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Udviklingspartnerskab for 2022-2025 mellem Langeland
Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet
Udviklingspartnerskab for 2022-2025
Indenrigs- og Boligministeriet og Langeland Kommune indgår hermed en aftale om et
udviklingspartnerskab for perioden 2022-2025. Med udviklingspartnerskabet fastlægges et særtilskud i fire år mhp., at kommunen iværksætter langsigtede investeringer i
tiltag til at forbedre deres økonomiske situation.
Baggrunden for partnerskabet er, at Langeland Kommune er blandt de kommuner, der
ved tildelingen af særtilskud for 2022 har opfyldt kriterierne for en særligt vanskeligt
stillet kommune med demografiske, socioøkonomiske og vedvarende økonomiske
udfordringer. Kommunen har også i tidligere år opfyldt mange af kriterierne som særligt vanskeligt stillet kommune.
Formål og initiativer
Udviklingspartnerskabet understøtter Langeland Kommunes arbejde med at skabe en
mere balanceret udvikling og økonomi i kommunen. Bl.a. i relation til strukturelle
udfordringer vedrørende demografisk udvikling, ældreområdet samt tilflytning af
socialt udfordrede borgere.
Udviklingspartnerskabet understøtter en flerårig indsats i kommunen inden for bl.a.
erhvervsudvikling, turisme, bæredygtighed og kystudvikling.
Langeland Kommune planlægger at arbejde med en række konkrete initiativer. En del
af initiativerne ligger inden for partnerskabets periode, mens en del har en tidshorisont, der kan række ud over perioden for partnerskabet.
Der forventes arbejdet med følgende initiativer inden for aftalens periode:
© Udvikling af lokale kulturelle og naturmæssige attraktiviteter mv. som
Langelands Museum, Geopark Det Sydfynske Øhav og SHORES mhp. at
understøtte turisme, erhverv og tilflytning.
© Markedsføring af Langeland og fremme af turisme, herunder ift. at
skabe en fælles platform til formidling samt udvide sæsonen og gøre turismeerhvervet mere bæredygtigt.
© Udvikling af opgaveløsningen på ældreområdet, herunder som led i velfærdsaftale på ældreområdet. Det omhandler fx prøvehandlinger vedr.
bedre organisering, mindre/smartere dokumentation og forenklet visitation gennemført inden for rammerne af "Aftale om velfærdsaftaler på
ældreområdet” af 17. december 2020.
indenrigs 0g
boligministeriet

Tabel 1

2022 2023 2024
37,0 37,0 37,0
l alt
148,0
Aftaleparterne vil i aftaleperioden følge op på udviklingen med fokus på disse initiativer. Vedr. mere langsigtede initiativer vil parterne fortsætte dialogen.
Særtilskud
Langeland Kommune modtager i aftaleperioden 2022-2025 et særtilskud, som understøtter iværksættelsen af de angivne initiativer mhp., at kommunen på sigt opnår en
mere balanceret økonomi. Særtilskuddet, som tildeles årligt i denne periode, fastholdes på niveauet for det tildelte særtilskud i 2022.
Af nedenstående tabel 1 er den fastlagte finansieringsprofil for udviklingsaftalen.
Særtilskud fordelt i udviklingspartnerskab (mio. kr.)
Christian Rabjerg Madsen onni ansen
Indenrigs- og boligminister Borgmester, Langeland Kommune
Anm.: Tilskud tildetes efter § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Aftaleparterne er enige om at drøfte kommunens tilskud, såfremt kommunens økonomiske forudsætninger eller puljens størrelse ændres væsentligt inden for perioden.
Opfølgning på aftalen og videre dialog
Som opfølgning på udviklingsaftalen oplyser kommunen over for Indenrigs- og Boligministeriet om status for arbejdet med initiativerne. Dette kan baseres på materiale,
der udarbejdes til brug for kommunens interne opfølgning på initiativerne.
Ved periodens udløb vil ministeriet i dialog med kommunen foretage en samlet vurdering af initiativernes effekt.
Der er enighed om at fortsætte dialogen ift. evt. barrierer eller lånebehov
Den 30. juni 2022
2025
37,0
Tilskud

