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Befolkning og befolkningsudvikling 

• Største udfordring er faldet i befolkningstallet – vi bliver færre! 
• Befolkningen falder med mere end 100 om året. 
• Vi er hårdt ramt af uroen på de globale markeder – og stilstanden i 

hussalget. Nuværende prognosen holder derfor ikke! 
• Hvis vi ikke gør noget –  
 så fortsætter kurven i  
 nedadgående retning. 

 



Befolkning og befolkningssammensætning 
• Befolkningstallet falder fordi vi er 

mange ældre, der falder ud af 
statistikken ved dødsfald. 

• Der fødes færre og for få børn. 
• Der er ikke tale om afvandring. 
• De løber ikke skrigende herfra! 
• Men vi er nødsaget til, at have 

en særlig Udviklingsaftale med 
Staten om særtilskud m.h.p den 
ordinære kommunale drift. 

• Målet på langt sigt er, at blive en 
økonomisk bæredygtig 
kommune. 

 
 



Tilflytning og fraflytning 

• I 2009 var der for første gang i 
flere år tale om nettotilflytning 
– altså at flere flytter hertil end 
de flytter her fra. 

• I 2010 er antallet af tilflyttere 
blevet mindre på grund af uro 
på markederne. Boligmarkedet 
har stor betydning for antallet 
af flytninger. 

• Over de sidste 10 år er der dog 
blevet både færre tilflyttere og 
færre fraflyttere. 

• Der er dermed muligheder for 
øget bosætning på sigt. 

Kilde: Danmarks Statistik fra Kontur 2011 



Tilflytternes indkomst 

• Dem der flytter væk har lavere 
indkomst end dem, der flytter 
til kommunen. 

• Det peger på, at vi er gode til 
at tiltrække tilflyttere med en 
højere indkomst. 

• Gennemsnitsindkomsten er 
stadig blandt de laveste i 
regionen – men en ændret 
bosætning og befolknings-
sammensætning kan ændre 
billedet på meget langt sigt. 

Kilde: Danmarks Statistik fra Kontur 2011 



Adgang til arbejdspladser 

• Fra Langeland kan man nå ud 
til ca. 125.000 arbejdspladser  
inden for én time i egen bil.  

• Dermed er der ikke den helt 
store forskel i mulighederne -
om man bosætter sig i eks. 
Kerteminde eller på Lange-
land. 

• Både den fysiske og teknolo-
giske infrastruktur er vigtig for 
lokal bosætning og vækst. 

Kilde: Danmarks Statistik fra Kontur 2011 



Iværksætteriet er helt i top! 

• Nye virksomheder beskæftiger 
knap 18 % af de ansatte i den 
private sektor. 

• Langeland ligger helt i top på 
iværksætterne. 

• Det er de mindre iværksættere, 
der er fleksible – og har en god 
overlevelsesevne. 

Kilde: Danmarks Statistik fra Kontur 2011 



Ildsjælene er også helt i top! - events og projekter! 

 



Gæster og turister 

• Turismen fylder mere og mere. 
• Kvaliteten i tilbuddene er 

blevet både højere og mere 
varieret. 

• Mange sommerhuse – ingen 
bopælspligt i landområderne. 

• Turismen er præget af temaer 
omkring strandene, Det 
Sydfynske Øhav, naturen, det 
rekreative og det autentiske. 

• Udfordringen er at få øget 
døgnforbruget. 



Planstrategien er overliggeren - temaerne 

• Bosætning er det tværgående 
tema for alle indsatsområder i 
kommunen. 

• Indsatserne handler om at 
gøre det attraktivt for både 
dem der bor her, for potentielle 
bosættere, og for gæster samt 
turister. 

 

 



Strategiens 7 indsatsområder 



Ørstedskolen som OPP og ny skolestruktur 



Et skoletilbud i verdensklasse! 

 



Ørstedbyen – en helt ny bydel under opbygning 



Nye tilbud og service til moderne familier  



Nyt åbent bibliotek og nye læringsmiljøer  

 



Havne og havneudvikling – projekter undervejs 

• International arkitektkonkur-
rence for unge arkitekter,  
Rudkøbing Havn i samarbejde 
med Kulturministeriet og 
Dansk Arkitektur Center. 

• Analyse af Rudkøbing Havn i 
samarbejde med Realdania og 
Syddansk Universitet. 

• Masterplaner for Rudkøbing og 
Bagenkop Havn. 

• Forskellige udviklingsprojekter 
og renovering er allerede i 
gang i og omkring havnene. 

 

  



Bagenkop – Årets Landsby  

 



Moderne tilbud til ældre og plejehjem 

 
 



Nyt sundhedshus med nyt jobcenter 

• Nyt Sundhedshus etableres i 
en del af den tidligere skole i 
Rudkøbing – anlæg ca. kr. 23 
mio. 

• Et integreret hus med et hav af 
funktioner – forebyggelse, 
læger, psykolog, terapeuter, 
træning, fitness, jordemoder, 
jobcenter o.s.v. 

• Både private og offentlige 
aktører er med. 

• Huset understøtter den hel-
hedsorienterede og tværfag-
lige indsats.  
 



Turismen under udvikling – flere tilbud af høj kvalitet 

 
 
 



Langelandsfestivalen - aktiviteter og events  
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