det er en

Erhvervshavnene i Nakskov og Rødbyhavn har lige nu
mange aktiviteter forbundet med de store anlægsprojekter. Samtidig er der løbende nye aktiviteter, som
havnene kan blive en del af. Strategi- og masterplanen
for erhvervshavnene skitserer en fortsat kontrolleret
udbygning i Nakskov Havn i takt med virksomhedernes
behov.

Foto: Til- og frakørsel ved nyt industriareal – Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe

BUDGET 2022 - Lolland Kommune

13

Foto: Indrefjorden – Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe
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Lystbådehavne
I Lolland Kommune har vi lystbådehavne på Askø, Fejø,
Femø, Kragenæs og Sømo med et samlet budget på 2,3
mio. kr.
Der findes løbende midler til renovering og forbedring
af lystbådehavnenes faste anlæg og lystsejlerfaciliteter.
Samtidig er der i anlægsbudgettet for 2022 afsat midler
til fornyelse af havnefaciliteterne, som forventes at give
et betydeligt løft af lystbådehavnene og dermed flere
muligheder for borgerne og flere turismeaktiviteter.
Det er en målsætning at holde lystbådehavnene velholdte og attraktive for lystsejlere generelt – og gæstende
lystsejlere især. Der er god lokal opbakning til lystbådehavnene, hvor brugerne deltager aktivt i udviklingen og
har et positivt ejerskab til havnene.

Veje og grønne områder - kerneopgaver,
grøn pleje og infrastruktur
Det samlede budget for veje og grønne områder udgør i
alt godt 91 mio. kr.

Grøn pleje
Som i 2021 lægges fokus på biodiversitet i et samarbejde
mellem borgere og medarbejdere.

Veje
Primo 2021 var målsætningen at udlægge 1.800 tons
asfalt af eget mandskab. Det blev medio 2021 ændret til
3.500 tons, og der endte med at blive udlagt 3.700 tons.
I 2022 søges dette fulgt op med udlægning af en stor
mængde asfalt samt afdækning heraf med OB-belægning (bitumen og skærver).

Fortove
I 2021 blev de to værste kategorier af fortove med skader udbedret. I 2022 fortsættes med udbedring af en del
af næste kategori af fortove med skader.

Anlæg
Nakskov Havn
I forlængelse af arbejdet med Nakskov 2030 er afsat 5,9
mio. kr. til diverse anlægsprojekter på Nakskov Havn i
2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Rødbyhavn Havn
Der er afsat 1,3 mio. kr. til reparation af havnens veje
samt til forlængelse af Søpavillionvej.

Lystbådehavne
For at understøtte den positive udvikling inden for
turismen med forstærket interesse for Lollands øer og
småhavne fremskyndes en række renoveringer af havnefaciliteter i de små havne, så de fremstår indbydende.
Der er afsat 13 mio. kr. over to år.

Dybvig Havn – miljøoprensning af havnebassin
og omlægning af høfder
Dybvig Havn ligger ret åben ud mod Smålandsfarvandet,
og der er en del uro inde i havnen. Der ophobes store
mængder sedimenter, hvilket medfører store omkostninger til oprensning. Der er afsat 6,5 mio. kr. til forebyggelse imod tilslamning og til sikring af læ.

Følgearbejder Lolland Forsyning og NCC asfaltkontrakt
Der er afsat 4 mio. kr. til følgearbejder i forlængelse af
Lolland Forsynings udbygningsplan og renovering samt
NCC’s asfaltkontrakt.

Trafiksikring af skoleveje
Foranlediget af den tragiske ulykke på Skelstrupvej er
afsat 1 mio. kr. om året til sikring af skoleveje, startende
med Skelstrupvej.

Opgradering af vejnet Sydkysten
Der er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af en
opgradering af vejnettet langs Lollands Sydkyst, så
infrastrukturen understøtter den forventede udvikling
fra Rødbyhavn og vestover.

Trafiksikkerhed
Der arbejdes med trafiksikkerhed særligt for de bløde
trafikanter, udvalgte færdselsområder og fartdæmpning
af biler.

BUDGET 2022 - Lolland Kommune
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FRITIDS- OG KULTURUDVALGET

Foto: Gamle huse i Maribo – Jørgen Iversen, Nakskov Fotogruppe
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Fritids- og Kulturudvalget i tal

Anlæg

Nettoudgifter (i mio. kr.)

Nakskov Svømmehal, vedligeholdelsesarbejder

1,5

Udvalgets anlæg i alt

1,5

Serviceudgifter
Kultur og borgerservice

49,3

Folkeoplysning og idræt

25,5

Udvalgets drift i alt

74,8

Budgettet for udvalgets samlede område er på 75 mio. kr.
Budgettet er fordelt på områderne kultur og borgerservice
samt folkeoplysning og idræt.

MÅLSÆTNING

RESULTATKRAV

RESULTATKRAV 2022

Der indgås samarbejder med andre sektorer med fokus på sunde fællesskaber.

Etablering af samarbejde og indsatser
med fokus på sunde fællesskaber.

Etablering af forpligtende samarbejde med Social- og Arbejdsmarkedssektoren om brobygningsindsatser.

Implementering af - og status på - den
reviderede masterplan for Lolland
Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter.

Implementering af de syv masterplansmålepunkter i forenings- og
kulturlivet.

Gennemførsel af evaluering og
analyse af effekterne af de nye
masterplanskriterier.

Etablering af klyngesamarbejder.

Etablering af fire overordnede klyngenetværk med fokus på kultur-og
fritidsområdet.

Facilitere udviklingen af projekter
og fokusområder i alle fire klyngenetværk.

Kultur- og Fritidspolitikken
Lolland Kommune har en kultur- og fritidspolitik, som
strækker sig frem til 2025. Politikken kan findes på www.
lolland.dk
Den overordnede vision er
• at Lolland Kommune i 2025 er en kommune, hvor kultur- og fritidslivet spiller en fremtrædende rolle både
i borgernes hverdag og i kommunens fremtoning, og
hvor blandt andet formidlingen af kommunens mange
stedbundne og kulturhistoriske potentialer er i stadig
udvikling

• at alle borgere har mulighed for at opleve og deltage
i kultur- og fritidsaktiviteter af høj kvalitet uanset, om
der er tale om amatørniveau eller professionelt, bredde eller elite. Hos både kommune og aktører arbejdes
der fokuseret på at understøtte, udvikle og motivere
kultur- og fritidslivets mange frivillige
• at kultur- og fritidsfaciliteterne er tidssvarende,
fleksible og relevante i forhold til befolkningssammensætning, bosætningsmønstre og strømninger inden
for kultur- og fritidsområdet. Der arbejdes med et
internationalt perspektiv på alle områder, hvor det er
relevant.

BUDGET 2022 - Lolland Kommune
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Strategiske fokusområder
Masterplan for kultur- og fritidsområdets faciliteter
I 2019 blev syv nye masterplanskriterier vedtaget med
henblik på at understøtte foreningers og kulturaktørers
arbejde med at udvikle faciliteterne. I 2022 skal effekterne af de nye kriterier evalueres med henblik på at beslutte, hvordan vi skal arbejde videre med området.

Landsbyklynger
Fritids- og Kulturudvalget besluttede i 2020 at igangsætte etableringen af to landsbyklynger og senere to mere,
i alt fire landsbyklynger i Lolland Kommune. I 2021 blev
de fire klynger etableret, og i 2022 skal dette arbejde
videreføres, således at der fortsat vil være fokus på
landsbyudvikling.

Ungestrategi
Som en udløber af kommunens ungestrategi blev der i
2021 nedsat et ungeråd i Lolland Kommune. I 2022 vil der

Foto: Forårsfarver, Birket – Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
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være et fortsat fokus på realiseringen af ungestrategien
i nært samarbejde med ungerådet og andre relevante
aktører såsom fx ungdomsskolen.
Der skal i 2022 arbejdes videre med unges faciliteter, herunder brugen af huset Blegen i Nakskov.

Brobygning til sundhedsfremme
Indsatsen for brobygning mellem foreninger og borgere
med fokus på at øge folkesundheden blev styrket i 2021.
Dette arbejde skal fortsætte i 2022 ved at have fokus på
at øge viden mellem kommunale aktører og civilsamfundet om best practice inden for området samt ved at
igangsætte nye brobygningsinitiativer.

Kultur
Museer
På museumsområdet budgetteres med udgifter til to
statsanerkendte museer, Museum Lolland-Falster og
Fuglsang Kunstmuseum, og en række mindre, frivilligt
drevne museer.
Aftalen med Guldborgsund Kommune om drift af Museum Lolland-Falster gælder frem til udgangen af 2022.
Den mellemkommunale samdriftsaftale for Fuglsang
Kunstmuseum mellem Lolland og Guldborgsund kommuner udløber med udgangen af 2023.
Lolland Kommune har i aftalerne med de to statsanerkendte museer lagt vægt på at sikre et øget fokus på
arbejdet med nye målgrupper for således at være med
til at mindske den sociale ulighed i kultur- og fritidsdeltagelsen.

Teaterområdet
Området dækker samarbejdet med egnsteatret NørregadeTeatret og Vestlollands Teaterkreds. Aftalen med
egnsteatret NørregadeTeatret gælder frem til 2024, og i
aftalen har NørregadeTeatret forpligtet sig til at skærpe
den kulturelle profil, at inspirere de kulturelle vækstlag
og at producere mindst to nye forestillinger om året.
Vestlollands Teaterkreds har indgået en aftale med Lolland Kommune, som løber til 2023.

Kulturtjenesten og Dannelsesrygsæk
Kulturtjenesten er en mellemkommunal aftale mellem
Lolland og Guldborgsund kommuner. Formålet med Kulturtjenesten er at formidle og understøtte udviklingen
af kultur- og læringsforløb til børn og unge og danne
netværk på tværs af dagtilbud, skole og kultur i de to
kommuner.
I skoleåret 2021/2022 vil der fortsat være fokus på at
implementere Dannelsesrygsækken i skoler og dagtilbud
i begge kommuner. Dannelsesrygsækken er gratis og er

BUDGET 2022 - Lolland Kommune
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obligatoriske forløb målrettet børn i kommunal vuggestue og børnehave samt børn i 0. til 9. klasse. Det er
formålet, at alle børn får samme muligheder for at indgå
i kvalificerede kunst-, kultur- og naturoplevelser på trods
af det enkelte dagtilbuds eller skoles økonomi og øvrige
ressourcer. Aftalen løber til og med skoleåret 2021/2022,
og de to kommuner skal derfor evaluere initiativet med
henblik på at beslutte, hvordan dannelsesrygsækken kan
videreføres i de kommende år.

Regional kulturaftale
Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion
Storstrøm, som består af Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner løber fra
2021 til og med 2024. Formålet er at styrke det kulturelle
samarbejde på tværs af kommunegrænserne med særligt fokus på børn og unge.

Bibliotek og borgerservice
Bibliotek og borgerservice i Lolland Kommune arbejder
løbende med at modernisere mødet med borgeren om
kommunale serviceydelser. Samtidig skal bibliotek og
borgerservice være med til at sikre, at alle kommunens
borgere har adgang til kultur, viden og læring samt styrke borgernes demokratiforståelse.
Fritids- og Kulturudvalget har formuleret en vision for
bibliotek og borgerservice, der rummer vigtige pejlemærker for områdets fremtidige udvikling - blandt andet
i forhold til en stærk næstegeneration og det vigtige
samarbejde med kommunens skoler om ”den åbne skole” samt med kommunens dagtilbud om tidlig indsats.

Musik
Lolland Musikskole vil i 2022 forsætte arbejdet med at
udvikle musiske læringsmiljøer, fleksible undervisningsformer samt skabe stærke sociale kulturer i samarbejde
med andre fagområder. Musikskolen vil forsat spille en
væsentlig rolle i udviklingen af børns dannelse og bidrage til en stærk næstegeneration. I 2022 vil musikskolen
have et stadigt større fokus på at udvikle elevernes
skabende musikalske kompetencer og personlige udvikling. Samtidig arbejder musikskolen fortløbende på at
fastholde og udvikle musikskolens lovmæssige kernekompetence.
Lolland Musikskole tilbyder soloundervisning, KOL-kor,
rytmik for babyer og forældre, elektroniske laboratorier,
musikteori, korsang og samspil i bands og orkestre og
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meget mere. Der er med andre ord undervisningstilbud
for borgere i alle aldre. Musikskolen underviser endvidere i kommunens daginstitutioner, folkeskoler, væresteder for psykisk syge og handicappede og flere andre
steder.
Lolland Musikskole skal i sæsonen for 2022 igen udvikle
og afvikle flere projekter med midler fra både lokale
og nationale puljer, herunder et projekt under ’Grib
Engagementet’ puljefinansieret af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Musikskolen samarbejder med andre aktører i
kommunen - samt med andre kommuner - om at få flere
børn og unge til at møde kunst og kultur.
Med disse projekter arbejder musikskolen på at være
kommunens musikfaglige kompetencecenter og en
central samarbejdspartner på tværs af kommunale fagområder, institutioner, skoler, plejehjem, foreninger og
erhvervsliv. Vores samarbejdspartnere både i og uden
for kommunen er med til at sikre dels en solid forankring
af musikskolens aktiviteter og dels - og ikke mindst især
- børn og unges møde med professionelle musiktilbud
og undervisere. Sammen med MGK Sjælland (forskole til
konservatoriet) vil der i 2022 fortsat samarbejdes lokalt.

Folkeoplysning og idræt
Lolland Kommune har en folkeoplysningspolitik, der
gælder frem til 2025.
Der vil i 2022 være fokus på uddannelse og anerkendelse
af frivillige og på at skabe en tæt dialog med foreninger,
frivillige og deltagere på det folkeoplysende område.
Der er som nævnt et særligt fokus på brobygningsindsatsen og arbejdet med at løfte udsatte borgere over
i kommunens foreninger. Det skal blandt andet ske i
samarbejde med relevante samarbejdspartnere såsom
Frivilligcenter Lolland, Sportsråd Lolland og forskellige
organisationer, der arbejder med frivillighed.

Idræt og folkeoplysning
På idrætsområdet vil der være fokus på at imødegå nogle af de udfordringer, som vi står overfor i Lolland Kommune, herunder at skabe flere aktive og sikre en bred
mangfoldighed i kommunens forenings- og idrætsliv.
Arbejdet understøttes blandt andet af puljen til børn og

unges kultur- og fritidsaktiviteter, hvor trængte familier
kan søge tilskud til kontingent, udstyr og lignende. Samtidig arbejder vi fortsat tværgående med foreninger,
organisationer og andre fagområder på at mindske den
sociale ulighed i idrætsdeltagelsen og i foreningslivet.

Natur
Naturvejledning
I 2022 vil vi under overskriften ”strategisk naturvejledning” fortsætte arbejdet med den organisering af naturvejledningen i Lolland Kommune, som blev påbegyndt i
2019. Det er således hensigten at involvere civile aktører
i kommunens naturvejledning.
Der vil samtidig være fokus på at arbejde tværfagligt og
sikre, at naturvejledning finder sted i hele kommunen.

Naturparker
I 2022 vil der stadig være fokus på drift og formidling af
Naturpark Nakskov Fjord og Naturpark Maribosøerne i
samarbejde med lokale aktører og brugerråd.

Projekt Naturlandet
I Projekt Naturlandet, som er støttet af Nordeafonden,
er der i 2022, projektets sidste år, fokus på at færdiggøre infopunktet i Nakskov samt at opføre en række
fugleskjul. Projektet skal afsluttes, og det skal besluttes,
hvordan det forankres i kommunens drift, når projektperioden er slut.

Anlæg
Nakskov Idrætscenter (NIC) er i gang med at udfærdige
en større udviklingsplan, ”Vision 2.25”. I den forbindelse
har NIC udfærdiget en langsigtet vedligeholdelsesplan
foreløbigt frem til 2025 for at få et overblik dels behovet for vedligeholdelse, men også udskiftning af større
anlægsprojekter. Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til diverse
vedligehold.

Foto: Dodekalitten set fra Kragenæs – Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Foto: Naturskolen Maribo – Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe
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Børne- og Skoleudvalget i tal

Det samlede budget for udvalgets område i 2022 udgør
801 mio. kr.

Nettoudgifter (i mio. kr.)
Overførselsudgifter
Dagtilbud
Forebyggelse og anbringelse

Serviceudgifter
Fælles, dagtilbud og undervisning

-3,5
8,2
-11,7

804,0
7,4

Dagtilbud

124,2

Undervisning

270,7

Fritidstilbud

36,9

Specialundervisning

73,9

Sundhed

23,1

Understøttende foranstaltninger

34,0

Forebyggelse og anbringelse

233,8

Udvalgets drift i alt

800,5

Foto: Forår Nakskov Indrefjord – Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
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MÅLSÆTNING

BAGGRUND

RESULTATKRAV 2022

Tidlig indsats gennem
aktivt civilsamfund
Udsatte familier får
hjælp, og lokalområdets
ressourcer mobiliseres.

For at styrke den tidlige indsats i udsatte familier og
mobilisere områdets ressourcer i et lokalsamfund
med sammenhængskraft og vilje til at tage ansvar
for egen udvikling, fortsættes to initiativer forankret i civilsamfundet. ”Homestart” er et tilbud om
regelmæssig støtte og praktisk hjælp fra frivillige til
familier med små børn. ”Familiestøtten” formidler
kontakt med henblik på donation af tøj og legetøj
fra ressourcestærke familier til økonomisk udsatte
børnefamilier for at forbedre deres levevilkår.

Tyve familier er tilknyttet ”Homestart”.
200 børn og unge er tilknyttet
"Familiestøtten".

Videreudvikling
af kvaliteten i den
pædagogiske praksis i
dagtilbud.

Tilsynet med dagtilbud viser en generel høj kvalitet i
den pædagogiske praksis i Lolland Kommunes institutioner. Forskningen peger på, at den professionelle
relationskompetence, som bæres af det pædagogiske personale i dagtilbud, er den vigtigste enkeltfaktor af betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor måles nu - i tillæg til KIDS - også særskilt
på relationskompetencen i tilsynet med dagtilbud.
Tilsynet i 2020 viste, at niveauet af relationskompetence i Lolland Kommunes institutioner allerede er
høj. Det skal fastholdes og videreudvikles.

Det pædagogiske tilsyn skal i
2022 vise en styrket, gennemsnitlig relationskompetence.
Alle institutioner skal ligge i de
tre højeste kategorier.

Inklusionsprocenten
øges
Videreudvikling
af stærke læringsfællesskaber i
almenskolen, så flere
elever inkluderes i
almenmiljøet.

Specialundervisningsstrategiens bærende princip er
mindst mulig indgriben og færre elever, der modtager specialundervisning. Den udvikling er allerede
godt i gang og skal fortsættes. Rammerne i almenskolernes stærke læringsmiljøer skal derfor fortsat
udvikles og muliggøre, at almenskolen fortsat kan
blive det rette tilbud til flere elever.

I 2022 skal den gode udvikling fra
2019-2021 videreføres. Almenskolen bliver rette tilbud til flere
elever med den konsekvens, at
færre elever modtager specialundervisning i 22/23 end i 21/22.

Folkeskolernes
elevfravær skal falde

Med kommunalpolitisk fokus i folkeskolestrategien
og nationalt fokus bl.a. på det høje ulovlige fravær
er der politisk sat en markant retning for elevfraværet. Indsatsen på skolerne er styrket, men uden at
det hidtil har resulteret i et faldende, gennemsnitligt elevfravær. Enkelte skoler er lykkes flot med at
nedbringe fraværet, men de fleste skoler har oplevet
et stigende elevfravær fra 18/19-19/20. Elevfraværet
var således i 19/20 på 8,4 procent. Elevfraværet er på
landsplan faldende og var i 19/20 på 5,3 procent.

Elevfraværet skal være faldet
med ét procentpoint fra 20/21 til
21/22 - til højst 7,4 procent. Alle
skoler skal i 21/22 have et elevfravær under 8 procent.
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Skole- og dagtilbud
I 2022 får et nyt Børne- og Skoleudvalg mulighed for
at fokusere på, og arbejde videre med, den sammenhængende børnepolitik med særligt fokus på en stærk
næstegeneration i Lolland Kommune. Den sammenhængende børnepolitik er for alle børn og unge i kommunen,
og i 2022 vil vi via dagtilbuds-, folkeskole- og specialundervisningsstrategierne arbejde videre med at sikre en
tidlig indsats, videreudvikle rammerne for leg og læring
i dagtilbud, skabe en folkeskole for alle og sikre, at alle
unge kan være en del af et fællesskab.

Dagtilbud
Som en del af den fortsatte kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud bliver Lolland Kommunes tilsynskoncept
- i dagtilbud - færdigudbygget i 2022 i overensstemmelse
med de nye regler om tilsyn. Tilsynskonceptet understøtter dialogen med det enkelte dagtilbud om kvaliteten og er således et vigtigt redskab i forhold til budget
2022-målsætningen om styrkede relationskompetencer.
Den statslige pulje til indfasning af lovbestemte minimumsnormeringer i 2024 fortsætter i 2022. Det giver
mulighed for at ansætte mere personale i kommunens
dagtilbud. I 2022 skal vi drøfte langsigtede mål og
løsninger for at sikre, at kommunen også fremadrettet
imødekommer kravet om minimumsnormeringer.
I 2022 står Lolland Kommunes nye specialbørnehave
færdig. Den skal sammen med støttestrukturen, der blev
etableret i 2021, sikre et specialpædagogisk læringsmiljø
for de børn, der har behov for det. I 2022 skal støttestrukturen yderligere udvikles, og der skal arbejdes med
kulturen omkring de børn, der har et specialpædagogisk
behov.
Budgetforliget for 2022 har tilført 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet, hvilket giver kommunes dagtilbud
mulighed for at investere i fysiske miljøer og legeredskaber, der kan spille sammen med de tiltag, der peges
på i tilsyn, for at skabe de bedste rammer for børnene.
Derudover er budgetforliget også startskuddet for etablering af en ny og moderne børnehave i Nakskov. I 2022
skal der således arbejdes med, hvilke rammer og behov
en ny børnehave skal opfylde.

Skoler
I 2022 skal skoler og dagtilbud fortsætte med at realisere
intentionerne i den nye skole- og dagtilbudsstruktur, der
blev vedtaget i 2019. Skolerne skal sammen med bestyrelser og medarbejdere arbejde videre med den lokale
profil og forankring, så folkeskolen bliver det foretrukne
valg for vores forældre.
Landsbyordningerne skal bidrage til at skabe en lokal
sammenhængskraft i landsbyerne og gøre de mindre
samfund til et tilvalg for børnefamilier. I 2022 vil vi arbejde med den lokale forankring og de gode overgange for
børn fra forældre til institution eller dagpleje og videre
til skole.
Folkeskole- og specialundervisningsstrategien sætter
retningen for arbejdet i kommunens skoler i 2022.
Kommunes folkeskoler skal arbejde videre med specialundervisningsstrategiens sigte om et mindste indgribenprincip. Det betyder blandt andet, at skolerne skal
skabe rammer for, at flere elever kan lykkes i et alment
læringsmiljø.
I 2022 vil foregå en evaluering af specialundervisningsstrategien, herunder af specialskolens tilbud. Evalueringen vil bidrage med at sætte retning på den videre
udvikling af Specialskolen og dens tilbud.
I 2021 åbnede Den Internationale Skole med stor succes.
I 2022 fortsætter arbejdet med at udvikle skolen, så den
fortsat er et attraktivt tilvalg for tilflyttede forældre med
international baggrund og allerede bosiddende lollikker.
Den Internationale Skole bidrager med sin helt specielle
profil til Lolland Kommunes plan- og udviklingsstrategi,
hvor skolen indbyder til tilflytning og bosætning.
Lolland Kommunes folkeskoler vil i 2022 arbejde med to
projekter.
’Lolland Skriver’ er et skrive- og læseprojekt finansieret
af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation, der følger
den samme årgang i fire år for at monitorere deres udvikling, når værktøjerne i projektet anvendes. Samtidig
kompetenceudvikles personalet på skolerne i de metoder, projektet anvender. ’Makerspace’ er et erhvervsrettet projekt finansieret af VILLUM-fonden vedrørende
teknologiforståelse, hvor elever og medarbejdere kan
arbejde med design- og teknologiprocesser, som i stigende grad er egenskaber erhvervslivet efterspørger.
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Fritidstilbud
Alle børn og unge i Lolland Kommune skal være en del
af et fællesskab. I 2022 arbejder kommunes fritidstilbud
med at opfylde denne ambition. Ungdomsskolen vil
i 2022 beskæftige sig med at øge udbuddet af fritidsaktiviteter og i samarbejde med ungerådet afdække,
hvilke aktiviteter der kan skabe stærke sammenhold og
fællesskaber. Ungestrategien sætter retningen for arbejdet med de unge i Lolland Kommune, hvor der i 2022 er
fokus på livsmestring, stærke fællesskaber, aktive unge
og demokratisk dannelse.
I 2022 arbejder Lolland Kommunes SFO-tilbud med at
skabe rammerne for, at børn kan lege og lære, også når
skoledagen er slut. Vi vil sætte yderligere spot på SFO,
når der skal arbejdes med mål og rammer for fremtidens
SFO-tilbud.

Børn, Unge og Familie
Arbejdet med børn, unge og familie tager udgangspunkt
i ’Plan- og udviklingsstrategen, Det gode liv på Lolland’,
og har specielt fokus på temaerne
1. social omstilling
2. sundhed på tværs
3. alle elever forlader grundskolen med en afgangseksamen
4. tværsektorielt samarbejde
5. tidlig indsats.

Forebyggelse og anbringelse
I 2022 ventes lovpakken, ”Børnene først”, vedtaget med
forventet ikrafttræden den 1. januar 2023. Lovpakken
forventes at kræve omfattende omlægninger, som vi vil
påbegynde arbejdet med i løbet 2022, således at organisationen er klar til drift ved årsskiftet. Lovpakken forventes at have fokus på en bedre og tidligere indsats, færre
skift i forhold til anbringelsesområdet, øget inddragelse
af børn og unge og øget kvalitet i sagsbehandlingen.
I 2022 vil der fortsat være fokus på tidlig og forebyggende indsats, blandt andet via inddragelse af civilsamfundet gennem organisationer som "Headspace",
"Homestart" og "Familiestøtten". Hertil kommer et
fortsat tæt samarbejde med Den boligsociale Fond
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samt et nyt samarbejde med "Mentorbarn Danmark".
Samarbejdsflader, der alle understøtter et klart fokus på
social omstilling og en stærk næstegeneration i Lolland
Kommune.
På anbringelsesområdet forventes en uændret udvikling. Lidt færre børn forventes anbragt i netværks- og
plejefamilier, mens antallet af døgninstitutions- og
opholdsstedsplaceringer forventes uændret.
Antallet af adoptionssager forudses ligeledes uændret.
Det er fortsat de lovgivningsmæssige rammer, der er
styrende i forhold til antallet af sager, hvor Ankestyrelsen træffer den endelige afgørelse.

Familiecenter Toftegård
Familiecenter Toftegård arbejder målrettet og struktureret med følgende tre pejlemærker
• alle børn skal forlade folkeskolen med en afgangseksamen
• alle børn skal være en del af det omkringliggende
samfund
• flest mulige unge skal være i enten job eller uddannelse.
I 2022 er der fortsat fokus på at understøtte børnenes
lektie- og skolearbejde. Familiecenter Toftegård (FCT)
har blandt andet oprettet cafeer, hvor børnene samles,
og skolearbejdet gøres dermed til en fælles aktivitet.
Familiecenteret fortsætter det tætte samarbejde med
NGO’erne (Non-Governmental Organization) til gavn for
både børn og familier. Vi introducerer vores indskrevne
børn for sportsgrene og motiverer til deltagelse.
Ungepsykologer er en vigtig del af ungestrategien. Mange af de unge, der henvender sig, er udfaldstruede eller
helt udenfor job- og uddannelsessystemet. Samtalerne
med psykologerne kan være medvirkende til at fastholde eller motivere det unge menneske til uddannelse
eller job. I 2022 kvalificeres tilbuddet, sådan at der kan
tilbydes gruppeterapi i naturen, da der både er evidens
for, at det har en positiv effekt og samtidig er et ønske
fra uddannelsesinstitutionerne.

Tandplejen
Tandplejens hovedfokus vil i 2022 overvejende være
koncentreret om indhentning af efterslæb grundet
Covid19-restriktioner i 2020 og 2021.
Sideløbende skal der arbejdes med opfyldelse af Planog Udviklingsstrategien. Her er især seks temaer i spil
• tandplejen skal være opsøgende i forhold til forskning i bæredygtige alternativer til de nuværende
materialer
• tandplejen skal støtte og vejlede borgerne i forhold
til tandsundhed. Risikopatienter skal identificeres, og
der skal iværksættes profylakseprogrammer, som tager udgangspunkt i patienternes aktuelle tandsundhed og patienternes evner og muligheder i øvrigt
• alle børn i Lolland Kommune indkaldes til første
besøg i tandplejen, når de fylder tre år
• tandplejen skal deltage aktivt og konstruktivt i
samarbejde på tværs af kommunens afdelinger og
sektorer, dog med fokus på optimal ressourceudnyttelse
• tandplejen skal være opmærksom på inddragelse af
civilsamfundet i arbejdet med at forbedre tandsundheden i Lolland Kommune.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR)
PPR skal gennem en tidlig indsats arbejde på at nedsætte antallet af Pædagogisk Psykologisk Vurderinger og i
stedet arbejde med det pædagogiske miljø, som barnet
er en del af i børnefællesskabet. Det stiller krav til, at der
skal arbejdes mere konsultativt med de professionelle
voksne, barnet omgiver sig med, for derigennem at styrke barnets stemme i det pædagogiske miljø.
Der skal arbejdes med sprog og grundmotorik for at
styrke barnets læringsmuligheder i overgangen fra dagtilbud til skole for derigennem på sigt at styrke barnets
muligheder for at kunne tage en afgangsprøve.
Det forventes, at PPR fortsætter arbejdet med ’Lettere
behandlende indsatser’, for eksempel i forbindelse med
angst hos børn og unge. I forbindelse med det angstbehandlingstilbud PPR gennemførte i forsommeren
2021 i samarbejde med firmaet Strong by Nature har vi
i Lolland Kommune fået fokus på større inddragelse af
natur og teknologi i vores fremadrettede angstbehandlingsarbejde.

Ungeindsatsen
Sundhedstjenesten
I 2022 arbejder Sundhedstjenesten målrettet videre med
tidlig indsats ved at kvalitetsudvikle på opsporing og
indsats til spæd- og småbarnsfamilierne, blandt andet
med fokus på barnets sociale kontakt. Det tværgående
samarbejde kvalitetsudvikles ved fortsat at arbejde med
Børnelinealen og Familiedialog samt udvikle samarbejdsaftaler med børne- og ungerådgivningen, dagtilbud og
skoler.
I 2022 og 2023 er det politisk prioriteret, at Sundhedstjenesten deltager i HOT-studiet (Holbæk Obesity Treatment). Det betyder, at der kan prioriteres en særlig tidlig
indsats til 6- til 12-årige skolebørn med overvægt, og at
der etableres et nyt samarbejde med Børneafdelingen
på Holbæk Sygehus.

I ungeindsatsen vil der i 2022 fortsat være fokus på at
efterleve de politiske pejlemærker med særligt fokus
på at sikre, at alle unge mødes af en sammenhængende
og tværfaglig indsats. Derudover vil SSP- og rusmiddelkonsulenterne følge op på den forebyggende indsats
med udvikling af undervisningsmateriale til lærere og
pædagoger. UU-vejlederne (uddannelses- og erhvervsvejlederne) og ungeguiderne vil fortsætte det tætte
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at få
alle unge i gang, så de derved når længst muligt.
Fra starten af det nye år bliver ’Ung Lolland’ fusioneret
med Kompetencecenter Krogsbølle under Jobcenter
Lolland. Der bliver således i 2022 skabt en helt ny ungelinje i kommunen.
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ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Foto: Albuen Strand - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
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Ældre- og Sundhedsudvalget i tal
Nettoudgifter (i mio. kr.)
Overførselsudgifter

186,2

Sundhed

216,2

Ældre
Handicappede

Serviceudgifter
Sundhed

-1,2
-28,8

941,3
65,8

Ældre

583,8

Psykiatri

103,7

Handicappede

188,0

Udvalgets drift i alt

Det samlede budget for 2022 er på godt 1.128 mio. kr.
I forbindelse med budgetforliget er der dels afsat en pulje
på 0,5 mio. kr. til understøttelse af plejen af borgere med
demens og dels 2,3 mio. kr. til rengøring hver 14. dag til
hjemmeboende ældre, der er visiteret.

1.127,5
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MÅLSÆTNING

RESULTATKRAV

RESULTATKRAV 2022

Samarbejde med praktiserende læger
Ældre- og sundhedsområdet udvikler et
tættere samarbejde med de praktiserende læger.

I samarbejdet sættes fokus på lægefaglig understøttelse af borgere og
personale på kommunens plejecentre
og langt større brug af dosispakket
medicin med henblik på reducering af
medicinfejl.

Indgå rammeaftale om plejehjemslæger på Skovcentret,
Møllecentret og Skolebakken.
Implementering af dosispakket
medicin. Reducering af antallet af
medicinfejl.

Styrkelse af patientsikkerhed
Styrke sikkerheden for borgerne i deres
rolle som patienter på handicap- og
psykiatriområdet.

At sætte fokus på at sikre og understøtte den administrative og styringsmæssige sikkerhed og kvalitet af den
indsats for borgeren, som har med
behandling og pleje at gøre.

Hovedparten af borgerne på de
kommunale botilbud på handicap- og psykiatriområdet har
behov for omfattende hjælp til
pleje, omsorg eller behandling.
Ved det faste tilsyn fra Styrelsen
for Patientsikkerhed i 2022
konstateres og anerkendes den
øgede indsats til sikring af den
administrative og styringsmæssige sikkerhed og kvalitet for
borgeren.

Akutsenge
Forebyggelse af indlæggelser og
genindlæggelser hos målgruppen ’den
ældre medicinske patient’. Styrkelse af
den rehabiliterende tilgang på tværs af
faggrupper med henblik på at sikre et
højt fagligt niveau og optimal rehabilitering.

Færre indlæggelser og genindlæggelser ved styrkelse af den sundhedsfaglige indsats og organisering på ældreog sundhedspmrådet.

Fastholdelse af fokus på optimering og effektivisering af
anvendelse af akutpladser samt
udvikling af samarbejdet med de
praktiserende læger og sygehuse
i relation til udvikling af Det nære
Sundhedsvæsen.

Velfærdsteknologi
Indsatserne koncentreres om virtuel
pleje/virtuelle ydelser generelt, udvikling af e-hospital, TeleKol, kommunikation via skærm samt introduktion af
nye velfærdsteknologiske løsninger i
opgavevaretagelsen.

Velfærdsteknologiske løsninger
skal støtte og øge borgernes egenomsorg. Formålet er at bidrage til
udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen, hvor
borgeren skal opleve en øget sygdomsmestring, en forbedret behandlingskvalitet og tryghed i hverdagen.

Fuld implementering af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen,
pilottest af TeleKol samt gennemførelse af processer med henblik
på implementering af kommunikation via skærm og udvikling af
ehospital.
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Sundhed
Udviklingen i den nære sundhedsvæsen
Flere og mere komplekse sygeplejefaglige opgaver lægges ud til kommunerne, og regeringen, Danske Regioner
og KL har indgået en aftale om, at der skal etableres
sundhedsklynger inden 1. juli 2022. Arbejdet er stadig
på et indledende stadie, men det vil i løbet af 2022 blive
etableret omkring akutsygehuset i Nykøbing med deltagelse af Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner, herunder i samarbejde med de praktiserende læger.
Etablering af de nye sundhedsklynger forventes at være
startskuddet til en sundhedsreform, der givetvis vil
trække i retning af flere og mere komplekse sundhedsopgaver til kommunerne. Det vil kræve et endnu tættere
samarbejde imellem sygehussektoren, praktiserende
læger og kommunerne.

Den kommunale sygepleje
På det kommunale sygeplejeområde arbejdes der med
udviklings- og tilpasningsinitiativer, der har til formål at
skabe en mere sammenhængende og ensartet service
på tværs af kommunen. Desuden arbejdes der på at øge
anvendelsen af sygeplejeklinikker, udmøntning af faglige
standarder samt etablere og anvende velfærdsteknologiske løsninger. Der er igangsat en analyse af sygeplejeområdet og snitflader til plejeområdet. Resultaterne vil ligge
klar i løbet af foråret.

Ældre
Udvalget har udarbejdet en handleplan til ældrepolitikken. Der er igangsat indsatser, og i efteråret 2021 har der
været afholdt workshop med centrale parter om den
videre udmøntning og prioritering af politikken.
Politikken har fem temaområder. De danner ramme for
fremtidige udviklingstiltag, der kan skabe grundlag for beslutninger vedrørende kommende udviklingsaktiviteter.

Plejeboliger og ældreboliger
Der er udarbejdet en analyse af plejeboligområdet. Det
er tanken, at et nyt udvalg kan tage afsæt i analysen, når
der skal arbejdes med - og træffes beslutning om - en
fremtidig struktur på plejeboligområdet. Samtidig arbejdes der med at reducere antallet af ældreboliger.
Det skyldes dels, at antallet er for højt i forhold til Lolland
Kommunes behov og dels, at flere ældreboliger ikke er
tidssvarende.

Velfærdsteknologi og rehabilitering
I Lolland Kommune arbejder vi med videreudvikling og
implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Det
er formålet at reducere et stigende behov for plejepersonale samt at hjælpe borgerne med at være så selvhjulpne
som muligt, så længe som muligt. Konkret arbejdes der
med udbredelse af skærmbesøg (virtuel pleje) samt med
DigiRehab, der bruges til hjemmetræning med henblik
på at styrke den enkelte borgers fysiske ressourcer. Der
arbejdes generelt med at styrke rehabiliteringen.

Rekruttering, fastholdelse og sygefravær
Der arbejdes med en bred vifte af initiativer til rekruttering og fastholdelse på plejeområdet. Kommunen er, i
lighed med resten af Danmark, voldsomt udfordret på at
skaffe faglært personale. Dette gælder SOSU-assistenter,
såvel som SOSU-hjælpere og sygeplejersker. I den forbindelse er der i samarbejde med SOSU-skolen etableret første del af SOSU-uddannelsen i Nakskov, og der afprøves
samtidig forsøg med international rekruttering. Lolland
Kommune har igangsat forskellige indsatser, herunder
tæt opfølgning på fravær med henblik på at reducere
sygefraværet og skabe bedre trivsel.

Demens
Ældrepolitikken har et særligt fokus på demens, og udvalget har igangsat forskellige indsatser, der skal skabe en
tryg hverdag for borgere ramt af demens. Det handler
om forbedringer af plejeboligernes demensvenlighed,
evidensbaserede demensindsatser i plejen samt forbedring af rådgivning og vejledning via demenskonsulenter
og en række frivillige foreninger, herunder Alzheimerforeningen.

Psykiatri og handicappede
Der har i 2021 været et mindre pres i både antal og
tyngde på handicapområdet på linje med den øvrige
landstendens. Der vil derfor i 2022 være opmærksomhed
på at fastholde overblikket i udviklingen og at arbejde
foregribende på området.
Arbejdet med at styrke patientsikkerheden på handicapog psykiatriområdet forstærkes i 2022 ved ansættelse
af en patientsikkerhedskoordinator - med fokus på at
sikre og understøtte kvaliteten af den behandlings- og
plejemæssige indsats.
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SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
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Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i tal

Det samlede budget for 2022 er på 1.126 mio. kr. Heri er
indarbejdet en budgetudvidelse på godt 17 mio. kr. netto.

Nettoudgifter (i mio. kr.)
Overførselsudgifter

967,8

Forsikrede ledige

57,3

Midlertidig forsørgelse

260,9

Varig forsørgelse

532,9

Øvrige sociale formål

55,4

Beskæftigelsesindsats

60,3

Handicappede

1,0

Serviceudgifter

157,9

Beskæftigelsesindsats

23,5

Socialpsykiatri

30,9

Handicappede

89,9

Misbrug

13,1

Projekter

Udvalgets drift i alt

0,5

1.125,7

MÅLSÆTNING

BAGGRUND

RESULTATKRAV 2022

Optimal udnyttelse af
rekrutteringsmulighederne
ved Femernbyggeriet.

Det er af afgørende betydning, at
Lolland Kommune får udnyttet den
enestående mulighed for at øge den
lokale beskæftigelse som følge af
Femernprojektet.

Der ses en vækst i antallet af formidlede
jobordrer og i ansættelse af formidlede
kandidater.

Forbedring og sikring af
rettidigheden på jobcentret.

Jobcentret har i forbindelse med revisionsgennemgang de seneste år fået bemærkninger i forhold til rettidigheder.

Revisionens gennemgang af arbejdsmarkedsområdet for 2022 giver ikke anledning
til bemærkninger. Særligt fokus er der på
administrationen af ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring og revalidering.

Lolland Kommune arbejder
henimod en styrket tilbudsvifte af frivillige tilbud
med aktiv inddragelse af
civilsamfundet, der i højere
grad understøtter et rehabiliterende perspektiv.

Som opfølgning på anbefalingen i konsulentrapport fra Type2Dialog samt implementering af servicelovens paragraf
82 som en del af den samlede indsats,
skal tilbudsviften på det voksensociale
område udvides.

Frivillighedsområdet for sårbare og socialt
udsatte borgere i Lolland Kommune kortlægges, og der udvikles eller igangsættes
tre konkrete tilbud til sårbare og socialt
udsatte borgere.
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Beskæftigelse
Beskæftigelsen i Lolland Kommune har – ligesom i landets
øvrige kommuner – været hårdt ramt af Covid-19. I 2021
er der en samlet forventning om 82 flere helårspersoner
på offentlig forsørgelse og således et samlet merforbrug
på 20 mio. kr. i offentlige forsørgelsesydelser. Dette er
primært som følge af, at pandemien ramte hårdere end
budgetteret.
I takt med genåbningen af samfundet og Femernprojektets påbegyndelse har vi på samme gang kunnet glæde os
over en øget beskæftigelse, og antallet af helårspersoner
på offentlig forsørgelse forventes derfor at blive 340 lavere i 2022 end i 2021.
I forbindelse med indførelsen af tilbagetrækningsreformen og retten til tidlig pension/seniorpension har vi set
en fortsat flytning af borgere fra midlertidig forsørgelse
til varig forsørgelse, og udviklingen vil formentlig blive

Foto: Høst, Kragenæs – Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe
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styrket, når den såkaldte Arne-pension træder i kraft
fra 2022. Udviklingen er en udfordring for det samlede
arbejdskraftudbud, og jobcentret har derfor sammen med
den fremskudte indsats i form af Femern Agency en stor
opgave i fortsat at hjælpe områdets virksomheder med at
rekruttere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er i tiltagende,
og med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen efter
Covid-19 er det blevet af endnu større betydning, at den
aktive beskæftigelsesindsats fortsættes, sådan at alle
muligheder for praktik og opkvalificering udnyttes.

Ungeindsats
Indsatsen for at give alle unge et tilbud om enten uddannelse eller beskæftigelse har været betydelig i 2021. Antallet af unge på uddannelseshjælp er fra midt 2020 til midt
2021 faldet med 25 procent, og samarbejdet på tværs med
KUI (Kommunal Ungeindsats) og områdets uddannelsesinstitutioner spiller fortsat en helt central rolle i indsatsen.

Seneste initiativ for 2022 er et tættere samarbejde mellem
kommunens eget tilbud, Ung Lolland, og Kompetencecenter Krogsbølle om at udvikle de unges kompetencer, så
tilbuddet bliver mere erhvervsrettet, og de unge kan blive
klar til fx en virksomhedspraktik.

eller indvandrerbaggrund. Projektet gennemføres som et
partnerskab imellem kommune, virksomheder og Fonden
for Sociale Investeringer.

Femernprojeket

Handicappede og socialpsykiatri

Etableringen af Femerntunnellen kom for alvor i gang i
starten af 2021. Den forventede beskæftigelseseffekt ser
ud til at holde, og der er med udgangen af 2021 beskæftiget cirka 1000 personer i byggeriet, heraf 700 i form af
dansk arbejdskraft. Femern Agency er - som et fremskudt
tilbud om koordinering af rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen og i samarbejde med jobcentrene - blevet
en etableret aktør i det samlede projekt.

Integrationsindsats
Integrationsindsatsen er et prioriteret politikområde i
Lolland Kommune, og der iværksættes i 2022 et projekt
til fremme af beskæftigelsen for kvinder med flygtninge-

Det voksenspecialiserede område
Det voksenspecialiserede område iværksatte med budget
2021 en målrettet omstilling af den sociale indsats i retning
af et mere forebyggende og foregribende fokus. Initiativerne omfattede både nye tilbud om vejledning (rådgivningscafe og akuttelefon), behandling (misbrugstilbud i
Rødby og gratis psykologhjælp for unge), inddragelse af
civilsamfundsressourcer og tilpasning af myndighedsområdets kvalitetsstandarder i overensstemmelse med den
politiske ambition om mere forebyggende indsats.

Rådgivningscafé og akuttelefon
På trods af en vanskelig start under pandemien er rådgivningscafeen løbende vokset i antallet af henvendelser og
vil i 2022 blive hovedindgangen for vores borgere i forhold
til iværksættelse af sociale indsatser. Af samme grund
bliver den fysiske adgang til rådgivningscafeen i 2022 også
gjort lettere ved oprettelse af et tilbud i Rødby på linje
med de eksisterende tilbud i Nakskov og Maribo.
Akuttelefonen har vist sig at opfylde sit formål med at
kunne tilgodese samtalebehov også på ydertidspunkter.

Misbrugstilbud
Det kommunale misbrugstilbud er udvidet til nu også at
omfatte Rødby. Opgaven i 2022 bliver at udvide kendskabet til tilbuddet i den sydlige del af kommunen, da kortere
afstand i sig selv har betydning for, at flere vil søge den
nødvendige hjælp til at komme ud af misbruget.

Frivillighed
Med ansættelse af en frivillighedskoordinator samt en
bevilling fra paragraf 18-midlerne til iværksættelse af udviklingsprojektet, ABC-fællesskaber for alle, vil der i 2022
blive arbejdet med at udvikle tilbud, der kan højne livskvaliteten for udsatte borgere med begrænset tilknytning til
aktiviteter og fællesskaber.
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ØKONOMIUDVALGET

Foto: Sletnæs - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
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Økonomiudvalget i tal

Det samlede driftsbudget på udvalgets område udgør
404,7 mio. kr.

Nettoudgifter (i mio. kr.)
Overførselsudgifter

0,6

Ejendomme

0,4

Administration og fællesudgifter

0,2

Serviceudgifter
Ejendomme

Budgettet er fordelt på områderne ejendomme med
42,2 mio. kr. og administration og fællesudgifter med
362,5 mio. kr.
Økonomiudvalgets 2022-budget er reduceret med tekniske ændringer på 2 mio. kr.

404,1
41,8

Administration og fællesudgifter

362,3

Udvalgets drift i alt

404,7

I budgetforliget blev udvalget tilført 0,7 mio. kr.
De 0,6 mio. er til udvikling af detailhandel i købstæderne i
2022, hvor de resterende 0,1 mio. kr. er til borgerrådgiver
og whistleblower.

Anlæg
Overførte anlæg fra 2021

60,7

Nakskov 2030

23,9

Bygningsvedligeholdelse pulje 2022

5,0

Handicaptilgængelighed

0,5

Ny daginstitution i Nakskov
Boligpolitisk handlingsplan
Udvalgets anlæg i alt

10,0
6,0
106,1
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MÅLSÆTNING

RESULTATKRAV

RESULTATKRAV 2022

Boligudvikling og nedregulering

Ambitionen for bosætning er et årligt overskud på
flyttebalancen på 100 til 150 personer i den periode, anlægsarbejdet er i gang. Ambitionen er årligt at opføre
25 til 50 nye boliger i form af moderne familieboliger
eller nye boformer som fx seniorbofællesskaber.

Igangsættelse af to nye private
boligprojekter.
Udstykning og salg af parcelhusgrunde i Maribo og Nakskov. Udarbejdelse af grundkatalog for Rødby/Rødbyhavn.

Lollands Sydkyst

Ambitionen er at udvikle Lollands Sydkyst, så kyststrækningen i højere grad imødekommer målet om en
øget overnatningskapacitet og dermed grundlaget for
en øget vækst gennem turismeomsætning (effekt).
Der er indgået et partnerskab mellem Realdania, Dansk
Kyst og Naturturisme (DKNT) og Lolland Kommune om
udvikling af en fysisk strategisk plan.

Færdiggørelse af fysisk strategisk plan. Afklaring af indretning af det vestlige forland.
Igangsættelse af private investeringer i overnatningskapacitet. Undersøgelse/projektering
af ny Sydvej.

Femernudvikling

Det er ambitionen at få mest muligt ud af den kommende faste forbindelse. Lolland Kommune skal udnytte Femernbyggeriet til at styrke beskæftigelsen og øge
kompetenceniveauet hos vores borgere. Kommunen
spiller en stor rolle i at bistå med rekruttering og i at
sikre en bred opkvalificeringsindsats for ledige såvel
som for beskæftigede.

Udarbejdelse af en ny Femernstrategi med fokus på tiden
efter forbindelsens åbning.
Etablering af fem nye virksomheder i Maribo Erhvervspark.
Afklaring af permanentgørelse
af elementfabrikken.

Ejendomme
Budgettet indeholder udgifter til bolig- og erhvervsformål, bygningsvedligeholdelse, energimærkning og
-besparelser, byfornyelse samt drift af administrationsbygninger, kantiner og trykkeri.
Der er ikke sket ændringer på området i det vedtagne
budget.
Det samlede budget til ejendomme udgør 42,2 mio. kr.

Administration
Her afholdes udgifter til byråd, administration, erhverv,
turisme, brandvæsen samt lønpuljer og tjenestemænd.
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Der er på området foretaget tekniske ændringer på
2 mio. kr.
I budgetaftalen er budgettet blevet forøget med
0,7 mio. kr.
De tekniske ændringer på i alt 2 mio. kr. fordeler sig, som
følger
• handelsstandsaktiviteter i Nakskov, Maribo og Rødby: 0,6 mio. kr.
• merudgifter til it-systemer: 1 mio. kr.
• ny ledelsesstruktur i Center for Social Service samt i
Ældre og Sundhed: 0,7 mio. kr.
• overgang til cloudbaseret Microsoft 365, licenser: 1,3
mio. kr.
• reduktion af den centrale uddannelses- og udviklingspulje i 2022: -0,5 mio. kr.

• reduktion af udgifter til tjenestemandspensioner i
2022: -1 mio. kr.
• reduktion af puljen til vækstfremmende aktiviteter i
2022: -1 mio. kr.
• konsulentbistand, udgiften bortfalder på grund af ny
udligningsreform: -0,8 mio. kr.
• personaleressourcer til Teknik og Miljø vedrørende
Femernforbindelsen: 1,7 mio. kr.
• lov- og cirkulæreprogrammet, digitale løsninger til
borgere med læsevanskeligheder: 0,1 mio. kr.
• driftstilskud til skonnerten Johanne i 2022 til 2024:
0,3 mio. kr.
• regulering af betalingen til Udbetaling Danmark:
-0,2 mio. kr.
• der er i alt overført 4,2 mio. kr. til andre udvalg, hvor
den største post udgør 3 mio. kr. vedrørende feriemidler, som overføres til rentekontoen.
I budgetforliget blev områdets budget øget med
0,7 mio. kr. til
• udvikling af detailhandel i købstæderne i 2022:
0,6 mio. kr.
• borgerrådgivning og whistleblower-ordning:
0,1 mio. kr.

Nakskov 2030
Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. De tre parter har tilsammen afsat 164 mio. kr.
til et ambitiøst udviklingsprojekt centreret om Hestehovedet og fjorden, havnen og bymidten fordelt over fem år.

Pulje til bygningsvedligehold
Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af
kommunale bygninger.

Handicaptilgængelighedspulje
Der er årligt afsat en pulje på 0,5 mio. kr., som disponeres
af Handicaprådet efter ansøgning.

Ny daginstitution i Nakskov
Der er afsat i alt 30 mio. kr. til opførelse af en ny moderne
børnehave i Nakskov.

Pulje til boligpolitisk handlingsplan
Der er afsat en pulje på 6 mio. kr. til byfornyelsesmidler.
Anvendelsen af puljen vil ske efter godkendelse af
byrådet.

Budgettet indeholder en bevillingsreserve på 24,5 mio. kr.
Beløbet indgår i servicerammen og er dermed med til at
nedsætte risikoen for, at denne overskrides.
Det samlede budget til administration og fællesudgifter
udgør 362,5 mio. kr.

Anlæg
I anlægsplanen er der afsat netto 106 mio. kr. i 2022.

Forventede overførte anlæg
Der forventes overført 61 mio. kr. vedrørende anlæg, der
ikke er afsluttet. Heraf udgør størstedelen fremrykkede
anlægsarbejder i forbindelse med COVID-19. Der er ikke
tale om ekstra bevillinger, da midlerne allerede er budgetlagt i 2021. Budgetlægningen af de overførte anlægsmidler sker af regnskabstekniske årsager, idet kommunens
overholdelse af anlægsrammen måles i forhold til det
vedtagne budget.
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FINANSIELLE POSTER
Nettoudgifter (i mio. kr.)
Skatter

-1.888,6

Tilskud og udligning

-2.008,4

Lånoptagelse

-99,5

Afdrag på lån

105,8

Renter

13,2

Balanceforskydninger

-0,6

Kassehenlæggelse

58,3

Finansielle poster i alt

-3.819,8

Den kommunale finansiering består af såvel skatter som
tilskud og udligning og udgør samlet 3.897 mio. kr. Lolland
Kommunes indtægter er, som tidligere år, baseret på det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Skatteindtægterne alene er budgetteret med lige knapt
1.889 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere i forhold til sidste
års budget. De højere indtægter skyldes blandt andet, at
der i 2022 er budgetteret med et grundskyldsprovenu på

Foto: Vesterborg Kirke – Jørgen Iversen, Nakskov Fotogruppe
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149 mio. kr. i stedet for det udmeldte statsgaranterede
provenu på 114 mio. kr. Samtidig er det statsgaranterede
udskrivningsgrundlang steget med 231 mio. kr. i forhold til
2021.
Provenuet fra indkomstskat kan opgøres til 1.715 mio. kr.
baseret på et udskrivningsgrundlag, der er opgjort til 6.521
mio. kr. og en udskrivningsprocent på 26,3. Selskabsskatter
er opgjort til 22 mio. kr. i 2022.
Beregnes Lolland Kommunes udskrivningsgrundlag pr.
indbygger, udgør det 171.437 kr. i 2022 mod landsgennemsnittets 205.806 kr. Udskrivningsgrundlaget pr. indbygger
ligger således 34.369 kr. under landsgennemsnittet. Til
sammenligning udgjorde forskellen i budget 2021 32.326 kr.
Lolland Kommunes indtægter fra grundskyld er budgetteret til 149 mio. kr. i stedet for det udmeldte statsgaranterede provenu på 114 mio. kr. Det skyldes, at der fra
Ministeriets side er ændret praksis, så det statsgaranterede grundskyldsprovenu i 2022 tager udgangspunkt i de
forventede ejendomsværdier, der endnu ikke er kendte.
Lolland Kommune vil derfor i 2022 til 2024 opkræve grundskyld ud fra de nuværende ejendomsværdier på
149 mio. kr.

Renteudgifterne er budgetteret til netto 13,2 mio. kr. og
omfatter primært renteudgifter til kommunens langfristede gæld. I forhold til budget 2021 er renteudgifterne
steget med 0,2 mio. kr. Hovedparten af kommunens lån er
fastforrentede lån.
På balanceforskydningerne frigives i 2022 deponeringer
for i alt -0,6 mio. kr. vedrørende lejemål.

Gennemsnitslikviditet
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har gennem de første tre kvartaler af 2021 været
stigende, hvorefter den i fjerde kvartal begyndte at falde.
At gennemsnitslikviditeten har været stigende de første ni
måneder af 2021, for derefter at være aftagende, hænger
sammen med den likviditetstilførsel på godt 159 mio.
kr. (ekstraordinær midtvejsregulering på 59 mio. kr. og
lånhjemtagelse på 100 mio. kr.), som Lolland Kommune fik
i starten af oktober 2020.
Det er på baggrund af det vedtagne budget forventningen, at gennemsnitslikviditeten vil fortsætte med at falde
i første halvår af 2022, hvorefter den igen vil stige, så den
udgør i omegnen af 122 mio. kr. ved udgangen af året. Når
gennemsnitslikviditeten forventes at stige i andet halvår
af 2022, skyldes det blandt andet, at der er budgetteret
med lånoptag på næsten 100 mio. kr. ultimo marts plus en
kassehenlæggelse på godt 58 mio. kr.
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Afdrag på lån indeholder såvel eksisterende som nye låns
afdrag. De samlede budgetterede afdrag udgør 105,8 mio.
kr.; en stigning på 4,2 mio. kr. i forhold til budget 2021.
Stigningen i afdrag er en afledt effekt af øget lånoptagelse.
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Lolland Kommune budgetterer i 2022 med en samlet
lånoptagelse på 99,5 mio. kr. Lånoptagelsen omhandler
primært lån til havneprojekter, energieffektiviseringer og
byfornyelsesprojekter.

Årlig udvikling i gennemsnitslikviditeten (mio. kr.)

Jan

Det samlede tilskuds- og udligningsbeløb udgør 2.008 mio.
kr., hvilket er en stigning på knapt 32 mio. kr. i forhold
til budget 2021. Når stigningen i det samlede tilskuds- og
udligningsbeløb ikke er større, trods et forhøjet paragraf
16-tilskud på 39 mio. kr., skyldes det hovedsageligt et faldende bloktilskud som følge af befolkningstilbagegang.

2022

Befolkningsudvikling
I den seneste befolkningsprognose fra maj 2021 præsenteres ligesom de foregående år tre scenarier for befolkningsudviklingen. Det skyldes den store usikkerhed - i
forhold til befolkningsudviklingen - som Femernprojektet
medfører. Fokus i befolkningsprognosen er basisscenariet, der tager udgangspunkt i fremskrivning af den
historiske udvikling i fødselsoverskuddet, flyttebalancen
og vandringsbalancen. Det scenarie viser et stadigt faldende folketal i Lolland Kommune. I basisscenariet er det
forventningen, at befolkningstilbagegangen vil ligge på
gennemsnitligt 260 borgere om året fra 2021 til 2033.
Befolkningstilbagegangen i basisscenariet er udtryk for
et negativt fødselsoverskud på godt 380 personer årligt
samt en flytte- og vandringsbalance, der er svagt stigende
fra et negativt udgangspunkt på omkring minus 15 personer i 2021 til et plus på cirka 200 personer i slutningen af
perioden.
Med udgangen af tredje kvartal 2021 har befolkningstilbagegangen i indeværende år været på 298 borgere, hvilket
stemmer godt overens med forventningerne til befolkningsudviklingen i hele 2021, som er et fald på 394 borgere.
Som det fremgår af søjlediagrammet forventes antallet
af børn, unge og erhvervsaktive i basisscenariet at falde,
mens antallet af over 65-årige forventes at være svagt
stigende.
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De to supplerende scenarier er henholdsvis et forsigtigt
samt et optimistisk scenarie i forhold til befolkningsudviklingen i Lolland Kommune. Begge scenarier er nærmere
forklaret og gennemgået i befolkningsprognosen fra maj
2021, der findes på www.lolland.dk.

Befolkningsprognose 2020 – 2032
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KOMMUNERNES ØKONOMI 2022

Det overordnede indhold i aftalen mellem regeringen og
kommunerne for det kommende års økonomi er nogle
rammer for kommunernes økonomi for 2022 og de efterfølgende år. Grundet udligningsreformen fra maj 2020 er
fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2022 ikke
betinget af en uændret kommunal skattefastsættelse for
kommunerne under ét.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 besluttede
Lolland Kommune at sænke skatten til 26,3 procent og
modtager i den forbindelse et fast årligt tilskud på 43,3
mio. kr. svarende til provenutabet. Hvis kommunen øger
beskatningen, bortfalder tilskuddet fuldt ud.
Ligesom foregående økonomiaftaler er 3 mia. kr. af det
samlede bloktilskud betinget af, at kommunerne under
ét overholder den aftalte serviceramme i forbindelse
med budgetlægningen. Derudover er der fortsat også en
sanktion, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke
overholder rammen. Sanktionen udmøntes dels kollektivt
(40 procent) og dels individuelt (60 procent).
Med økonomiaftalen er der enighed om, at kommunerne
kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af
arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med
aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil
kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes
forbrug af eksterne konsulenter med virkning på 0,2 mia.
kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
I forbindelse med udligningsreformen fra maj 2020 blev
finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gjort permanent,
ligesom fordelingen sker efter fastholdte parametre - med
1,5 mia. kr. fordelt på alle kommuner og 2 mia. kr. fordelt
efter kommunernes økonomiske vilkår. Lolland Kommunes andel er opgjort til 37,1 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr.
mindre end i 2021 og afspejler det faldende folketal.

Særtilskudspuljer
Særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner (paragraf 16-tilskud) udgør 350 mio. kr. Der er søgt om tilskud
herfra, og Lolland modtager 120 mio. kr. i særtilskud i
2022.

Skat
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskudsog udligningssystem fra 2020 enighed om at understøtte,
at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som
følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges
rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med
op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af
en eventuelt samlet skattestigning, som kan tilskrives en
overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles
efter vilkår fastsat med udligningsreformen.
I økonomiaftalen er der enighed om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret
kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til
skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på
op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75
procent af provenutabet i 2022, 50 procent i 2023 og 2024
og 25 procent i 2025.

Anlæg
Kommunernes bruttoanlægsudgifter må i 2022 samlet set
udgøre 19,9 mia. kr., hvilket er 1,7 mia. kr. mindre i forhold
til anlægsloftet i 2021. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. til
grønne investeringer.
1 mia. kr. af bloktilskuddet for 2022 er betinget af, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.

Lånepuljer
Med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi
for 2022 blev der afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det ordinære anlægsområde.
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Lolland Kommune har ikke søgt om mulighed for lånoptagelse.

Bevillingsniveau og bevillingsregler
Ifølge styrelsesloven skal byrådet ved den årlige budgetvedtagelse fastlægge bevillingsniveauet for det kommende budgetår.
Sammen med budgetvedtagelsen vedtog byrådet, at
bevillingsniveauet for driftsbevillinger fastlægges til
udvalgsniveau. Det betyder, at der kun skal søges om
tillægsbevillinger, når der skal korrigeres i nettorammen
for det enkelte udvalg.
Bevillingsniveauet for anlægsbevillinger er rådighedsbeløbet for hver enkelt anlægsprojekt.
For de finansielle poster skal byrådet tage stilling til renteindtægter og -udgifter under ét, afdrag på lån under ét,
tilskud og udligning under ét og skatter under ét.
Bevillingerne afgives som nettobevillinger.

Foto: Mandeltræ – Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe
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REGNSKABSOPGØRELSE
1.000 Kr.

2022

2023

2024

2025

Skatter

-1.888.617

Tilskud og udligning

-2.008.359

-1.914.615

-1.947.014

-1.806.277

-1.967.492

-1.985.554

-2.023.133

-3.896.976

-3.882.107

-3.932.568

-3.829.410

0

0

0

0

Indtægter

Indtægter i alt
Driftsvirksomhed - Overførsler
Teknisk Udvalg
Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

0

-3.473

-4.197

-4.197

-4.197

Ældre- og Sundhedsudvalget

186.186

186.186

186.186

186.186

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

967.834

961.938

961.201

961.201

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget
I alt drift

575

575

575

575

1.151.122

1.144.502

1.143.765

1.143.765

Driftsvirksomhed - Service
Teknisk Udvalg

153.625

154.010

154.010

154.010

Fritids- og Kulturudvalget

74.795

74.295

73.795

73.495

Børne- og Skoleudvalget

804.060

801.184

801.184

801.184

Ældre- og Sundhedsudvalget

941.286

940.641

942.659

942.659

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

157.958

157.959

157.961

157.961

Økonomiudvalget

404.104

406.468

410.125

410.072

2.535.828

2.534.557

2.539.734

2.539.381

0

70.083

155.318

242.489

3.686.950

3.749.142

3.838.817

3.925.635

-210.026

-132.965

-93.751

96.225

13.203

12.017

10.730

9.046

-196.823

-120.948

-83.021

105.271

Anlæg

132.950

120.000

120.000

120.000

Resultat i alt

-63.873

-948

36.979

225.271

-63.873

-948

36.979

225.271

I alt drift
Pris og lønstigninger (drift og anlæg)
I alt drift inkl. pris- og lønstigninger
Driftsresultat før renter
Renter
Primært driftsresultat

Finansieringsoversigt
Resultat iflg. ovenstående
Lånoptagelse (langfristet gæld)

-99.528

-13.000

-3.800

-3.800

Afdrag på lån (langfristet gæld)

105.761

107.262

108.947

110.630

-626

-626

-626

-626

-58.266

92.688

141.500

331.475

19.326

112.014

253.514

584.989

Balanceforskydninger
Ændring af likvide aktiver
Forventet kassetræk ultimo året
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UDVALGENES BEVILLINGSRAMMER
1.000 Kr.

2022

2023

2024

2025

3.686.950

3.679.059

3.683.499

3.683.146

153.625

154.010

154.010

154.010

3.998

3.883

3.883

3.883

Kollektiv trafik, havne mv.

58.106

58.106

58.106

58.106

Veje og grønne områder

91.521

92.021

92.021

92.021

74.795

74.295

73.795

73.495

49.303

48.803

48.303

48.003

Drift og refusion - netto - i alt
Teknisk Udvalg

Bev.

Miljø og planlægning

Fritids- og Kulturudvalget

Bev.

Kultur og borgerservice
Folkeoplysning og idræt
Børne- og Skoleudvalget

Bev.

Fælles - Skoler og Stab

25.492

25.492

25.492

796.987

796.987

796.987

7.409

7.409

7.409

7.409

Dagtilbud

132.378

130.378

130.378

130.378

Undervisning

270.661

269.061

269.061

269.061

Fritidstilbud

36.879

36.879

36.879

36.879

Specialundervisning

73.946

73.946

73.946

73.946

Sundhed

23.083

23.046

23.046

23.046

Understøttende foranstaltninger

34.057

34.057

34.057

34.057

Forebyggelse og anbringelse
Ældre- og Sundhedsudvalget

Bev.

222.174

222.211

222.211

222.211

1.127.472

1.126.827

1.128.845

1.128.845

Sundhed

281.953

281.953

281.953

281.953

Ældre

582.638

581.993

584.011

584.011

Psykiatri

103.673

103.673

103.673

103.673

Handicappede

159.208

159.208

159.208

159.208

1.125.792

1.119.897

1.119.162

1.119.162

57.339

53.755

54.417

54.417

Midlertidig forsørgelse

260.942

260.585

260.969

260.969

Varig forsørgelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bev.

Forsikrede ledige

532.917

532.854

529.768

529.768

Øvrige sociale formål

55.389

55.389

55.389

55.389

Beskæftigelsesindsats

83.844

81.952

83.255

83.255

Socialpsykiatri

30.911

30.911

30.911

30.911

Handicappede

90.822

90.823

90.823

90.823

Misbrug

13.120

13.120

13.120

13.120

Projekter
Økonomiudvalget
Ejendomme
Administration og fællesudgifter
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Bev.

508

508

510

510

404.679

407.043

410.700

410.647

42.207

42.207

42.207

42.207

362.472

364.836

368.493

368.440

1.000 Kr.

2022

2023

2024

2025

Anlæg - brutto - i alt

U

132.950

120.000

120.000

120.000

Økonomiudvalget

U

132.950

120.000

120.000

120.000

69.400

102.350

112.500

10.150

10.150
500

500

1.000

1.000

Nakskov Havn:
- Havnestrøm til skibsfart

U

- Vejomlægning kaj 8

U

3.500

3.000

- Anoder, tagplader og vejkryds

U

2.400

- Søpavillonvej og renovering

U

1.300

Renovering af lystbådehavne

U

6.200

Dybvig Miljøoprensning og høfder

U

6.500

Nakskov Svømmehal div. Vedligehold

U

1.500

Pulje til budget

U

0

Rødbyhavn Havn:
6.200

Forventede overførte anlæg fra 2021

U

60.700

Nakskov 2030

U

23.850

Bygningsvedligehold pulje 2022

U

5.000

Handicaptilgængelighed 2022

U

500

500

Ny daginstitution i Nakskov

U

10.000

20.000

Følgearbejder efter Lolland Forsyning

U

2.000

Følgearbejder, NCC asfaltkontrakt

U

2.000

Opgradering af vejnet Sydkysten

U

500

Trafiksikring af skoleveje

U

1.000

Fredningssag Skarholm

U

Pulje Boligpolitisk handlingsplan

U

1.000
3.750

6.000

6.000

6.000

6.000

0

70.083

155.318

242.489

Pris- og lønstigninger
vedr. drift og anlæg
Finansielle bevillinger
Økonomiudvalget

U

177.230

119.279

119.677

119.676

I

-3.997.130

-3.988.421

-4.078.494

-4.165.311

U

177.230

119.279

119.677

119.676

I

-3.997.130

-3.988.421

-4.078.494

-4.165.311

Skatter

I

-1.888.617

-1.914.615

-1.947.014

-1.806.277

Tilskud og udligning

I

-2.008.359

-1.967.492

-1.985.554

-2.023.133

Renter

U

13.203

12.017

10.730

9.046

Afdrag

U

105.761

107.262

108.947

110.630

Lånoptagelse

I

-99.528

-13.000

-3.800

-3.800

Balanceforskydninger

I

-626

-626

-626

-626

Forskydninger i likvide aktiver

U

58.266

0

0

0

-

I

0

-92.688

-141.500

-331.475
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