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Påtegninger
Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 25. april 2017 aflagt
årsregnskab for 2016 for Skive Kommune til
byrådet.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i
overensstemmelse med Lov om Kommunernes
Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af kommunens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.
I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver
byrådet hermed regnskabet til revisionen.

Skive Kommune, den 25.april 2017
Peder Chr. Kirkegaard

Per Mathiasen

_________________________

____________________________

Borgmester

Kommunaldirektør
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Revisionspåtegning

Efter byrådets godkendelse af regnskab 2016
gennemfører revisionen den afsluttende revision
for året. Resultatet af gennemgangen og

revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning

2

Kommunens årsberetning
Ledelsens årsberetning
Regnskabsresultat
i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 2015
til 2016 minus overførslerne fra 2016 til 2017.

Regnskabet for 2016 fremgår af nedenstående
tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet

Mio kr.

Vedtaget
budget

Tillægsbev./ Omplaceringer

Ændring i
overførsel
2016/17

Korrigeret
budget excl.
overførsler

Forbrug
2016

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter
Skatter

1.897,3

-1,6

0,0

1.895,6

1.895,4

Tilskud

984,9

-1,3

0,0

983,6

984,5

Indtægter i alt
Service
Overførelsesudgifter
Driftsudgifter i alt

2.882,1

-2,9

0,0

2.879,2

2.879,9

-2.051,3

-15,4

4,1

-2.062,5

-2.051,0

-769,0

49,1

-4,4

-724,3

-702,7

-2.820,2

33,8

-0,3

-2.786,8

-2.753,8

Renter m.v.

-8,4

5,0

0,0

-3,4

-1,3

Resultat af ordinær drift

53,5

35,9

-0,3

89,1

124,9

-76,1

-46,2

50,5

-71,8

-66,2

-6,0

-0,1

2,0

-4,1

-4,0

Skattefinansieret anlæg
Anlægsudgifter
Udgifter vedr. jordforsyning
Indtægter vedr. jordforsyning

6,0

1,7

0,0

7,7

6,2

Nettoanlægsudgifter i alt

-76,1

-44,6

52,5

-68,2

-64,0

Resultat - Skattefinansieret område

-22,7

-8,7

52,2

20,8

60,9

-8,5

5,6

0,0

-2,9

-2,3

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
Driftsresultat
Anlægsresultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,5

5,6

0,0

-2,9

-2,3

-31,1

-3,1

52,2

18,0

58,6

Resultat i alt

-31,1

-3,1

52,2

18,0

58,6

Afdrag på lån

-46,0

-1,4

0,0

-47,4

-46,5

Resultat - Forsyningsvirksomheder
Resultat i alt
PENGESTRØMME

Låneoptagelse

22,7

0,0

-22,7

0,0

12,0

Øvrige finansforskydninger

-1,6

8,4

-7,8

-0,9

-14,5

-56,0

4,0

21,7

-30,3

9,6

Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)

Resultat af ordinær drift
Resultatet af ordinær drift udgør 124,9 mio. kr.,
hvilket er 71,4 mio. kr. mere end det oprindelige
budget og 35,8 mio. kr. mere end det korrigerede
budget renset for overførsler mellem årene.
Det større driftsresultat i regnskabet kan primært
henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsom-

rådet med godt 66 mio. kr., hvoraf 51 mio. kr.
vedr. forsikrede ledige. Der er i 2016 givet tillægsbevilling til en mindreudgift på 49 mio. kr.
2016
Resultat af ordinær drift i årene 2007
fremgår af oversigten.
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I henhold til den økonomiske politik skal resultatet
af den ordinære drift udgøre 50-60 mio. kr. i 2016.
Driftsresultatet på 124,9 mio. kr. er dermed 64,9
mio. kr. højere.

rammen, hvilket er meget tæt på rammen. Der er
endvidere overført 8,0 mio. kr. fra drift til anlæg og
tilført 10,0 mio. kr. til kassen vedr. bufferen til serviceudgifter.

Skattefinansieret drift

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne
for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i

Det korrigerede budget for skattefinansierede
driftsudgifter udgør 2.918,3 mio. kr., bestående af
det vedtagne budget på 2.820,2 mio. kr., overførsler fra 2015-16 på 131,9 mio. kr. og tillægsbevillinger på -33,8 mio. kr.
De skattefinansierede driftsudgifter i regnskab
2016 udgør 2.753,8 mio. kr. mod det korrigerede
budget på 2.918,2 mio. kr. svarende til et restbudget på 164,6 mio. kr. Af restbudgettet på 164,6
mio. kr. er 131,6 mio. kr. overført til 2017, mens
restbeløbet på 33,0 mio. kr. tilføres kassen, da der
på disse områder ikke er overførselsadgang.

Den samlede overførsel af serviceudgifter fra
2016 til 2017 udgør 123,8 mio. kr. og der kan
samlet set ikke forbruges af denne opsparing, hvis
serviceudgifterne skal overholdes i 2017. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud
gælder også i 2017 og fremefter. Evt. modregning
i bloktilskuddet vil blive fordelt med 60% for den
enkelte kommune og 40% kollektivt.

Renter
Skive Kommune overholder i regnskab 2016
rammen for serviceudgifter. Rammen er på
1.939,4 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og
KL om kommunernes økonomi for 2016. Forbruget er på 1.937,2 mio. kr., altså 2,2 mio. kr. under

Renteudgifterne udgør netto 1,3 mio. kr. mod et
korrigeret budget på 3,4 mio. kr. Minderudgiften
kan primært tilskrives lavere renteudgifter på den
langfristede gæld
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Skattefinansieret anlæg
Det korrigerede budget for skattefinansierede
anlægsudgifter udgør 226,4 mio. kr., bestående af
det vedtagne budget på 76,1 mio. kr., overførsler
fra 2015-16 på 105,7 mio. kr. og tillægsbevillinger
på 44,6 mio. kr.
De skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab
2016 udgør 64,0 mio. kr. mod det korrigerede
budget på 226,3 mio. kr., svarende til et restbudget på 162,4 mio. kr., hvoraf der er overført 158,1
mio. kr. til 2017 og 4,3 mio. kr. tilføres kassen,
hovedsageligt pga. mindreforbrug vedr. køb af
grund til Entreprenørgården på 3,0 mio. kr.
Der har i direktionen været fokus på en tættere
opfølgning på anlægsforbruget med henblik på at
sikre en mere realistisk vurdering af forbruget til
anlæg overfor Økonomiudvalget og Byrådet ved
de kvartalsvise forventede regnskaber i 2016. Der
er vurderet et forbrug på 80,5 mio. kr., 84,0 mio.
kr. og 69,5 mio. kr. ved de 3 forventede regnskaber i 2016, der således er kommet tættere på det
faktiske forbrug på 64,0 mio. kr., dog især ved den
seneste vurdering, således at tiltaget har haft den
tilsigtede effekt.
På By- og Landsbyudvikling er der ikke ændringer
vedr. gule projekter i forhold til status ved forventet regnskab 30.09.2016. Det betyder således at
risikovurderingen pr. 31.12.2016 nu lyder på ca.
7,0 mio. kr., der hovedsagelig består af udestående hjemtagninger af §17-midler. Af disse §17midler er der dog indgået 3,5 mio. kr. a conto indtægter i regnskab 2014.
Aftalen mellem Regeringen og KL indeholder i
2016 ingen bindinger i forhold til skattefinansieret
anlæg og dermed ingen sanktion på overskridelse
af anlægsrammen
Af anlægsinvesteringer i 2016 kan nævnes:
24,1 mio. kr. til en række vejrenoveringsprojekter, herunder stibro og arealer omkring Skive Å, trafiksikkerhed ved Sdr. Boulevard, stitunnel i Rønbjerg, renovering og forskønnelse
af hovedgaden i Breum, forskønnelse af Egerisvej samt etablering af cykelstier, herunder
mellem Dommerby og Skive

3,2 mio. kr. til udskiftning af gadelys til energisparepærer.
3,4 mio. kr. til områdefornyelse i bl.a. Breum,
Hald og det vestlige Skive.
9,3 mio. kr. til skoler, til bl.a. ombygning af
Jebjerg Skole og udearealer/legeområder ved
Brårup Skole..
14,1 mio. kr. til idræt, herunder 9,4 mio. kr. til
Resen Multipark.
1,7 mio. kr. til en række projekter til fremme af
landsbyudvikling.

Lån
Lån optages, hvor der er låneadgang i henhold til
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Ordinære lån er optaget til eksempelvis energibesparende foranstaltninger og byfornyelse.
Der er afdraget 46,5 mio. kr. på lån fordelt med
17,3 mio. kr. vedr. ældreboliger og 29,2 mio. kr.
vedr. ordinære lån. Der er optaget nye ordinære
lån på 12,0 mio. kr. Netto er der således afdraget
17,2 mio. kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 29,2 mio. kr. og låneoptagelsen på 12
mio. kr.
Ifølge den økonomiske politik er det et mål at den
langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Det faktiske resultat er således væsentlig over
målet. Afdragsprofilen for de kommende år viser
højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde.
Kommunens låneramme er på 7,0 mio. kr. og
dermed er der optaget 5 mio. kr. for meget i lån. I
henhold til lånebekendtgørelsen skal kommunen
betale et ekstraordinært afdrag i 2017 på forskellen på 5,0 mio.
Den langfristede gæld udgør ultimo 2016 957,3
mio. kr. Gælden er fordelt med 405,4 mio. kr. der
vedr. ældreboliger, 467 mio. kr. i ordinær gæld og
84,9 mio. kr. vedr. finansiel leasing.
Ultimo 2016, er 87,42 % af den ordinære gæld
fast forrentet, og 12,58 % variabelt forrentet.
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Likviditet
Regnskabet for 2016 viser en likviditetsstyrkelse
på 9,6 mio. kr., heraf en kursregulering på en
indtægt på 7,0 mio. kr. Ultimo 2016 var kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen 434
mio. kr. Endvidere er der deponerede beløb på
68,7 mio. kr.

Mio. kr.
Drift
Anlæg
Drift og anlæg i alt
Låneoptagelse
Finansforskydninger
I alt

2010-11
90,9
101,7
192,6
-15,9
-31,0
145,7

2011-12
140,0
124,2
264,2
-29,6
-35,4
199,2

I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter
kassekreditreglen til enhver tid over de seneste
365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er
over 0. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet
udgør i 2016 434 mio. kr. mod 390 mio. kr. i 2015.

Derudover er der en gæld til forsyningsvirksomhederne på 51,7 mio. kr. ultimo 2016 fordelt med
8,4 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S
og 43,3 mio. kr. til renovation NOMI 4S.
Til forklaring af likviditetens størrelse hører også
overførslerne af bevillinger, der udgør 244,7 mio.
kr. i alt fra 2016 til 2017. Tabellen viser udviklingen i overførsler i perioden 2010-2017.

2012-13
141,2
123,9
265,1
-22,0
-40,1
203,0

2013-14
135,3
97,1
232,4
-20,2
0,6
212,8

2014-15
134,3
90,8
225,1
-18,7
3,6
210,0

2015-16
131,9
105,7
237,6
-21,7
7,2
223,0

2016-17
131,6
158,1
289,7
-44,4
-0,6
244,7

Målsætningen i den økonomiske politik for 2015
er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal
svare til overførslen til det kommende år, dvs. 245
mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af
figuren nedenfor.

Gennemsnitlig likviditet i Skive Kommune
1. januar 2007- 31. januar 2017
kr. 600.000.000
kr. 500.000.000
kr. 400.000.000
kr. 300.000.000
kr. 200.000.000
kr. 100.000.000
kr. 0

1 mdr.

3 mdr.

12 mdr.

Deponeret beløb
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Oversigt over organisationen
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Udvalg og politikområder
Byrådet har syv faste udvalg med hvert sit fagområde og hver sin bevilling. Her sidder kun medlemmer af
byrådet. Udvalgene mødes jævnligt som regel en gang om måneden
.Teknik-

og Miljøudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Drift og anlæg
Byg og miljø
Plan og support

Børne- og Familieudvalget
Dagtilbud
Skoler
Familieområdet

Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget
Overførselsudgifter
Forsikrede ledige inkl. Beskæftigelsesindsats, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
ØD-områder (UU, jobkonsulentre, uddannelse, Bomi, Sprogcenter, mentorer
og administrive opgaver).
Erhverv og Turisme

Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Skive Musikskole
Museum Salling

Social- og Ældreudvalget
Socialområdet/handikappede
Ældre
Ældreboliger

Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget
Sundhed

Økonomiudvalget
Renter
Afdrag på lån
Politisk organisation
By- og landsbyudvikling
Administration
Forskydninger i likvide aktiver
Finansforskydninger
Tilskud
Skat
Skive Kommune indgik pr. 1.1.2016 i en ny fælles beredskabsenhed sammen med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Den nye beredskabsenhed er etableret som et §60 selskab - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) med adresse i Struer Kommune.
Forsyning er brugerfinansieret og består af renovation, Økonomiudvalget har ansvaret for bevillingen
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Beretning fra forvaltningerne
Teknik- og miljøudvalget
Teknik- og miljøudvalget

Forbrug 135,8
mio kr.
5% af
regnskabet

Politikområder
Plan og support:
30.228.890
Byg og miljø:
9.530.502
Drift og anlæg:
96.111.370

Halvdelen af gadebelysning er nu LED
Der er de senere år via de ordinære driftsbudgetter gennemført en gradvis udskiftning af de
traditionelle gadelamper til nye og mindre energikrævende LED-lamper.
Byrådet besluttede imidlertid - med virkning fra
2014 - at intensivere denne udskiftning ved en
ekstraordinær bevilling på 15 mio. kr. fordelt over
flere år.
Ved udgangen af 2016 er denne ekstra pulje anvendt, og i sammenhæng med midler fra driftsbudgetterne er der udskiftet ca. 5.500 lamper til
nye LED-lamper, svarende til ca. halvdelen af det
samlede gadelysanlæg. Udover at anlægget er
blevet renoveret og fornyet er der positive tilbagemeldinger på, at der samtidig er indført belysning i alle lamper, omend med reduceret styrke i
nattetimerne. Der opleves dermed en større tryghed end tidligere hvor 2 ud af 3 lamper var slukkede i nattetimerne.

Ikke mindst har udskiftningen medført et betydeligt fald i strømforbruget til gadelys generelt. Siden
gennemførelsen af det ekstraordinære program er
forbruget reduceret med ca. 735.000 kWh, svarende til ca. 1,2 mio. kr. Denne besparelse er
anvendt til finasiering af den ekstraordinære bevilling.

Asfaltbelægning på veje og cykel/gangstier
Funktionskontrakten omfatter belægningsarbejder
på landet og i en del af de mindre landsbyer. Der
er i 2016 udført ca. 30 km OB-belægninger og ca.
7 km slidlagsbelægninger. Derudover er der udført reparationsarbejder og lappearbejder på vejnettet der er omfattet af kontrakten.
Der blev indgået en partneringkontrakt gældende
for 4 år på den resterende del af vejnettet, cykel/gangstier og parkeringspladser, og der blev i
2016 udført ca. 8 km slidlagsbelægninger på cykel/gangstier og ca. 7 km slidlagsbelægninger på
kørebaner. Derudover udføres der også reparationsarbejder og lappearbejder i partneringkontrakten.

Renovering af rendestensbrønde, fortove og veje
I 2016 er der udskiftet rendestensbrønde i forbindelse med ledningsrenoveringen i Lem, Skive
Midtby og i Brårupområdet. Derudover er der blevet udført fortovsrenovering på Agertoften og
Lyngtoften i Brårupområdet.

36 nye infotavler
Byrådet besluttede i 2011 at meddele en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udskiftning af de mange
informationstavler placeret rundt i kommunen.
Informationstavlerne fremstod i forskellige designs
og størrelser og ofte med de gamle kommunenavne. Byrådet ønskede at harmonisere disse
tavler og samtidigt få dem ajourført. Udskiftningen er ved udgangen af 2016 gennemført således
56 gamle infotavler. Disse er nu erstattet af 36
nye infotavler.

Nye vejanlæg
Nye cykelstier har igen i 2016 været højt prioriteret. I løbet af året er der bl.a. blevet etableret nye
cykelstier langs Bilstrupvej, dobbeltrettet cykelsti

9

og cykelbaner langs Sundhøj i Glyngøre, samt
cykelstier langs Viborgvej mellem Dommerby og
Skive. Desuden er etablering af en 3,5 km dobbeltrettet cykelsti mellem Hvidbjerg og Skive blevet påbegyndt, og forventes færdig i foråret 2017.

bedringer overalt i kommunen, og indsatsen fortsætter i 2017.
I forbindelse med områdefornyelsen i Hald er der
købmanden. Torvet, som er etableret som en
hævet flade i flisebelægning har både haft til formål at sænke hastighedsniveauet og forskønne
stedet.

Forbedring af trafiksikkerheden
Skive Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætningen om en halvering af personskader i trafikulykker frem mod 2020
(sammenlignet med tallene fra 2010). Den ambitiøse målsætning kræver et intensivt og målrettet
arbejde med trafiksikkerheden på en lang række
områder.
Cykelglade børn på de nye cykelstier mellem Dommerby og
Skive.

I Rønbjerg er der i efterår etableret en ny stitunnel
under jernbanen ved Vejlgårdvej. Stitunnelen har
været et stort lokalt ønske siden man tilbage i
2012 lukkede baneoverkørslen på stedet.
Sidst på efteråret blev etablering af en ny fodgængerbro, samt opholdsarealer ved Skive Å
igangsat. Projektet som har til formål at øge tilgængeligheden til og anvendelse af Skive Å, ses
som det første synlige spadestik i Big Blue Skive.
Stibro og opholdsarealerne vil være klar for byens
borgere inden den kommende sommer.
I området omkring Campus er der sket en tiltrængt forskønnelse af Egerisvej, vest for Sdr.
Boulevard, hvor fortove er udskiftet og rabatarealerne forbedret med nye LAR-løsninger (lokal
håndtering af regnvand). Der er desuden foretaget
en række forbedringer af den generelle fremkommelighed og trafiksikkerhed ved flytning af buslommer, etablering af venstresvingsbaner og støtteheller og forbedring af signalkrydset ved Sdr.
Boulevard-Egerisvej.
Som noget nyt var der i budgettet for 2016 afsat
puljemidler til sikring af sorte pletter på kommunens vejnet, samt til mindre trafiksikkerhedsmæssige tiltag på vores skoleveje, udpeget af skoleeleverne i forbindelse med seneste Trafiksikkerhedsplan. Puljen har været flittigt anvendt til for-

En vigtig forudsætning for arbejdet med trafiksikkerhed er bl.a. overblik og kendskab til hvor og
hvorfor ulykkerne sker. Vores vigtigste redskab er
i den forbindelse Trafiksikkerhedsplan 2015-2019,
som har specielt fokus på trafiksikkerheden på

Vi arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden. I 2016 har arbejdet bl.a. omfattet sikring af
fodgængerfelter med torontoblink på skolevejene.
Og der er anlagt flere fartdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader i kryds ved kommunens folkeskoler. Sidste etape med sikring af
skolepatruljernes arbejde på skolevejen blev afsluttet med etablering af skoleblink ved Højslev
Skole samt ved VSD Balling, Rødding og Lem.
Samtidig blev to ældre anlæg med skoleblink i
Breum og Hem renoveret og fremstår dermed
tidssvarende og driftsikre.
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I forbindelse med optimering af signalanlæg er der
lavet tiltag, der forbedrer trafiksikkerheden. Eksempelvis skal fodgængere over Sdr. Boulevard
ved Søndergade nu aktivere fodgængertrykket for
at kunne gå over vejen for grønt. Tidligere fik fodgængere altid grønt samtidig med de højresvingende trafikanter fra Søndergade mod syd ad Sdr.
Boulevard. Mange fodgængere oplevede derved
utryghed og risikoen for påkørsel, da de ofte blev
overset af svingende bilister på grund af krydsets
udformning.

Drift af kommunens 128 bygninger
Kommunale bygninger har vedligeholdt klimaskærmen på i alt 128 skoler, institutioner og udlejnings ejendomme - som har et samlet areal på ca.
220.000 km² - og har et budget på 7,3 mio. kr. til
dette arbejde. Herunder mindre reparationer af
murværk og tag, udskiftninger af vinduer, ovenlys
og lignende.
Der er udført ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver for samlet 0,5 mio. kr., som er blevet delt
mellem Brårup Skole og Aakjærskolen som et
tilskud til den påbudte kloakseparering. Det er dog
kun en lille del af det samlede areal, som er blevet
separeret, da det er meget omkostningstungt. I de
kommende år bliver kloakseparering påbudt på
flere af vore bygninger, og området skal derfor
opprioriteres.
I 2015-16 er der gennemført en screening af omfanget af PCB i vore bygninger. Efter den første
screening er der nu udtaget prøver og vi er snart
klar med en rapport, som beskriver omfanget og
hvad der skal gøres.

Fodgængere kunne fra efteråret 2016 krydse Sdr. Boulevard
ved Søndergade uden frygt for at blive overset af højresvingende bilister.

Et fortsat vigtigt fokusområde er den fremtidige
udbygning af det kommunale cykelstinet, hvortil
kommunens Cykelstiplan 2015 angiver rammerne
og prioriteringen. Listen med prioritering af cykelstier ajourføres løbende i takt med, at stier anlægges og nye ønsker dukker op. Senest har en
National Cyklistundersøgelse påpeget, at ikke kun
nye stier, men også vedligeholdelse af de eksisterende cykelstier, er særdeles vigtigt for at få flere
borgere op på cyklen.

Kampagner for sikkerhed
Skive Færdselssikkerhedsråd har afholdt to møder. Rådet har en bred vifte af medlemmer, som
repræsenterer foreninger, politi og Skive Kommune.
Skive Kommune har deltaget i flere landsdækkende og lokale kampagner. I Cyklistforbundets
270 af skolernes cykelglade elever af sted på
cyklen mere end 2.400 dage gennem kampagneperioden på 2 uger i september.

Udvalgte vedligeholdelsesopgaver
Udover de almindelige vedligeholdelsesopgaver
har vi hjulpet i forbindelse med en række anlægsprojekter, hvoraf en del er fra andre forvaltninger.
Flere af dem er store projekter, som også vil
komme til at fylde en del i 2017.
Brårup Skole Udbud på renovering af skolegård inkl. kloakseparering. Samlet budget 2
mio. kr.
Ombygning af Det gamle Rådhus i gågaden.
Arbejdet er påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i starten af 2017. Samlet budget på 1,5
mio. kr.
Ombygningen af Gl. Skivehus er opstartet
med forundersøgelser af bl.a. bygningernes
statik, jordbundens beskaffenhed og rådgivningsarbejdet er kommet i udbud. Samlet
budget ca. 17 mio. kr.
Resen Multihus bygherrerådgivning i forbindelse med projektet som indeholder ny sal,
motorikbane, klublokaler mm. Samlet budget
11,5 mio. kr.
Rønbjerg Skole er ved at blive indrettet til
Muse®ums administration, som flytter derud i
løbet af foråret 2017. Samlet budget 2 mio. kr.
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Boenheden Hjaltesvej bygherrerådgivning i
forbindelse med en tilbygning af 6 nye boliger.
Byggeriet står færdigt i løbet af 2017. Samlet
budget ca. 9 mio. kr.
Ombygning af Jebjerg Skole og SFO. Børnehaven er rykket ind på en del af skolens bygninger. Samlet budget 3 mio. kr.
Udbud på tagrenovering af en del af Asylgadefløjen på Aakjærskolen. Budget 1 mio. kr.
Ny hal C ved KCL bygherrerådgivning. Hallen forventes klar til brug i løbet af 2017. Budget 16 mio. kr.
Om- og tilbygning til Krydsfelt - Skive Museums udstillingsbygning på Havnevej. Projektet
var i 2016 i totalentrepriseudbud og skal stå
færdigt til officiel indvielse sidst i 2017 og med
færdigindretning i starten af 2018. Samlet
budget ca. 27 mio. kr.
Indretning af en eksisterende bygning til et nyt
spændende hus som skal indeholde bl.a. Skive
Musikskole
og
Skive
Sportsdanserforening. Udover købsprisen for bygningen
indrettet som et råhus er der et budget på ca.
6 mio. kr. til færdiggørelse og specialindretning.
Omforandringer på Lem Skole, hvor nogle
bygninger nedrives og andre ombygges til
bl.a. at huse børnehaven. Samlet budget ca. 3
mio. kr.

Vedligeholdelse af tekniske installationer

Anlæg som omdanner naturgas om til brint og varme

Anlæggene laver naturgas om til brint og varme
og bruger Brinten til at drive et minikraftvarme
anlæg.

Ny tagkøler til skøjtebanen
På grund af for meget støj har vi skiftet tagkøleren
til skøjtebanen, som ligger på taget af rådhuset i
Torvegade, med en mere driftsøkonomisk og mere støjsvag tagkøler. Samtidig er køleren blevet
flyttet, så den er kommet længere væk.

Ny Skøjtebane
2016 blev året, hvor det var tid til at skifte banelegemet til skøjtebanen ud. Vi har nu en fantastisk
skøjtebane, som er hurtigere til at indfryse og
samtidig bruger mindre energi.

Energiservice har i 2016 gennemført en del projekter. Blandt andet nedenstående.

Naturgas om til brint og varme
Vi har i samarbejde med Ballard opstillet 4 testanlæg.

Nyt banelegeme til skøjtebanen
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Nyt afløb fra Svanedammen
Afløbet fra Svanedammen i Krabbesholm skov er
blevet fornyet for at forbedre vandforholdene i
søen, så andemaden (=næringsstoffer) nu kan
ledes bort fra søen, samt for at give skovens gæster en bedre og smukkere oplevelse af rislende
vand.

Sti ved Thorsvej
I efteråret 2016 etablerede vi en ny ca. 500 m
lang, rekreativ sti bag om varmeværket på Thorsvej. Stien fører ud i det uberørte engområde via
en kombination af grus stier og trægangbro. Stien
ligger op ad boligområderne i Glattrup, så mange
borgere har nu let adgang til naturoplevelser. Stien fører folk gennem sivarealer og gammel birkeskov, samt langs Glattrup bæk.
Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med lokale
borgere og Danmarks Naturfredningsforening.

Spildevand
Som led i realiseringen af Spildevandsplan 201121, er der i 2016 bl.a. gennemført separatkloakering i dele af Skive midtby, dele af Oddense og
dele af Lem.
Der er i 2016 udarbejdet en ny form for spildevandsplan, som forventes endeligt vedtaget primo
2017.

Rottebekæmpelse
Skive Kommune har igen i 2016 oplevet en lille
stigning i antallet af rotteanmeldelser, således at
antallet ligger over 2015-niveau, hvor der skete en
meget stor stigning i antallet af anmeldelser. Der
er modtaget ca. 2.200 anmeldelser i 2016.

Kommunen har i 2016 modtaget ca. 2.200 rotteanmeldelser

Virksomheder
Forvaltningen har meddelt ny miljøgodkendelse til
3 virksomhed, samt 2 supplerende godkendelser
og 1 revision til virksomheder i 2016.
Der er gennemført de lovpligtige tilsyn på 82 virksomheder.

Vandforsyning
Skive Kommune har i 2016 færdiggjort arbejdet
med indsatsplan for Skive Stoholmområdet i
samarbejde med Viborg Kommune, og planen er
nu vedtaget i begge kommuner. Planen danner
grundlag for kommunes øvrige indsatsplaner, som
forvaltningen er startet godt op på.

Natur
Naturpark Flyndersø Sdr. Lem Vig er blevet
indviet i 2016. Der er etableret afmærkede stier og
pladser i Naturpark-området.

Skive Kommune har haft rottebekæmpelsen i
udbud i 2016. Dette har bevirket, at bekæmpelsen
hjemtages med virkning fra 1. marts 2017. Entreprenørgården skal stå for den praktiske del.
Skive Kommune er godt i gang med realiseringen
af Rotteplan 2013. Dvs. at rottespærreprojektet
kører videre. De kommunale institutioner er ved at
være gennemgået med henblik på rottesikring.
Projektet fortsætter i 2017 og de følgende år.
Smuk udsigt ud over Flyndersø
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Natura2000

Vådområder

Indenfor Skive Kommune ligger der 8 såkaldte
Natura2000 områder. Nogle af områderne ligger
ikke kun indenfor Skive Kommune, men deles
med vores nabokommuner. Områderne er udpeget med baggrund i Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne (EU). Målet er indenfor det enkelte
område at bevare naturtyper og vilde dyre- og
plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-lande.

I 2016 har der været arbejdet på 6 kommunale
vådområder, som har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden og ét kommunalt
vådområde, der har til formål at reducere udledningen af fosfor til Brokholm Sø.

Der er i 2016 udarbejdet handleplaner for Natura2000 områderne. Planerne forventes endeligt
vedtaget primo 2017.

Landbrug
Siden 2007 har alle ikke miljøgodkendte landbrug
med husdyr, der skulle ændre noget i produktionen eller bygningsmæssigt, have lavet en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse på et landbrug
er omfattende både økonomisk og tidsmæssigt. I
2016 blev der meddelt 20 miljøgodkendelser.
Siden 2011 har det været muligt at ændre produktionen eller bygningsmassen, med baggrund i
nogle kriterier fastsat af staten, via en såkaldt
anmeldelse. Ordningen er blevet indført således,
at den enkelte i begrænset omfang kan tilpasse
produktionen uden, at der skal søges om en miljøgodkendelse. I 2016 blev der afgjort 17 af disse
anmeldesager. Husdyrbrug skal have regelmæssigt miljøtilsyn i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsen. I 2016 er gennemført 179 tilsyn
heraf 47 som kampagnetilsyn, og således at bekendtgørelsens krav til antal tilsyn er opfyldt. Som
tema i tilsynskampagnen for husdyrbrug blev i
2016 valgt gyllealarmer og barrierer. Der er krav
om barriere og/eller gyllealarm på de gyllebeholdere som er placeret så de udgør en risiko for
vandmiljøet, skulle uheldet være ude, at den løber
over eller sprænger.

Bygsagsbehandling
Der er i 2016 behandlet 725 konkrete ansøgninger. Hertil kommer et ukendt antal henvendelser
og forespørgsler, samt personlig hjælp i forbindelse med byggeansøgning i Byg og Miljø ansøgningsportalen.
Sagsbehandlingstiden er bragt så langt ned, at
Skive Kommunes byggesagsbehandling, i 2016,
blev placeret som nummer 1 i Dansk Industris
klimamåling af erhvervsvenlighed.

Kollektiv Trafik
Midttrafik har i 2015 gennemført udbud af Skive
Kommunes kollektive trafik både bybusser samt
lokalruter med virkning fra køreplanskiftet i juni
2016.
For at opnå CO2-neutralitet i 2019 jf. Skive Kommunes Klimavisionen, så var omstilling til biogasdrift på busserne en vigtig parameter, og i dag kører 11 af 21
busser på biogas heriblandt alle bybusser.
I forbindelse med udbuddet blev køreplanerne
optimeret og tilpasset hvilket betyder, at bybusserne i dag kører ca. 10.000 timer og lokalruterne
ca. 27.500 timer om året.
Teletaxa og flextur indgår også som en del af den
kollektive trafik, og dermed gives der borgerne i
Skive Kommune gode muligheder for transport.

Vandløb
Alle vandløbsregulativer skal revideres i de kommende år. Et fællesregulativ for alle vandløb er
blevet vedtaget i 2016. Udarbejdelsen af specifikke regulativer for de første vandløb er igangsat og
det første forventes vedtaget primo 2017.
Markedsføring af at busserne nu kører på biogas

14

Grundsalg
sføringskampagne for byggegrunde i 2016.
Som en del af kampagnen kunne børn i kommunen deltage i en konkurrence, hvor de tegnede
deres drømmehus og vi fik mange fine tegninger
at se.
Der er sat nye skilte op ved de fleste udstykninger
og logoet fremtræder også på en af kommunens
biler.
Samtidig blev der lanceret en ny og bedre hjemmeside vedr. grundsalg, der let og overskueligt
viser, hvilke steder i kommunen, der er byggegrunde til salg både parcelhusgrunde og erhvervsgrunde.
Der er i alt ca. 250 byggegrunde til salg med beliggenheder i både bynære og mere landelige
omgivelser. I mange udstykninger er der mulighed
for at give et bud på en grund, og man kan dermed sikre sig en billig byggegrund mange steder i
kommunen.
Det er vigtigt for Skive Kommune at kunne tilbyde
attraktive byggegrunde, og der planlægges i øjeblikket en ny udstykning på Fjordbjerg Ager.Nyt

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger om udpegningen: "Regeringen ønsker at styrke den
private vækst- og jobskabelse i hele Danmark. Nu
sætter vi en målrettet indsats i gang i flere områder, hvor kombinationen af regionale styrkepositioner, lokal vindermentalitet og privat engagement
skal skabe den selvbærende vækst og beskæftigelse, som områderne har brug for".
Med tildelingen af de 9 mio. kr. engagerer Regeringen sig i Skive Kommunes projekt om at etablere erhvervsparken "GreenLab Skive". Erhvervsparken vil udvikle fremtidens energiteknologier i et
test- og produktionsmiljø for virksomheder inden
for fremstilling af f.eks. biogas, solenergi, vind og
balancering af energisystemer.

GreenLab Skive som fyrtårnsprojekt
GreenLab Skive er blevet udpeget som fyrtårnsprojekt. Det betyder, at GreenLab Skive fremhæves som et godt eksempel inden for området
smart energi, der indebærer sammentænkning af
energisystemer. Opmærksomheden på GreenLab
Skive kommer fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Branchefællesskabet for Intelligent
Energi. Platformen har til formål at finde frem til
løsninger og barrierer for opbygningen af et smart
energisystem. Derudover skal den også identificere større og nye projekter.

Mere grøn gas til Skive

Slogan i ny markedsføringskampagne

GreenLab Skive
Skive Kommune er blevet tildelt 9 mio. kr. af Erhvervs- og Vækstministeriet til den videre udvikling af GreenLab Skive. Erhvervsminister Brian
Mikkelsen har udpeget Skive Kommune som et af
de første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats.

Både borgere og virksomheder mødte nysgerrige
op til åbningsceremonien for Skives anden biogastankstation i juni. Åbningen af den anden
gastankstation skete i forbindelse med, at Skive
Kommunes 4 bybusser og 7 lokalruter fra juli 2016
anvender biogas som drivmiddel.
"Vi har en klar dagsorden i Skive Kommune om,
at vi gerne vel være blandt de førende kommuner,
når det gælder energioptimering og omstilling til
grøn energi. Og det er med en vis stolthed, at
Skive nu er den eneste by i Danmark, foruden
hovedstaden, med to biogastankstationer", sagde
Borgmesteren.
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Kommuneplan 2016-2028 fokuserer i sin natur på
at udvikle Skive Kommune, men særligt emnerne
bosætning, erhvervsudvikling, turisme, samt
energi og klima er i fokus.
For langt de fleste områder i Skive Kommune er
der i den ny plan ikke væsentlige ændringer. Det
gælder dog for mange eksisterende bolig og erhvervsområder, at der gives bedre mulighed for
etablering og udvikling af virksomhed.

Højt humør. Skives Borgmester Peder Chr. Kirkegaard var
glad og stolt for at kunne åbne Skive Kommunes anden biogastankstation

GenBygData
Projektet GenBygData har haft fokus på en bæredygtig fremtid med mindre ressourcespild, en
mere effektiv genanvendelse af byggematerialer
og flere lokale arbejdspladser. Det er en del af
kernen i GenBygData, som handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisterende
data om materialer og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Blandt egentlige nyskabelser bør fremhæves det
særlige fokus på to nye erhvervsområder et
transportcenter ved Herningvej og erhvervsparken
GreenLab Skive beliggende 10 km nord for Skive.
Endelig er også kommuneplanen optaget af BIG
Blue Skive 2040 der forventes at præge byens
fysiske udvikling i mange år frem.

BIG Blue Skive 2040
virkelighed

Fra vision til

Det sker ved at bruge data om byggematerialer i
nedbrydningshuse og herved gøre genanvendelige materialer salgbare på en webbaseret portal,
www.danskgenbyg.dk, f.eks. kan portalen tilbyde
fem af kommunens nedbrydningsmodne huse til
salg.

Skive Kommuneplan 2016-2028

Illustration fra BIG Blue Skive 2040

Efter modtagelsen af BIG Blue Skive 2040 i maj
2015 er der sat nyt fokus på Skive by og særligt
på områderne langs Skive Å. Visionen har tilføjet
eksisterende planer et nyt niveau og nye planer
og projekter melder sig på banen. En umiddelbar
opgave har derfor været, at udarbejde en strategi
for arbejdet med visionen og i efteråret 2016 vedFra
tog Byrådet st
Forsiden til ny Kommuneplan for Skive Kommune

Den 29. marts 2016 vedtog Byrådet Skive Kommuneplan 2016 2028. Planen, der tegner udviklingen i Skive Kommune de kommende 12 år,
justeres lovmæssigt hvert fjerde år. Planen foreligger alene digitalt og er som noget nyt, fremskyndet væsentligt med henblik på øget politisk
forankring og ejerskab.

Strategien krydrer visionens tro på fremtiden, med
faktuelle vækstbetingelser såsom den forventede
befolkningsudvikling, efterspørgsel på særlige
boligtyper i 1-2 etager, begrænset behov for erhvervsbyggeri og et behov for klimasikring, omdannelse og aktivering af Skive Å og nærmeste
omgivelser. En strategi hvor realiseringen mulig-
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gøres med øje for den økonomiske virkelighed og
overordnede bymæssige sammenhænge.

mellem skolen og hallen (forventes realiseret
2017).

En væsentlig del af strategien består af den organisatoriske tilrettelæggelse af hvor opgaven forankres og realiseres. Plan og Support får hovedansvar for branding, plan og myndighedsarbejde,
events og koordinering medens Drift og Anlæg får
hovedansvar for udførelse af kommunale fysiske
anlæg. Kultur & Fritid, Erhverv & Udvikling, SET
m.fl. forventes tillige at bidrage i forbindelse med
events, branding, markedsføring m.m.

Hald har udført forbedringer og forskønnelser på
Hovedgaden ved Spar Købmanden, hvor der er
indrettet et byrum til ophold og skabt forbedrede
parkeringsforhold ved butikken.

Flere konkrete projekter langs åen er i støbeskeen
og blandt disse er etableringen af ny fodgængerbro over åen, forbindende Marius Jensens Vej
med bydelen langs Brårupvej, hvor en væsentlig
del af den kommende byomdannelse forventes.

Selde har tidligere udført bynær skoleskov, en
gammel smuk tømmerlade er indrettet til brug for
skole og by, der er skabt nye stiforbindelser, en
multibane er anlagt og flere renoveringer af belægninger er udført. Sidste nyt i Selde er anlæg af
opholdsplads ved Fur Landevej med skulpturelle
møbler.

Områdefornyelser i Skive
Skive Kommune har i mange år arbejdet målrettet
med områdefornyelse både i Skive by og i mange af kommunens landsbyer.
Skive by er der fokus på den vestlige del af Skive
midtby og blandt landsbyerne er der i det forløbne
år udført konkrete projekter i Breum, Hald og Selde medens områdefornyelsen i Jebjerg og Oddense er under planlægning og forberedelse.

Renoveret byrum i Breum

I Breum er der udført trafiksikring og byens parkeringsanlæg er blevet renoveret. Der er anlagt byporte, nyt torv i byens centrum og legeplads på
Festpladsen. Senest arbejdes der sammen med
en gruppe borgere med helhedsplan for området
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Foruden renovationsfonden er der opsparet 28,2
mio. kr. til betaling af de omkostninger der bliver til
den passive drift af deponiet i Kåstrup efter deponiets lukning. Af beløbet er de 20,1 mio. kr. lovbestemt.

Forsyning
Forsyning

Indtægt på 2,3
mio. kr.

Hensættelser fra 1. januar 2014 til passiv drift af
deponiet er foretaget af Nomi4s i/s.

0,08% af
regnskabet

Affaldsområdet
Affaldsområdet varetages af Nomi4s i/s. Nomi4s
i/s ejes af Holstebro, Lemvig, Struer og Skive
Kommuner.
Myndighedsopgaverne på affaldsområdet varetages af interessentkommunerne, og der er derved
en klar opsplitning mellem drift og myndighed,
som lovgivningen foreskriver.
Regnskabet på affaldsområdet i Skive Kommune
indeholder derfor primært gebyrindtægter fra husstande og driftsudgifter til Nomi4s i/s vedrørende
de kommunale affaldsordninger.
Kommunale affaldsordninger er eksempelvis dagrenovation, papirindsamling, storskrald og genbrugspladser, medens drift af deponi og andre
behandlingsanlæg indgår i regnskabet for Nomi4s
i/s.

Nedgravede affaldsbeholdere

I løbet af 2016 er der foretaget omfattende investeringer i affaldsløsninger, hvor opsamlingsbeholderne på typisk 5m3 er nedgravet. Dette er
primært sket i boligforeningsområder, men også i
sommerhusområder.
Genbrugsstationen på Fur er gjort tidssvarende i
2016 med renovering af pladsen, ny bygning og
bedre muligheder for aflevering af affald.

Ved udgangen af 2016 er der en opsparing på
14,8 mio. kr. i renovationsfonden for det borgerrelaterede affaldsområde. Opsparede midler anvendes til at reducere affaldsgebyrerne over en ca. 5
årig periode, som startede i 2015.
I 2016 er renovationsfonden reduceret med 8,1
mio. kr. (Budget 8,5 mio. kr.), og i 2017 er der
budgetteret med en yderligere reduktion af renovationsfonden med 4,5 mio. kr.
Da fremtidige investeringer foretages i regi af
Nomi4s i/s er der ikke grundlag for at bibeholde
renovationsfonden, hvorfor de opsparede beløb
sendes retur til forbrugerne via de gennemførte
takstnedsættelser.

GreenLab, hvor
der i 2017 vil blive etableret ny genbrugsplads

Det forventes, at etableringen af den nye genbrugsplads i Kåstrup kan påbegyndes i efteråret
2017, således at den kan tages i brug medio
2018. Dette vil indebære en væsentlig forbedring
af servicen for de mange besøgende
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Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Forbrug 85,1
mio kr.
3% af
regnskabet

Politikområder
Museum Salling: 9.412.448
Skive Musikskole: 4.413.894
Bibliotek: 17.138.414
Kultur: 10.085.755

Kulturpolitikken

samlet stemme for kulturlivet i kommunen, som
Skive Idræts Samvirke (SIS) er det for idrætten.
Kultur og Fritid er sekretariat for samrådet.
Kunstfagrådet, som hidtil har refereret til Kultur og
Fritidsudvalget, fortsætter nu sit virke som et udvalg i samrådets regi.

Sommeraktiviteter for børn (implementering af kulturpolitikken)
I 2016 blev der sat fokus på kulturtilbud i sommerferien til børn i Skive Kommune. I den forbindelse
blev der udviklet nye sommerskoler, fx Den
vandrende billedskole, Maden og energien, Milde
Moses, MuZirkus, Skriveværksted og Sommermusikskole. Samtidig blev der lavet et fælles katalog med sommeraktiviteterne inden for kultur og
idræt, herunder også andre gode ideer til, hvad
børnefamilier kan opleve på Skiveegnen bl.a.
Trolderuterne, Vandkantskolen, Ridder- og jomfruskole på Spøttrup Borg, børnerundvisninger og
fossiljagt.

Idræt: 18.338.493

Børnekulturnatten

Folkeoplysning: 25.708.641

Børnekulturnatten blev afholdt fredag den 7. oktober også i år med fornem indsats fra en lang
række foreninger og kulturaktører. Flere tusinde
mennesker var på gaden i det smukke efterårsvejr; børn i selskab med deres forældre eller bedsteforældre. Foruden lokale børnefamilier deltager
efterhånden også mange fra nabokommuner og
andre steder i landet det kan vi bl.a. se af konkurrencebesvarelser og lignende. Børnekulturnatten er gennem årene blevet en fast tilbagevendende begivenhed, som både kulturaktørerne,
foreningerne og børnene hvert år ser frem til.

Kultur med vilje

Skive Kommunes Kulturpolitik 2016-19 har fået
siden efteråret 2014 og er blevet til i en involverende proces i samarbejde med lokale borgere,
kulturaktører og erhvervsliv. Kulturpolitikken blev
præsenteret ved et offentligt arrangement i Skive
Theater den 3. februar 2016. I forbindelse med
kulturpolitikken har vi lavet en to minutters tegnefilm, som har fået stor succes både lokalt og i hele
landet. Både egnens borgere, aktører og medarbejderne i Skive Kommune har taget filmens univers og dens figurer Emil, Berit og co. til sig.

Kulturelt Samråd Skive (implementering af kulturpolitikken)
Skive har fået et kulturelt samråd som en del af
implementeringen af kulturpolitikken. Kulturelt
Samråd Skive blev stiftet den 13. juni 2016. Formålet med samrådet er at fremme kulturlivet i
kommunen, bl.a. ved at skabe netværk på tværs
af kulturaktørerne. Desuden arbejder samrådet
med kompetenceudvikling, frivillighed mm. Kulturelt Samråd Skive skal være dialog- og høringspartner i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget. En

Kulturbåden Svanen
Kulturbåden Svanen har fra maj 2016 fået sin
faste plads i Skive Søsportshavn. Svanen kan
bookes til kulturelle arrangementer, for eksempel
koncerter, foredrag og lignende igennem hele
sommerhalvåret. Sommeren 2016 har budt på en
række kulturelle arrangementer, fortrinsvis koncerter.

Skive Handicapfestival
Hvert år midt i juni afholder Skive Kommune en
handicapfestival en dag med populær dansk live
musik og hyggeligt samvær. Festivaldeltagerne
kommer fra hele Midt- og Vestjylland og fra Nord-
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jylland. I 2016 blev Skive Handicapfestival afholdt
den 16. juni med ca. 1.500 deltagere.

11. april 2017 og slutter i Skive d. 6. maj med
afslutningseventen #OFFROADBREAKOUT i XL
Hallerne.

Spil dansk
Skive Kommune var også i 2016 Spil danskkommune og deltog med en række koncerter,
foredrag, skolearrangementer mm. Spil dansk
ugen kaldes også Musiklivets festuge og finder
altid sted i uge 44.

Samarbejde med Krabbesholm / Four
Boxes
Et samarbejde med Krabbesholm er indledt i
2016. Højskolen har et ønske om at invitere egnens borgere indenfor til aktiviteter, udstillinger og
lignende. I 2016 har vi samarbejdet med Krabbesholm om et optaktsmøde til Kulturmødet Mors,
og kommunen har bakket op om nye initiativer på
litteraturfestival og udstillingsaktivitet på Krabbesholms galleri Four Boxes.

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Skive Kommune har siden 2013 været en del af
Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland. Kultursamarbejdet er en forening bestående af Kulturregionens syv kommuner (Struer, Lemvig, Holstebro,
Herning, Ikast-Brande, Rinkøbing-Skjern og Skive) og en lang række kulturaktører (mere end 70).
I august 2016 deltog lokale medlemmer med aktiviteter i Kultursamarbejdets Off Road camp på
Kulturmødet Mors. Skive Kommune stod desuden
for Kultursamarbejdets optaktsarrangement til
Kulturmødet Mors d. 18.maj 2016: En litteraturdag
Arrangementet foregik på Krabbesholm Højskole
og var tilrettelagt i et samarbejde med Krabbesholm Højskole, Kultursamarbejdet og Kulturmødet
Mors.
Kultursamarbejdet har i 2016 lanceret et nyt Kulturspot.dk, som er en onlinekalender, hvor egnens
mange kulturarrangementer og events bliver markedsført gratis.
Igennem hele 2016 er der blevet arbejdet med
planlægning af Kultursamarbejdets kulturfestival
Off Road 2017, som er Kultursamarbejdets bidrag
til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Festivalen åbner med en fuldmåneevent i Herning d.

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017
2017 er Aarhus sammen med Region Midtjyllands
18 andre kommuner Europæisk Kulturhovedstad.
Dette store projekt har vi været aktivt involveret i
gennem flere år. Planlægning af aktiviteter i kulturhovedstadsprojektet har fyldt meget i 2016. Nu
er selve programmet for kulturbyåret klart. Skive
Kommune og Skiveegnen er godt repræsenteret
og deltager med mere end 20 projekter i det, som
e
projekter kan ses på www.2017iskive.dk.

vi den 1.-4. september besøg af Life-boats tre
sejlende skulpturer, skabt af den norskfødte billedkunstner Marit Benthe Norheim. De tre Lifeboats er formet som tre kvinder i forskellige aldre,
og de rummer flere særlige fortællinger og oplevelser. Mange benyttede lejligheden til at gå om
bord i de smukke, sejlende skulpturer i Skive Søsportshavn. I forbindelse med Life-boa
var der planlagt en række aktiviteter i kulturbåden
Svanen (som var Lifeblandt andet koncerter, børneworkshop, gudstjeneste og foredrag af kunstneren.
Den 21. oktober havde vi besøg af Aarhus 2017s
tourbil, som inviterede forbipasserende på Rådhustorvet indenfor med info om kulturhovedstadsinstagram profil og fik på den måde mulighed for

Den 22. november blev afholdt et infomøde om

var arrangeret i samarbejde med SET og Skive
Handel, var der oplæg v. Bent Sørensen, kommunikationschef i Aarhus 2017, og ved lokale kulturaktører

Folkeoplysning og fritid
Skiveordningen
2016 varslede Skive Byråd en ændring af Skiveordningen med det formål at se på en ny model
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for beregning af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger. Den nye model, der er sendt i
høring hos Spejdersamrådet og Skive Idrætssamvirke, er en væsentlig forenkling af den model der
har været gældende siden 2012. Forenklingen af
modellen betyder, at foreningernes frivillige skal
indsende væsentligt færre tal og oplysninger til
Kommunen.
Dermed arbejdes der fortsat hen mod målsætningen om, at Skive Kommune skal være den mindst
bureaukratiske kommune i forhold til de frivillige
folkeoplysende foreninger.
I løbet af 2017 skal en ny model vedtages, så den
kan være gældende fra 1. januar 2018.

Skøjtebanen
2016 blev der indkøbt nye aluminiumsrør til skøjtebanen, som på sigt giver en bedre stabilitet, en
hurtigere nedfrysningsproces og mulighed for at
opsætte og nedtage banen hurtigere. I samme
ombæring har man valgt at "vende" skøjtebanen,
således at den nu virker mere harmoniseret med
gågaden. Skøjteskuret og "venterummet" fungerer
dermed som en afskærmning til Reberbanen/Tværgade. Trods udfordringer i starten, er
banen taget i brug med stor succes.

I foråret 2016 påbegyndte Syddansk Universitet
fase 1 af projektet "Fremtidens idrætsfaciliteter Drift, ledelse og organisering". I fase 1 blev der
indhentet oplysninger omkring de idrætsanlæg
kommunen rummer. Skive Kommune lagde i efteråret 2016 billet ind på deltagelse i fase 2 af
forskningsprojektet. I december modtog vi beskeden om, at Skive Kommune fortsætter i projektet
sammen med 25 andre kommuner landet over.

Samarbejde med DBU
Som i 2015 var der også i 2016 planlagt afvikling
af U-landskampe på Skive Stadion. Denne gang
var det, det danske U19-kvindelandshold, der
lagde vejen forbi Skive i deres kvalifikationsrunde
til EM. Turneringsrunden blev afviklet i et samarbejde mellem DBU og kommunerne Mariagerfjord,
Viborg og Skive. Danmark lå i gruppe med Spanien, Italien og Nordirland . Skive havde derfor
æren af at være værter ved kampen mellem Spanien og Nordirland torsdag den 7. april og mellem
Danmark og Spanien søndag den 10. april. På
Skive Stadion var der således omkring 900 børn
forbi for at se U19-landsholdene spille
Med afsæt i den store succes med afvikling af Ulandskampe på Skive Stadion, har Skive Kommune i løbet af 2016 været i forhandling om indgåelse af en visionsaftale med DBU. Visionsaftalen
indeholder et antal U-landskampe over en årrække.
Ligeledes har Skive Kommune indgået en partnerskabsaftale med DBU der fokuserer på bredden. Aftalen indeholder blandt andet foreningsudvikling i et antal af Kommunens fodboldklubber,
samt afviklingen af en streetfodboldturnering i
2017.
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Ny organisation
Med en ny vision og strategi for Skive Bibliotek
(2015) fulgte i foråret 2016 en ny organisation.
Organisationen har bl.a. til formål at flytte fokus
fra drift over på udvikling, blande faggrupper,
hvorved forskellige kompetencer og tilgange til
opgaven udnyttes samt styrke tværgående samarbejde internt og eksternt. Den tidligere organisation byggede på målgrupper og individuel løsning
af opgaven, mens den nye bygger på fælles mål,
udvikling
og
samarbejde
i
teams.

Anlæg
På fritidsområdet har vi afsluttet en række anlægsprojekter, som har resulteret i, at vi har ibrugtaget en række nye/renoverede faciliteter:
BMX Limfjord har fået opsat ny startgate på
deres udendørs BMX-bane.
Resen Multipark er blevet indviet og benyttes
af foreningerne.
KFUM-spejderne, Spøttrup Gruppen, har
kunnet indvie deres nye bålhytte i starten af
året.
DDS Skivegruppen har fået taget renoveret.
Skibet Bertha er renoveret med udskiftning af
planker af FDF Glyngøre.
Fursund Hallen har fået nyt loft, Sport & Event
Center Jebjerg har fået renoveret omklædningsrum og Salling Hallerne har fået nyt halgulv.

Skive Bibliotek 2016
2016 har været et udfordrende år på den gode
måde, hvor vi for alvor har taget hul på visionen
i Skive Kommune.

I 2016 deltog Skive Bibliotek i en National Brugerog Benchmarkundersøgelse sammen med 84
andre biblioteker i Danmark. Undersøgelsen afslører stor tilfredshed med bibliotekets tilbud og
service. Samtidig peger mange på, at biblioteket
er et godt sted at mødes og at denne mulighed
gerne må prioriteres højere. Tilfredshedsindexet
viser, at Skive Bibliotek ligger pænt over landsgennemsnittet med 90% mod 88% på landsplan.
Hele 78% vil anbefale andre at bruge biblioteket.
Børnebiblioteket gør sig godt i undersøgelsen,
hvor 79% af brugerne med hjemmeboende børn
er enige i, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Dette tal er højere end på landsplan
(73%). Af rapporten fremgår også, at Skive Bibliotek med fordel kan prioritere, at biblioteket er et
godt sted at mødes. Dette ligger smukt i tråd med
bibliotekets vision. Eneste negative udmelding i
undersøgelsen var flere kommentarer om tilgængeligheden i forhold til parkering. Det samme møder vi fra brugerne på biblioteket og ikke mindst
fra gæster, der har svært ved at finde en parkeringsplads.
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Digitale tilbud
Langt størsteparten af bibliotekets udlån af materialer dækker stadig over fysiske materialer. De
senere år er der dog kommet gode tilbud også
inden for de digitale medier: Filmstriben (streaming af film) samt eReolen (ebøger og netlydbøger). Især netlydbøger hitter: i 2016 har vi udlånt
1½ gang flere netlydbøger i forhold til almindelige
lydbøger på cd eller mp3.

Åbent Bibliotek og ny indretning
1. oktober 2016 slog Skive Bibliotek dørene op for
en udvidet åbningstid alle ugens 7 dage fra kl. 722.00. Brugerne har taget tilbuddet til sig. For
første gang, siden biblioteket flyttede fra Asylgade
til Østergade, er besøgstallene gået frem med
godt 9% for Hovedbiblioteket. Bogbusserne oplevede modsat en tilbagegang. Der vil derfor i 2017
blive formuleret en ny strategi for Landdistrikterne.
I samarbejde med en arkitekt fra Krabbesholm
Højskole, og med udgangspunkt i brugernes ønske om biblioteket som mødested, blev stueplan
nyindrettet samtidig med Åbent Bibliotek. Stueplan var tidligere ikke et sted, man opholdt sig i
længere tid, men det er det blevet. Der er kommet
meget mere liv. Sofaer, stole og borde bliver flittigt
brugt.
Åbent Bibliotek har givet mulighed for en bedre
udnyttelse af bibliotekets faciliteter, og foreninger
har allerede afholdt flere arrangementer på egen
hånd.
I foråret blev de sidste kontorer på 1. sal flyttet
ned i stueplan, så ledelse og personale nu sidder
sammen. Det betyder flere lokaler til brugerne.t
nyt booking system gør det muligt at booke et
lokale hjemmefra til studieopgaven, mødregruppen eller læsekredsen. Lokalerne har været stort
set optagede i december med bl.a. IT café og
studerende med projektopgaver.

Af andre digitale tilbud skal nævnes f.eks. adgang
til at læse avisartikler, udenlandske aviser samt
engelske tidsskriftartikler. Der er ingen tvivl om, at
i årene fremover vil mere og mere materiale gøres
digitalt både det aktuelle og det mere historiske.

Bogbustræf
Anden weekend i september rykkede bogbusser
fra hele landet og Nordtyskland ind på P-pladsen
foran biblioteket. Anledningen var det årlige bogbustræf. Nyeste bogbus kom fra Varde. Bogbussen er fra 2016 og er bygget på Roslev Karosserifabrik. I alt holdt 18 spraglede bogbusser ved
biblioteket, hvor både borgere og bibliotekspersonale fik styret deres nysgerrighed.

MUSE(R)UM 2016
Krydsfelt Skive
Det er lykkedes at finde 26,5 mio. kr. til renovering
og udbygning af museet på Havnevej. Midlerne er
kommet gennem en stor donation fra Spar Vest
Fonden og en anlægsbevilling fra Skive Kommune. Licitationen fandt sted i juni 2016, og den blev
vundet af Mads Ginnerup A/S.
ttede den 10.juli 2016 sæsonen på Krydsfelt Skive.
MUSE®UMs personale og medarbejdere fra Museernes Bevaringscenter i Skive og Kunstkonserveringen gik straks i gang med at rense de genstande og kunstværker, der har været opmagasineret i museets magasiner. Rensningen foregik i
turboåndedrætsværn, da der var konstateret
skimmelsvamp i kælderen.

Åbent Bibliotek har indtil videre ikke budt på de
store udfordringer. Brugerne passer godt på biblioteket, når personalet ikke er der.
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anbefal
egår en gang hvert 10. år. Forud for besøget havde
museet indsendt et meget stort materiale om museets virksomhed. bla. museets vedtægter, mission, vision, manifest, strategier2016-19, aktivitetsplan 2016-17, forskningspublikationer o.m.a.
På baggrund af det indsendte materiale, besigtigelsen af alle museets arbejdspladser, magasiner
og udstillingssteder og det efterfølgende dialogmøde, udarbejder Styrelsen en kvalitetsvurdering
af museet. Museet får derefter 3 måneder til at
lave en handleplan, der viser, hvordan vi vil løse
kravene og efterfølge anbefalingerne.

BDO-analyse
Der pakkes jernovne i kælderen iført turboværn

I uge 42 var bygningen tømt for inventar og museumsgenstande. Efter en del byggemøder kom
arbejdet så langt, at museets bestyrelsesformand,
den 19. december 2016, kunne tage det første
spadestik. Det længe ventede bygge- og renoveringsarbejde blev dermed sat i gang. Byggearbejdet forventes afsluttet i december 2017.

Udflytning til Rønbjerg Skole
I den oprindelige store byggeplan for Krydsfelt
Skive var ca. 1/3 del af arealet afsat til personalearbejdspladser. Ideen var at samle hele museets
personale på én adresse og derved udnytte den
synergieffekt, der kunne opstå gennem det daglige samvær. Da det ikke er lykkedes at finde de
106 mio. til byggeriet, blev det besluttet, at personaledelen skulle flytte til Rønbjerg Skole

Revisionsfirmaet BDO har i efteråret 2016 analyseret museets økonomi og ressourceforbrug og
anvist handlemuligheder for at udnytte de økonomiske og personaleressourcer på en mere effektiv
måde. BDO har oplistet en del anbefalinger, som
sammen med Kvalitetsvurderingen vil få betydning for museets arbejde.

Årsresultat 2016
Museet kommer ud af 2016 med et plus og gælden til Skive Kommune er afdraget.

Fur Fossiler
Fur er et dejligt besøgssted for en-dagsturister,
men besøgstallet er meget vejrafhængigt, for
hvem tager på udflugt en regnvåd og blæsende
sommerdag? Heldigvis hjalp godt september vejr,
nni
Fur Fossiler
55 mio. år, så året afsluttedes med et højere besøgstal end året før

Skolen skal være permanent base for museets
chef, administration, flere faginspektører, teknisk
service medarbejdere og museumsassistenter.
Det er endvidere besluttet, at museets samlinger
flyttes til Rønbjerg til et nybygget magasin, som
kommunen har bevilliget 6 mio. kr til. 2016 blev
således året, hvor to store byggeprojekter blev
besluttet til glæde for publikum og medarbejdere
samt en fremtidssikring af museets samling.

Kvalitetsvurdering
Den 1.-2. november fandt Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) kvalitetsvurdering af MUSE®UM
Detektorfund af sjældent guldsmykke fra vikingetiden.

24

Interessen for at deltage i museets sommeraktiviteter på Fur er intakt og fossiljægere og gamle
håndværk trækker gæster til museet

Spøttrup Middelalderborg
På Spøttrup Middelalderborg har aktivitetsniveauet og besøgstallet været højt, også højere end i
2015. Årets højdepunkt var Bispens Marked og
EM i Ridderdyst. Spøttrup Borg er blevet fint eksponeret i medierne, og det betyder meget for
synligheden af museets aktiviteter og for Skive
Kommune. I starten af 2016 tilbragte brødrene
Madsen en uge på Spøttrup, hvor de var lærlinge i
middelalderen. Mange frivillige deltog og oplevede
TV.

Bo Madsen, en af de bedste flinthuggere i verden, viser her,
hvordan flint skal håndteres.

Optagelse med Brødrene Madsen.

Glyngøre Kulturstation
På museet har der i 2016 været afholdt tre udstilOverlevelse
alendre i alle størrels
har afholdt en kunstudstilling, Sct. Hans fest, Mu-

Og han fik hurtigt nogle aspiranter.

Et stort antal børn har besøgt udstillingerne og
lært om stenalder eller julens mange genstande
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og historier. Der er indrettet en ny butik og kasseopgørelsen viser, at ændringen har været godt i
forhold til butikssalget.
MUSE®UM har mange øvrige formidlingsaktiviteter i form af åbne udgravninger, byvandringer,
guidede busture, foredrag, SFO-OL i gamle lege,
børnekulturnat, blå flag, deltagelse i TVprogrammer, vandkantsskole og meget andet.

Søren Hagen: Selvportræt.

MUSE®UM Nyere tid og Kunst
En forårsaften i Krabbesholm Skov med byarkivaren som
fortæller.

Indsamling, registrering, bevaring,
forskning
MUSE®UM har også ansvar for indsamling, registrering, bevaring og forskning indenfor arkæologi,
nyere tid, kunst og natur. Arbejdsområder, der alle
er mindre synlige og udadvendte, men tidskrævende opgaver, der hører til et statsanerkendt
museum. Det vil føre for vidt at give en dækkende
beskrivelse af alle områder, men nogle få kan
fremhæves her.

Samlingen udvidedes med malerier og genstande
hjemtaget fra Mølgård Andersens hjem i Skive.
På arkivområdet har offentliggørelsen af arkivernes billeder på arkiv.dk, været årsag til en øget
interesse og et ekstra stort antal henvendelser fra
borgere fra hele landet.

MUSE®UM Kunst
I 2016 voksede MUSE®UM kunsts samling med
to kunstindkøb, opkøbt for midler doneret af
Stjernholm og Klocks legater.
Maleri af Mølgaard Andersen, nu i museets samling.

MUSE®UM Arkæologi
På det arkæologiske område blev udgravningen
af de 32 km lange el-ledningstrace afsluttet, og
resultatet var fund af 62 nye lokaliteter. Forud for
forskellige byggearbejder i Skive har museet prøvegravet og undersøgt nogle mindre arealer. For
første gang blev det muligt at foretage prøvegravning ved Skivehuus. Som forventet fandtes et tykt
kulturlag og spor efter det ældste Skivehuus.
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Fundamentet under Skivehuus, som det ses i prøvegrøften

Museets modtog omkring 250 detektorfundne
oldsager, der efter endt registrering indsendes til
Nationalmuseet til danefævurdering.

MUSE®UM Natur
Gennem 2016 har museets geologer og den konstituerede museumschef været aktivt involveret i

febr. 2017 skal arbejdet præsenteres af geolog
Tove Damholt for Styregruppen, og projektets
fremtid afgøres. Projektet har sin egen hjemmeå-

Symposiedeltagere iagttager molerlagene

Skive Musikskole
Skive Musikskole har haft et aktivt 2016 præget af
fokus på samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner, Ungdoms-skolen, Drivhuset, Museum og
Skive Bibliotek. Herudover har vi løbende fokus
på nye samarbejdsmuligheder i relation til egne
ressourcer og potentialer.
Musikskolen samarbejder med folkeskolerne om
at finde nye veje til børn og unges møde med
musikken. Ud over den decentrale undervisning,
som allerede finder sted, arbejdes der konkret i
samarbejde med skoleforvaltningen og skolelederne om at brede musikfaget ud i folkeskolerne,
således at musikken kommer til at udgøre en større del af skoleelevernes hverdag.
En ny Musik Sommerskole så i 2016 dagens lys
på Skive Musikskole, hvor i alt 50 børn og unge,
gennem sommerferiens første uge, deltog i daglige musikaktiviteter på musikskolen fra kl. 9 15.
Ugen blev så stor en succes for de deltagende
børn, hvoraf næsten ingen tidligere havde været
på musikskolen, at musiksommerskolen planlægges gentaget i 2017.
I 2016 gentog musikskole atter, i samarbejde med
kulturkonsulenterne, et tilbud for folkeskoleelever i
efterårsferien, mellem musikskolen og Cirkusfabrikken - MuZirkus. Tilbuddet var rettet imod
børn, som ikke tidligere havde haft berøring med
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nogen af institutionerne, og handlede om i fællesskab at skabe en cirkusforestilling med alt hvad
der hører sig til af gøgl, artisterier og musik. Forløbet blev afsluttet med en imponerende forestilling i Cirkusfabrikken i Selde for de deltagendes
venner og familier.
Skivekurset er et nyt tiltag, som skal bringe de
musikpædagogiske miljøer nærmere hinanden
gennem inspiration og faglig sparring mellem alle
institutioner, der arbejder med formidling af musik
til børn og unge i Skive Kommune. I 2015 gennemførtes de første kursusdage som viste sig at
blive så stor en succes, at de fremover planlægges som en fast tilbagevendende begivenhed i
samarbejde mellem skoleforvaltningen, folkeskolerne og Skive Musikskole. Ud over kursusdagene
i august måned, indeholder Skivekurset 2 årlige
netværksdage, hvor musiklærere, pædagoger og
lærere fra musikskolen mødes, netværker og inspirerer hinanden.
Skive Musikskole bidrager endvidere aktivt med
oner i den ressourcebank, der er under opbygning i
regi af Skive DNA.
Skive Ungdoms Symfoniorkester (SUS) er et af
musikskolens helt store udviklingsprojekter. Eleverne rekrutteres og undervises primært decentralt i 2016 på 5 skoler. Her indgår de i skolens
lokale musikliv, og samles herudover til fælles
orkestersamlinger. Der undervises pt. i violin,
bratsch, cello, kontrabas fløjte, obo og basun.
Orkesteret tæller nu knapt 40 elever.
Musikskolens spire- og fokuslinjer for de 9 16
årige fungerer som fødekæde til MGK og er
grundstammen i musikskolens talentarbejde. Et
målrettet talentarbejde er en væsentlig forudsætning for at Skive Musikskole kan opretholde og
udvikle sine høje musikalske standarder og gøre
sig positivt gældende både i MGK-sammenhæng
og i samarbejdsprojekter med andre musikskoler.
Skive Musikskole indgår i et talentsamarbejdsprojekt med musikskolerne i den vestlige del af Region Midt, hvilket betyder, at eleverne får mulighed
for at mødes og spille sammen med talentelever
fra andre musikskoler.
Skive Musikskole varetager undervisningen i fællesfag, kor, SSB, musikhistorie, hørelære og teoriundervisningen for den østlige del af MGK MidtVest, i alt 26 elever fordelt på tre årgange. MGKmiljøet er af stor værdi for hele musikskolen, som
får en større dynamik, bl.a. gennem det at få rollemodeller på et højt musikalsk niveau.

Skive Musikskole har, i forbindelse med samarbejdet med Ungdomsskolen Skives musical
projekter, dannet et musicalkor, som afholder
ugentlige prøver på Ungdomsskolen med en af
Skive Musikskoles korledere. Ideen hermed er at
skabe et stabilt sangmiljø på Ungdomsskolen,
hvor der kan arbejdes i et længere musikalsk perspektiv, der gør, at de hvert andet årige musicals
kan startes fra et højere musikalsk niveau, samtidig med at de imponerende musicals præstationer, vi gennem årene oplever, får en naturlig
ramme at leve videre i efter forestillingerne.
Skive Musikskole og Skive Opera Academy
gennemførte for 3. gang sommeren 2016 et Nationalt Sommerkursus for unge klassiske sangere
på MGK niveau. I alt 12 MGK-studerende fra hele
landet kunne følges gennem åbne masterclasses
på Resenlund og ved en gratis afslutningskoncert
i Skive Theater.
Ugen efter fulgte den Internationale Masterclass
for professionelle sangere med et internationalt
anerkendt hold af sangpædagoger og sangcoaches fra den absolutte internationale elite. I år
deltog 16 studerende, hvoraf 10 var udlændinge.
Udover åbne masterclasses og foredrag på Resenlund, afsluttedes kurset med en gratis koncert i
KulturCenter Limfjord på et usædvanligt højt niveau.
Begge kurser, som ikke findes tilsvarende i Danmark, planlægges gentaget i 2017.
Skive Symfoniorkester var, i samarbejde med
Prinsens Musikkorps, igen i år grundstammen i
Opera ved Fjorden 2016. Ved koncerten optrådte
net blandet opera- og musicalrepertoire.
Skiveegnens Musiklegat er stadig et af musikskolens helt store aktiver. Legatet tilbyder årligt
mellem 12 og 18 fripladser på Skive musikskole
(Skive Kommunes sponsorbidrag) og uddelte
talentpriser for 10.000 kr., 2 uddannelseslegater a
35.000 kr. samt et bandlegat på 50.000 kr. i alt
priser og legater til en samlet værdi af 130.000 kr..
Dommerne var Astrid Elbek og Kim Sjøgren. Legatet, der bl.a. har til formål at stimulere talentarbejdet og synliggøre det mangfoldige musikliv
omkring Skive Musikskole, fortsætter sine aktiviteter uændret i 2017.
Skive Musikskole deltager aktivt i en række nye
og tilbagevendende arrangementer: Theaterkoncerten på Skive Theater (for folkeskolernes 4.-6.
klasser), Temakoncerten uge 10 på Skive Seminarium, Kulturnatten, samt gennemførelsen af
koncerter og workshops i samarbejde med MGK
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Midtvest, MusikCollege og Ungdomshuset Drivhuset.
Herudover gennemfører Skive Musikskole talrige
mindre koncerter på Skive Bibliotek, i kirker og i
cafélivet.
Skive Musikskole bliver i stadig stigende grad
brugt som kompetencecenter af eksterne aktører
på kulturområdet. Hermed bidrager musikskolen
til at udvikle, frisætte og synliggøre det samlede
musisk/kreative potentiale blandt børn, unge og
voksne i hele Skive Kommunes mangfoldige musikliv.
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Stafetlog

Børne- og Familieudvalget
Børne- og familieudvalget

Forbrug 742,2
mio kr.
27% af
regnskabet

Politikområder
Dagtilbud:
152.567.760
Skoler:
446.254.263
Familieområdet:
143.409.563

Udvalget har ansvaret for at skabe rammerne for
børn og unges sundhed, trivsel og læring.
Opgaverne løses i Kultur- og Familieforvaltningen,
der har en skole- og dagtilbudsafdeling, en familieafdeling samt en afdeling for kultur og fritid.

Vision
Alle børn og unge i Skive Kommune skal opleve:
At trives
At vokse sig til den bedste udgave af sig selv
At indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber
Vi har et tæt samarbejde mellem afdelingerne, og
et fælles ansvar for at løse opgaverne. Skoler,
dagtilbud, Familiesektion, PPR, sundhedsplejen
samt Multi og Familiecenteret arbejder mere og
mere målrettet sammen om børns læring, udvikling og trivsel.

Lokal opdeling
I Skive Kommune er der seks lokalområder. I
lokalområderne er der et særligt tæt samarbejde
mellem sundhedsplejerskerne, PPR, sagsbehandlerne, skoler og dagtilbud.

Stafetloggen er en elektronisk logbog, som giver
forældrene overblik, når et barn i en periode har
brug for en ekstra indsats. Her koordinerer forældre, pædagoger, socialrådgivere og andre involverede målene for barnet og det aftales, hvem der
gør hvad.

Skole- og Dagtilbudsafdelingen
Skole og Dagtilbud
Dagtilbud omfatter dagpleje (0-2 årige børn), børnehaver (3-6 årige børn), børnehaver med vuggestuepladser (0-6 årige børn), og Vidensgruppen
(en børnehave for psykisk og fysisk handicappede).
Skoleområdet omfatter folkeskolen, USFO, SFO,
klubber og Ungdomsskolen.
Pr. 1.9.2016 er skole og dagtilbud midlertidigt til
og med 2017 organiseret i én enhed. Denne organisation skal evalueres i efteråret 2017.

Børn og sprog
Tidlig sprogudvikling og tidlig læsning går hånd i
hånd. Derfor er skole og dagtilbud, nu organiseret
i én enhed, gået endnu tættere på de fælles faglige indsatser og resultater.
Vi afholder møder i alle lokalområder, hvor resultaterne af sprogvurderingerne på alle 3 årige er
drøftet i sammenhæng med de kommunale læseresultater i 0. og 2. klasse. Hovedformålet er at
reflektere og udvikle praksis sammen til fordel for
børnene.
Det er i 2016 blevet politik besluttet, at alle 5-årige
børn skal sprogvurderes.

Overgange
Vi har fortsat fokus på børns skift mellem institutioner og på overgangen mellem børnehave og
skole.
Der er et fælles koncept for alle overgange på 0 6
års området. Herudover blev det i 2016 politisk
besluttet, at nuværende antal skoleudsættelser
skal halveres i 2017, og at der ikke er budgetlagte
midler til skoleudsættelser i 2018. Der er hermed
kommet et skærpet fokus på, ikke bare overgange, men i højere grad sammenhænge mellem
dagpleje/vuggestue, dagtilbud og skole.
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Praksisudvikling
Skole og Dagtilbud har et fælles fokus på at understøtte og kapacitetsopbygge det professionelle
personales arbejde med børns læring og trivsel.
Vi har blik for, hvad børnene lærer, og hvordan de
udvikler sig igennem en undersøgende og lærende praksis. Dette sker gennem forpligtende samarbejde, kommunikation og konkrete handlinger.

SkiveDNA
SkiveDNA er en samling af eksemplariske læringsforløb for alle aldersgrupper tilvejebragt i
samarbejde med eksterne partnere. Sitet henvender sig til alle institutionernes medarbejdere.
ld til læreplaner/læringsmål.
SkiveDNA omfatter et antal pædagoger og lærere.
Den fysiske placering er i lokaler på Læreruddannelseni Skive.
Til fortsat realisering af tankerne bag SkiveDNA
på alle skoler er der søgt og givet midler til oprettelse af en læringsambassade, hvor en ressourceperson fra hver skole er forankret.

Dagtilbudsafdelingen
Børn og IT
IT er i mange af vore institutioner en naturlig del af
børnenes hverdag men der er fortsat et
behov for at fokusere på, hvordan IT i højere grad
kan kvalificere børns læring.

Dagtilbudsafdelingen med det formål, at implementere en model for tidlig systematisk opsporing af børn i faldende trivsel. Ved udgangen af 2015 ophørte denne konsulentstilling,
og efterfølgende har institutionerne selv driftet
det indførte koncept. Der blev truffet en beslutning om at alle børn skal gennemgås hver
6-8 uge. Ved udgangen af 2016 evaluerede
Dagtilbud indsatsen og det blev det besluttet,
at gøre indsatsen digital, dvs. det forventes i
2017 at indkøbe en digital understøttelse af
modellen for tidlig systematisk opsporing.
Bevægelse Alle dagtilbud arbejder målrettet
med børns motorik og bevægelse. Kost og
bevægelse indgår i børnehavernes hverdag,
og der følges op i forbindelse med læreplansarbejdet. En kvalitativ undersøgelse af praksis
i 2016 afdækkede, at:
Der er stor opmærksomhed på organisering af
læringsmiljøer - både i forhold til tid, rum og
pædagogik.
Udover institutionens egne fysiske rammer,
legepladsen og naturen har alle institutioner et
stort fokus på at bruge lokalområdets mange
muligheder i det pædagogiske arbejde.
Der er en positiv indstilling overfor at benytte
DNA-forløb og en interesse i at udvikle DNAbanken.
Forældre og tværfaglige aktører er vigtige og
naturlige samarbejdspartnere.
Ny viden, der udvikler området, skabes via
kurser, egne projekter og vidensdeling om aktiviteter fra egen og andres praksis.
Sundhedspolitikken har skabt et fokus på især
kost.

Børne- og Familieudvalget besluttede i 2012 at
mio. kr. blev
uddelt til institutionerne. Med de ekstra penge
forstærkede politikerne et fokus på sprog, tidlig
indsats og bevægelse.
Sprog Der er generelt stor optagethed af
småbørns sproglige fundament, som afgørende betydning for deres videre udviklings- og
læringsforløb. Vuggestuer og dagplejen i Skive Kommune deltager i perioden 2016-2018 i
i alt ca. 300 vuggestuer og dagplejegrupper i
13 forskellige kommuner. Formålet med projektet er at få sikker viden om, hvordan man
styrker børns tidlige sprogudvikling og derigennem at opkvalificere sprogindsatsen over
for de yngste børn i dagtilbud.
Tidligt tværfagligt samarbejde I januar
2014 blev der ansat en tværfaglig konsulent i

Mere pædagogisk personale i dagtilbud:
I 2015 og 2016 har dagtilbud modtaget midler fra
Et projekt under Ministerium for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold.
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I Skive Kommune blev midlerne søgt hjem til ressourcepædagoger og til øget personalenormering
i ydertimerne. Der har derfor været iværksat mange forskellige projekter i dagplejen og daginstitutionerne.
Fra og med 2017 er puljemidlerne overgået til
bloktilskud og tilfalder derfor fortsat området til
disse formål.

Skoleafdelingen
Kompetenceudvikling

Børn og IT
Skive Kommune fik også i 2016 tilskud fra staten
til køb af digitale læremidler til folkeskoler. Betingelsen er, at kommunen brugte et tilsvarende
beløb. En læringsplatform fra EasyIQ er en digital
platform, der skal anvendes af elever, pædagogisk personale og forældre i elevens læringsproces og det daglige arbejde på skolerne. Læringsplatformen skal udover at understøtte elever og
lærere i deres arbejde med læring og trivsel også
bidrage til skolernes og kommunens overordnede
arbejde på området.

I Skive Kommune er der udarbejdet en langsigtet
og ambitiøs kompetenceudviklingsplan, hvor målsætningen er fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Kompetenceudviklingsplanen har
en faglig fordybelse i folkeskolens fag for øje og
skal sikre, at eleverne møder en undervisning af
endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet og
dermed udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Professionshøjskolen VIA University
College og Læreruddannelsen i Skive varetager
uddannelses-opgaven. A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har doneret 5 mio. kr. til kompetenceplanen.
Udover undervisningsfagskompetence samarbejdes med konsulentvirksomhed Teach ApS om et
to-årigt projekt for ledere, læringsvejledere, lærere
og pædagoger om at understøtte de professionelles arbejde med alle børns læring og trivsel.

Skoleudviklingspuljen
Skoleudviklingspuljen anvendes til udviklingsprojekter i spændet mellem almen- og specialområdet.
Der er i skoleåret 2016-2017 fastholdt en stilling
på Krabbeshus Heldagsskole, som stiller specialviden til rådighed og sparrer kolleger i almenområdet i forhold til børn, som det endnu ikke er lykkedes at få til at udvikle sig og trives i fællesskabet.
Udvalgte medarbejdere fra alle kommunens skoler deltager i en læringsuge på en af de fire skoler
aber for alle
abe rammer for at få kendskab til hinandens virkelighed, hvor lærerne kan dele konkret praksiserfaring og udvikle en kultur, hvor man har mod og
tillid til at reflektere over egen praksis.
Der er fortsat forsøg med skolesocialrådgivere i to
af vores lokalområder. Forsøget udvides, så det
fremover bliver skole- og dagtilbudssocialrådgivere.

Undervisningsassistenter
Der er ansat mindst én undervisningsassistent på
alle skoler. Formålet er at styrke undervisningen i
klassen og at forbedre lærerens arbejdsbetingelser.

Klubtilbud
Der er fritidsklubber på Ådalskolen, Brårup Skole
og Aakjærskolen, hvortil kommer Handicapklubben Skovbrynet på Ådalskolen. Desuden er der
klubtilbud om eftermiddagen for 4. 6. årgang på
de fleste skoler.

Familieafdelingen
Afdelingen omfatter PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen, Familiesektionen, Familiecenter Sabroegaarden og MULTI.
Vi arbejder tæt sammen på tværs af sektioner og
afdelinger.

Familiesektionen
I Familiesektionen forebygger vi og koordinerer
indsatsen til udsatte børn, unge og familier. Er der
behov for støtte, kan familien f.eks. modtage råd
og vejledning eller blive tilknyttet en kontaktperson, familiebehandling eller praktisk støtte i
hjemmet. I meget alvorlige sager kan et barn anbringes udenfor hjemmet.
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Baggrundsteam
Skive Kommune har retningslinjer for, hvordan
ansatte skal reagere, hvis de får mistanke om vold
og overgreb. Baggrundsteamet, hvor politiet deltager, behandler alle henvendelser om mulige
overgreb og vold mod børn og unge.

PPR
PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
arbejder med børn i alderen fra 0-18 år. Vi har
fokus på tidlig indsats og på at skabe fællesskaber med plads til alle børn i skoler og dagtilbud.
PPR bistår pædagoger, lærere og andre faggrupper på den enkelte institution eller skole. PPR
arbejder med børn som ikke trives.
I PPR arbejder der psykologer, tale- og hørepædagoger, læsevejledere, fysio- og ergoterapeuter
samt en tosprogsvejleder.

Sundhedspleje
Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med
børn i alderen 0 16 år. Sundhedsplejen følger og
understøtter alle børns sundhed, trivsel og udvikling, ud fra de ønsker og behov forældrene har.
I de første otte måneder arbejder sundhedsplejen
primært i barnets hjem. Dernæst mødes barn og
sundhedsplejerske i skolens 0., 1., 5. og 8. årgang, hvor alle børn tilbydes funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale.

Sundhedsplejen tilbyder ekstra besøg og forskellige gruppetilbud ved konkrete. Sundhedsplejen
bistår skole og dagtilbud med råd og vejledning i
spørgsmål om smitsomme sygdomme, hygiejne
og børn med kroniske sygdomme.

Familiecenter Sabroegaarden
Familiecenter Sabroegaarden består af en dagafdeling. Den primære opgave er at støtte børn og
unge i
at udvikles og komme i bedre trivsel, samt støtte
forældre i at varetage forældreopgaven. Det gæl-

der både børn og unge, som bor hos deres familie, og de, der ikke kan bo hjemme. For at give
den mest målrettede støtte, kan der foretages
undersøgelse af børn og unges ressourcer og
udækkede behov samt forældres kompetencer.
Flygtningefamilier får støtte til at blive integreret i
Danmark, således at deres børn bliver en del af
det danske samfund. Alt afhængig af behov er
denne mulighed gældende de første 3 år fra de
får opholdstilladelse i Danmark.
Vi er også behjælpelige med at finde egnede bosteder, til de børn og unge, som ikke kan bo
hjemme mere. Hvis det er relevant, at barnet eller
den unge kommer til at bo hos en familie eller
andre i netværket, hvor der er nære relationer,
kan de godkendes som plejefamilie til netop det
barn. Der ydes supervision til plejefamilier.
Når familier har brug for støtte i dagligdagen til
forskellige formål, er vi behjælpelige med at finde
egnede voksne via et kontaktkorps, til at varetage
opgaven.
Opgaverne varetages af forskellige faggrupper,
som er opdelt i teams.

MULTI
MULTI er en ambulant leverandør enhed der arbejder med de anbringelsestruede unge og udsatte familier.
Ungekonsulentstøtte med kerneopgaven at fungere som kontaktperson for sårbare, anbringelsestruede unge. Her arbejdes med relationel tilgang
som omdrejningspunkt.
Fokus på de sociale relationer og netværk. Vi
støtter op om, at opretholde og skabe gode og
bæredygtige relationer til jævnaldrende og i
familien.
Fokus på den samfundsmæssige og kulturelle
deltagelse. Vi støtter op om at indgå i de
rammer samfundet sætter for ungdomsliv, uddannelse/arbejdsliv og fritidsliv
Fokus på den unges personlige udvikling. Vi
støtter op om ungdomstemaer som f.eks.
identitetsdannelse, eksistentielle spørgsmål
og seksualitet.
Fokus på den unges og forældrenes indre
verden og personlighed. Vi støtter op omkring
at mindske sårbarheden og gøre de unge mere modstandsdygtige.
Den socialpædagogiske indsats styrkes gennem
kontinuerlig og struktureret dokumentation
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Familien på banen - Multi
En forebyggende foranstaltning.
At styrke relationerne mellem den unge og familien, for at undgå anbringelse.
Hovedformålet er at der arbejdes med såvel den
unge som familien, og der findes en mulighed for
at holde familierne sammen.
Der er således to centrale aspekter i arbejdet
Familien på Banen. Det ene er at arbejde med
den unges psykiske ubalance og det andet er at
integrere de primære omsorgspersoner.
Et parallelforløb med massiv, fleksibel og omstillingsparat indsats til den unge. Gruppeforløb til
forældrene. Individuelle terapeutiske samtaler til
den unge og forældrene og samtaler sammen.

Praktisk/pædagogisk Familieudvikling
Familieudvikling sætter fokus på at igangsætte og
vedligeholde en positiv udviklende proces, som
sikrer trivsel i familien. Indsatsen skal således
bringe udsatte familier ind i positive cirkler, og
skabe små succeser.
Det handler om at arbejde med at forsøge at ændre omverdenens opfattelse og tankesæt af familien. Derfor arbejdes der helhedsorienteret i familiens mange systemer, med fokus på vigtigheden
i, at mange skal løfte i flok.

Kontaktpersonskorpset
Der foretages en konkret matchning ud fra den
unges særlige problematikker, personlighed og
opgaverne i handleplanen til en voksen fra korpset.
Multi tilbyder terapeutiske samtaler, coach og
pædagogisk massage som særlige tilbud til unge
og familier.

Skole, Socialforvaltningen, Politi - SSP
Familieafdelingen arbejder sammen med Ungdomsskolen Skive, folkeskoler, ungdomsuddannelser
og Politiet for at forebygge ungdomskriminalitet.
SSP-arbejdet koordineres af et lokalråd.
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Social- og ældreudvalget
Social- og ældreudvalget

Forbrug 569,5
mio kr.
21% af
regnskabet

Politikområder
Ældre:
383.815.415
Socialområdet/
handicappede:
185.641.279
Der er på Ældre fratrukket den indtægt der er på Ældreboliger.
Ældreboliger: -22.402.640 kr. Ældre: 406.218.055 Kr. Netto
Ældre: 383.815.415 kr.

Socialafdelingen
Socialafdelingens målgruppe er borgere med
behov for en indsats, som ikke kan tilgodeses i de
almene kommunale tilbud. Kendetegnende for
borgerne er, at de har en betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller
længerevarende.
Indsatsen vil primært have fokus på intensiv træning og udvikling i forhold til borgerens individuelle
behov. Indsatsen kan også være livslang med
fokus på bevarelse af eksisterende kompetencer.
Langt størstedelen af opgaven løses lokalt i regi
af kompetencecentre med bred opgaveportefølje,
der helhedsorienteret har udviklet tilbud indenfor
bostøtte, aktiviteter- og samvær, beskyttet beskæftigelse, kompenserende specialundervisning
for voksne og uddannelse.
Undtagelsesvist købes fortsat ydelser udenfor
Skive Kommune. Det drejer sig om særlige kompetencer i meget få sager, hvor det lokalt ikke er
muligt at skabe og/eller fastholde den nødvendige
kvalitet i indsatsen.

Helhedsorienteret og habiliterende
møde med borgeren
I indsatsen er der fokus på borgerinddragelse og
medbestemmelse, hvor hjælp og støtte er baseret
det er borgerens motivation, der er omdrejningspunktet, når man i samarbejdet med borgeren
forfølger de aftalte mål.
Det overordnede mål for samarbejdet vil altid være, at vi gennem en habiliterende indsats understøtter borgerens evne til at mestre tilværelsen så
selvstændigt som muligt.
Den faktuelle hjælp og støtte er baseret på en
helhedsorienteret tilgang, hvor vi fagligt og organisatorisk skaber en sammenhæng på tværs af de
forskellige delmål i indsatsplanerne det ende-

Tværsektorielt samarbejde
Socialafdelingen har fokus på det nødvendige i
tværfaglige og tværsektorielle samarbejder, hvor
vi medvirker til at sikre det bedst mulige vilkår for
kompetent og rationel drift. Herunder et udvidet
fokus på til kolleger at formidle viden og erfaring i
arbejdet med handicappede medborgere.
Samtidig er det vigtigt på tværs af afdelinger og
forvaltninger at sikre en tværfaglig, koordineret og
helhedsorienteret indsats, hvor borgere oplever
sammenhængskraft og kontinuitet, også når det
bliver nødvendigt at skifte sagsbehandler.
I denne forbindelse har vi særligt fokus på de
gode overgange fra barn/ung til voksen samt
gruppen af unge på kontanthjælp, som kan have
behov for støtte baseret på de faglige kompetencer, der eksisterer på det specialiserede sociale
område.
Der er indgået formelle aftaler om samarbejde,
der involverer afdelinger på tværs af Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen

Formaliseret dialog med interesseorganisationer
Socialafdelingen har et godt samarbejde med
pårørende og pårørendeorganisationer, hvor vi
løbende drøfter strategier om bedst mulig service
med laveste omkostninger. Der er etableret formelle fora på både handicap- og autismeområder
samtidig med at der er etableret en skolebestyrelse på STU-Skivefjord.
Der er udarbejdet formelle forretningsordner og
aftalt årshjul for mødevirksomhed med det formål
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gennem dialog at fremme forventningsafstemning
samt at kvalificere socialafdelingens beslutninger
og handlinger til gavn og glæde for borgere indenfor målgruppen.

Vi skaber relationer
På det specialiserede sociale område har der ikke
været tradition for frivilligt socialt arbejde og der er
ikke oparbejdet en kultur for involvering af frivillige. De primære relationer som borgerne har til
andre er derfor oftest pårørende og ansatte.
Derfor har Socialafdelingen opprioriteret indsatsen
med at styrke borgernes relationer til det omkringliggende samfund ved, at der bliver et tættere
samarbejde med frivillige. Tankegangen er mere
inklusion i samfundet og at relationer til andre kan
berige borgernes tilværelse.

Der er samtidig indført ressourceforløb i form af
trænings- udviklings- og undervisningsforløb til
afklaring af mulighederne for den enkelte borger.
Socialafdelingen bidrager til at den samlede indsats er afklarende, opkvalificerende og habiliterende, samt at indsatsen fra undervisnings- og
beskæftigelsestilbuddene vil medvirke til at understøtte Jobplaner, ressourceforløb mv. i Jobcentret
- som en del af en koordineret og tværgående
indsats.
Udover denne indsats for nye unge borgere, er
der også meget fokus på borgere, der allerede i
dag tilkendt førtidspension og er bevilget beskyttet
eller aktivitets- og samværstilbud i en institutionel
ramme.
Målet
grad af livskvalitet for den enkelte borger.
Supplerende hertil er der etableret brobygningsforløb, der skal sikre gode overgange fra trygge
strukturerede rammer på STU Skivefjord til større
krav og forventninger på almene uddannelsesinstitutioner og/eller det ordinære arbejdsmarked.

Frihedsteknologier

For at styrke fokus har Socialafdelingen i samarbejde med Frivillighedscenter Skive iværksat et
projekt med det formål at udvikle og nytænke det
frivillige sociale arbejde over for handicappede og
udsatte borgere i Skive Kommune. Projektet startede i marts 2015, hvor der er tilknyttet 2 trivselsagenter.
For Socialafdelingen er det vigtigt:
At projektet er opsøgende, formidlende, understøttende og igangsættende af frivilligt socialt arbejde
At understøtte sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, netværksdannelse og venskaber.
At medvirke til at udvikle frivillighed indenfor
Socialafdelingen generelt.

At kunne mestre et job på en ordinær arbejdsplads er for de fleste et stort ønske. I de senere år
er der derfor arbejdet med at udvikle tilbud, som
gør, at flere borgere med et handicap får et job på
det ordinære arbejdsmarked og i bedste fald kan
forsørge sig selv helt eller delvist.

Socialafdelingen har gennem 2016 arbejdet meget med indførelse af frihedsteknologiske løsninger. Frihedsteknologi er bostøtte via videokommunikation og tænkt som et supplement til det
traditionelle ansigt-til ansigt møde mellem borger
og medarbejder. Teknologien giver borgeren mulighed for at kunne afholde samtaler med sin kontaktperson via egen pc, tablet eller smartphone,
hvilket betyder, at borgeren kan modtage dele af
den støtte, der er behov for via videokommunikation.
Videokommunikation m.m. vil medføre et kvalitetsløft for borgeren, blandt andet fordi det nu
bliver muligt at modtage hyppigere og kortere
samtaler, som kan forebygge, at problemer hober
sig op. Derudover kan mange borgere have behov for vejledning og støtte uden, at de skal have
en kommunal medarbejder inden for hjemmets
fire vægge.
Samtidig viser analyser fra andre kommuner, at
en stor del af medarbejdernes tid bliver brugt på
vejene tid, der med fordel kan bruges mere effektivt sammen med borgeren.

Sundhedsfaglig indsats
Gennem øget fokus internt og eksternt tager Socialafdelingen aktiv del i at understøtte en daglig
sundhedsindsats. For Socialafdelingen er det
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vigtigt, at sundhed og forebyggelse skal indgå
som en del af den faglige indsats jf. Sundhedspolitikken i Skive Kommune.
Det er ligeledes vigtigt, at borgere bliver tilbudt
mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med
jævnaldrende og/eller ligesindede. Herved understøttes den enkelte borgers mentale sundhed.
Det er vigtigt for Socialafdelingen:
Med oplysning og uddannelse af borgere,
medarbejdere og nøglepersoner.
At støtte den enkelte borger i at træffe gode
valg med hensyn til kost, motion, kontakt og
fritidsaktiviteter.
At bo-, beskæftigelses, - aktivitets- samt undervisningstilbuddene understøtter indsatsen
ved at gennemføre tiltag vedrørene både fysisk og psykisk sundhed.
At der hos alle medarbejdere bliver fokus på
sund livsstil, rygning, alkohol og kost i alle socialafdelingens tilbud - de ansatte bør være
rollemodeller.

I 2016 har Socialafdelingen prioritet et kompetennske om at skabe størst mulig grad af progression
for den enkelte borger med særligt fokus på mestring, habilitering og borgerindflydelse. Det
igangsatte projekt vil komme til at strække sig
over flere år.
gdisse år nye krav om dokumentation af den faglige indsats, hvor fokus har flyttet sig fra processer
til effekter.
I denne forbindelse, har der i sammenhæng med
DHO-projektet været arbejdet meget med indførelse af SMARTE mål både i myndigheden og hos
leverandørerne.

Ældreområdet.
Området står for tildeling og udførelse af hjemmehjælp og sygepleje samt bevilling af pleje- og ældreboliger og hjælpemidler.
Ældreområdet er i 2016 opdelt i to afdelinger:
Myndighedsafdelingen som bevilger hjælp og
støtte til pleje og praktiske opgaver i hjemmet,
visiterer til pleje- og ældreboliger, bevilger
hjælpemidler samt fører tilsyn med udførelsen
af de bevilgede opgaver.
Pleje & Omsorg har ansvaret for driften af 18
plejecentre, sygepleje og aktivitetstilbud. Afdelingen leverer desuden hjemmepleje borgere i
eget hjem.

Socialafdelingen vil gennemføre en styrket sundhedsindsats. For Socialafdelingen er mental og
fysisk sundhed vigtigt for både borgere og medarbejdere. Sundhedstænkning indgår derfor som en
naturlig del af indsatsen i hverdagen.

Strategisk styring
Socialafdelingen har fortsat fokus på, at vi når de
ønskede mål, samtidig med at indsatsen sker med
fornuftig brug af kommunens ressourcer. Der vil
derfor fortsat være opmærksomhed på styring af
indsatsen overfor den enkelte borger og sammenhæng mellem økonomi og kvalitet.

Kompetenceudvikling
I sammenhæng med socialplanen 2015-18 er der
en række områder, hvor det er væsentligt at få
løftet kompetenceniveauet på tværs af driftsenhederne i Socialafdelingen.

Arbejdet med organisationsudviklingen forsætter
ind i 2017 og pr. 1. januar 2017 ændrede organiseres hjælpen, som leves fra Pleje og Omsorg i
to enheder: Hjemmeplejen og Plejeboligenheden.
Myndighedsafdelingen organiseres som en stabsfunktion under Pleje- og visitationschefen.

Hjemmeplejen
Borgere i eget hjem, der er bevilget hjemmehjælp,
kan vælge at få hjælpen leveret af den kommunale leverandør (Pleje & Omsorg) eller af en godkendt privat virksomhed.
Der er 4 private virksomheder, som er godkendt til
at levere hjælp. Alle 4 virksomheder kan levere
hjælp til praktiske opgaver og en enkelt virksomhed kan også levere hjælp til personlig pleje.
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Pleje & Omsorg har samme økonomiske vilkår
som de private virksomheder efter princippet om,
at pengene følger borgeren.
Omkring 17 % af borgerne i Skive Kommune har
valgt en privat virksomhed til at levere deres
hjemmehjælp. Antallet af borgere, der vælger en
privat virksomhed er nogenlunde stabilt.
Henover 2016 er der en en let stigende tendens i
antallet af visiterede timer til at hjælpe til borgerne.

Ældremilliarden
Ældreområdet har fået ca. 9,6 mio. årligt af den
landsdækkende Ældremilliard i 2014 og 2015.
Disse penge var målrettet konkrete projekter på
både sundheds- og ældreområdet. Der er bl.a.
arbejdet med demenscafé, motions- og dagcentertilbud til demente, flere aktiviteter på plejecentrene, oprettelse af velfærdsteknologisk laboratorium samt ansættelse af sygeplejefaglig konsulent. Desuden har der været projekter til opsporing
af ensomme ældre samt borgere med begyndende sygdom.

Flere og nye opgaver
Ældreområdet er under forandring.
Området er udfordret af hurtige udskrivelser fra
hospitalerne og flere nye behandlingsmuligheder i
borgernes eget hjem. Det betyder, flere behandlingskrævende borgere skal have hjælp fra Ældreområdet. Dette kræver øget fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne, hvilket har været et indsatsområde i 2016 og vil være det fremover.
Der er kommet ny lovgivning, der betyder, at alle
borgere, der henvender sig om hjemmehjælp, skal
tilbydes en rehabiliteringsplan. Det vil sige, at
borgeren skal have en plan for, hvordan flest mulige af de tabte funktioner kan genvides, således
at borgeren igen kan klare mere.
Ældreområdet har arbejdet målrettet med at indføre den nye lovgivning. Der er ansat terapeuter,
der sammen med borgerne skal udarbejde og
udføre rehabiliteringsplanerne. Desuden er socialog sundhedspersonalet blevet opkvalificeret i
forhold til at arbejde rehabiliterende i deres tilgang
til borgerne.

Fra 2016 overgik pengene fra Ældremilliarden fra
at være puljepenge, der skulle gå til konkrete projekter til at være en del af det gennerelle tilskud
som kommunerne får fra staten dvs. bloktilskuddet.
Mange af projekterne i Skive Kommune er bibeholdt og fortsætter nu som faste tilbud.

Klippekort
I 2015 og 2016 har området modtaget h.h.v.
712.000 og 1,4 mio kr. til indførelse af klippekortordning hos hjemmeboende.Dette betyder, at
borgere med behov herfor, kan få ½ times ekstra
hjemmehjælp om ugen, som de selv disponerer
over.

Værdighedsmidler
Ved finanslovsforliget for 2016, blev afsat penge
til sikring af værdighed i ældreplejen. Pengene
gives til kommunerne på baggrund af en konkret
ansøgning fra kommunerne. Kravet er bl.a. at
kommunen har udarbejdet lokal værdighedspolitik
for området med dertil hørende indsatser. Skive
Kommune udarbejdede sin værdighedspolitik med
inddragelse af både borgere og medarbejdere i
Ældreområdet. Indsatserne udformes under følgende overskrifter:
Livskvalitet
Selvbestemmelse
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Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
indsatsen
Mad og ernæring
En værdig død
Skive Kommune har fået 9,5 mio. kr. (2016) i perioden 2016 2019.

Der ses et stigende sygefravær i Pleje & Omsorg.
Fraværet skyldes især længerevarende sygdom.
Der er arbejdet målrettet med nedbringelse af
sygefraværet i 2016. Der er desuden igangsat en
analyse af fraværet fordelt på fraværstype, lokation, faggrupper m.v. Formålet med analysen er, at
sætte ind med specifikke tiltag målrettet forskellige fraværstyper.

Forbrug på området
Ældreområdets budget er udfordret af mange
ledige ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsretten og dermed huslejeforpligtelsen, hvis
ikke der bor borgere i boligerne. Der har i gennemsnit været 50 ledige ældreboliger hele året.
Anvisningsretten er opsagt pr. 31.12.2016 for en
del af boligerne med henblik på at reducere kommunens udgifter til ledige Ældreboliger
På baggrund af hurtige udskrivelser og flere behandlingsmuligheder i hjemmet, er der stigende
udgifter til sygepleje/specialiseret sygepleje. Der
er gennemført en analyse af området i 2015, hvilket har givet anledning til handleplan for ændringer i tildeling af sygepleje, dokumentation og økonomistyring på området. Handleplanen er fuldt
implementeret i 2016. En ny budgetmodel for
sygepleje tages i brug i 2017.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

Forbrug 711,6
mio kr.

styrke medarbejdernes kompetencer i netop at
holde gode, jobrettede samtaler med borgerne.
Den positive udvikling på arbejdsmarkedet skaber
mulighed for, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette er der stort behov for, da der på
trods af den lave ledighed fortsat er en stor gruppe mennesker, som befinder sig på kanten af
arbejdsmarkedet.

26% af
regnskabet

Arbejdsmarkedsafdelingen
Arbejdsmarkedsafdelingen omfatter Jobcenter
Skive (Job & Kompetence, JobStart og Sygedagpenge) Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU), Sprogcenter Skive, BOMI samt Borgerservice & Ydelse.

Lav ledighed og hurtigt i job
Skive Kommune var historisk set en af de kommuner, der blevet hårdest ramt af finanskrisen i
2009. Ledigheden nåede et rekordhøjt niveau på
knap 9 % i januar 2010. Siden er ledigheden faldet markant, og i juni 2016 satte ledigheden ny
bundrekord med 2,5 % bruttoledige- svarende til
niveauet umiddelbart før finanskrisen i 2008.
Ved udgangen af året ligger Skive en smule højere med en ledighed på 3 % af arbejdsstyrken i
december 2016, mens landsgennemsnittet er på
4,1 %.
Også langtidsledigheden holder et lavt niveau på
11 % (andel langtidsledige af bruttoledige på adagpenge og kontanthjælp) i modsætning til
landsgennemsnittet på 21,4 % (december 2016).
Derudover markerer Skive sig fortsat, som én af
de 5 kommuner i landet, hvor jobparate ledige
hurtigst kommer i arbejde. Efter 3 måneder er
40,8 % i arbejde, hvilket giver en placering som
nr. 5 (2. kvartal 2016).
Jobcenteret holder hyppige samtaler med jobparate borgere, da samtalerne er med til at fastholde
og understøtte ledige i hurtigt at komme i job
(igen). Nogle af årets kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejdere har derfor haft til formål at

Målrettede tilbud til unge
Unge under 30 er en af de grupper, hvor der er
relativt mange på offentlig forsørgelse i Skive.
Nærmere bestemt er 15,5 % af de unge på offentlig forsørgelse. Derfor har der i 2016 været et
særligt fokus på at få og fastholde unge i uddannelse og job.
Jobcenteret og UU har sat gang i en række aktiviteter, som er tilpasset de unges forskellige udfordringer. Målet er, at der skal være passende aktiviteter til alle unge uanset karakteren af deres
udfordring i forhold til uddannelse og job. Tilbuddene til unge bliver tilrettelagt i tæt samarbejde
med fx uddannelsesinstitutionerne, herunder produktionsskolen, Sundhedsafdelingen inkl. Misbrugscenteret, Familieafdelingen, Skoleafdelingen

Flere i fleksjob
En styrket indsats for personer på ledighedsydelse skal sikre at flere på ledighedsydelse kommer i
fleksjob. Et centralt led i indsatsen er et tæt samarbejde med andre kommunale institutioner og
afdelinger. Her er det muligt at personer på ledighedsydelse kan komme i individuelle, midlertidige
fleksjob. Formålet er en målrettet opkvalificering
af borgerens kompetencer, som kan være med til
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at sikre mere varige fleksjob på enten private eller
offentlige arbejdspladser.

er kombineret med praktik i fx detailhandelsbranchen.
I alt har sprogskolen ca. 430 kursister fordelt på
ca. 42 nationaliteter. Heraf er knap 60 % flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De øvrige
er primært personer i arbejde, medfølgende ægtefæller til disse og familiesammenførte ægtefæller
til ikke-flygtninge.

Tæt samarbejde med virksomhederne
om rekruttering og aktivering

Integration af flygtninge
Skive Kommune har i 2016 taget imod en stor
gruppe flygtninge, som skal integreres på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. De er alle
blevet permanent boligplaceret ved ankomsten til
kommunen.
Det går fremad med at få flygtninge i gang med
arbejde og uddannelse, og virksomhedspraktikker
er et vigtigt redskab i den sammenhæng. Et tæt
samarbejde mellem JobStart og egens virksomheder har betydet, at i alt 45 flygtninge gik i arbejde og 8 i uddannelse i 2016.
I 2016 er der for alvor sat gang i etablering af
Sprogpraktikker er virksomhedspraktikker, som
har til formål dels at flygtningene kan få øvet deres dansk mest muligt, dels at de får et grundlæggende kendskab til det danske arbejdsmarked.
Sprogpraktikker er primært for relativt nyankomne
flygtninge og skal være med til at klæde dem på til
mere jobrettede praktikker i private virksomheder.
Et tværfagligt samarbejde med bl.a. Familiesektionen, Sundhedsplejen, skoler og daginstitutioner
er en del af indsatsen for at hjælpe flygtningene i
deres ny tilværelse i Danmark.

Danskundervisning
Sprogcenter Skive står for undervisning af voksne
udlændinge i dansk. Sprogcenteret samarbejder
med jobcenteret om indsatsen for flygtninge i
kommunen. Også på sprogskolen er der et beskæftigelsesrettet fokus, som bl.a. har udmøntet
sig i projekter, hvor målrettet danskundervisning

Samarbejdet med virksomhederne hviler på to
ben. På den ene side skal jobcenteret understøtte
virksomhederne i at få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. På den anden side er virksomhederne en samarbejdspartner i indsatsen for
at hjælpe ledige og sygemeldte borgere ind på
arbejdsmarkedet.
Jobcenterets samarbejde med virksomhederne
koordineres i Virksomhedsservice i Job & Kompetence. Samtidig har alle tre sektioner i jobcenteret
jobkonsulenter, som står for udplacering af borgere i virksomhederne.
Virksomhederne efterspørger i stigende omfang
velkvalificeret arbejdskraft. Det har præget arbejdet i Virksomhedsservice, som i løbet af 2016 har
hjulpet lokale virksomheder i forbindelse med
besættelse af 386 stillinger.
Det tætte samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne om virksomhedspraktik m.m. blev i
2016 digitaliseret med VITAS, som er en digital,
brugervenlig og dialogbaseret løsning, der erstatter papirblanketterne.
Den lave ledighed i Skive betyder, at det er blevet
nødvendigt at rette fokus mod rekruttering af
udenlandsk arbejdskraft. I Virksomhedsservice
tilbyder Team Udland sparring til virksomhederne
om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Team
Udland tilbyder desuden Skiveegnens virksomheder en Quick Desk Service, som hjælper virksomheder og nye udenlandske medarbejdere med
oplysninger og vejledning om dokumentationskrav
m.m
Derudover er en række nye projekter opstået i
- få
2016 heriblandt
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samarbejde mellem Jobcenter Skives Virksomhedsservice og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. PARTNER JOBmatch giver sparring og
skaber netværk for partnere og ægtefæller, der
ønsker at arbejde og bo i Skive.

Aftale om koordinerende sagsbehandling
For borgere med komplekse udfordringer skal der
ofte en tværfaglig indsats til. For at sikre at den
tværfaglige indsats bliver koordineret og helhedsorienteret, og at borgeren ikke oplever sig som
kastebold mellem flere afdelinger, er der indgået
en ny aftale om koordinerende sagsbehandling.
Aftalen involverer afdelinger på tværs af Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og
Familieforvaltningen.

Selvbetjening, pas, kørekort og vielser
i stor stil

Borgerservice er kommunens hovedindgang til
digital, telefonisk og personlig betjening af borgere
og samarbejdspartnere. De fysiske forandringer er
for alvor ved at falde på plads i Borgerservice,
hvor et velfungerende selvbetjeningsområde flittigt
bliver brugt. Gennemgående bliver flere og flere
og hvis de digitale løsninger driller en smule, står
borgerguides klar til at hjælpe. Den Digitale Hotline kan hjælpe borgere, som benytter selvbetjeningsløsningerne hjemmefra.

Tværfaglige ressourceforløb
Tværfaglige ressourceforløb for de mest udsatte
borgere skal hjælpe borgere med at undgå førtidspension for i stedet at udvikle arbejds- og uddannelsesmulighederne mest muligt.
I Skive Kommune er 27,5 % af personer, som har
afsluttet et ressourceforløb fra begyndelsen af
2013 til 2016, kommet videre i job, fleksjob, uddannelse eller er blevet jobparate på dagenge.
Med andre ord er 27,5 % kommet tættere på arbejdsmarkedet. Det er den tredjehøjeste andel
blandt de 28 kommuner, hvor mindst 50 personer
har afsluttet et ressourceforløb i perioden. Gennemsnittet for alle 28 kommuner er 17,5 %.

Familien i fokus (FIF)
-årigt projekt, hvor familien blev set som en helhed på tværs af fagområder og love. Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen har sammen stået for projektet,
der blev afsluttet med udgangen af 2016.
Erfaringer fra projektet er i gang med at blive evalueret og vil på forskellige måder blive implementeret i organisationen, bl.a. i kraft af at projektmedarbejderne fortsætter i kommunen som medarbejdere i forskellige afdelinger i Skive Kommune.

Derudover er der fortsat i gennemsnit 560 borgere, der hver uge trækker et nummer og får hjælp
ved skrankerne. Særligt pas og kørekort trækker
mange til. I 2016 blev der udstedt 6016 pas, hvilket er en stigning på 16 % i forhold til 2015. Tallet
var lidt lavere på kørekort, hvor der i 2016 blev
udstedt 5026, som er en stigning på 6 % i forhold
til 2015. Men også lykkelige omstændigheder som
vielser lander i Borgerservice, som i 2016 foretog
42 ud af 112 borgerlige vielser.

Erhverv & Udvikling
Erhvervsklima i fremgang
Skive Kommune arbejder målrettet med at skabe
de bedst mulige rammer for vækst og udvikling for
alle lokale virksomheder på Skiveegnen. Den
intensive indsats er slået igennem i forskellige
målinger af erhvervsvenligheden i kommunen i
2016. I Dansk Industris undersøgelse fik Skive
Kommunes sin bedste placering i målingen hidtil
med en forbedring på 28 pladser i forhold til 2015.
Samme positive tendens ses i Dansk Byggeris
måling, hvor Skive Kommune er placeret i top 5
blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner.
Et af de parametre, som Skive boner positivt ud
på i undersøgelsen, er byggesagsbehandling med
en tredjeplads i sagsbehandlingstid og en 1. plads
på gebyrstørrelse. I Skive Kommunes egen måling af erhvervsklimaet i 2016, svarer over halvdelen af virksomhederne at de er tilfredse eller me-
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get tilfredse med erhvervsklimaet på Skiveegnen,
hvilket er en stigning på 6,7 procentpoint i forhold
til i fjor.

Ny erhvervspolitik på vej mod mere
vækst og udvikling
I 2016 er resultaterne af de foregående fire års
konkrete handlinger på erhvervsområdet blevet
analyseret, eksempelvis etablering af KIS-huset,
Greenlab, samarbejdet med universiteter og fokus
på hurtig byggesagsbehandling. Det righoldige
analysemateriale danner, sammen med en opsamling af styrkepositioner og udfordringer i det
lokale erhvervsliv, grundlag for prioriteringerne i
Skive Kommunes erhvervspolitik 2017-2020. Den
nye erhvervspolitik har til formål at skabe de bedst
mulige rammer for vækst og udvikling for alle lokale virksomheder på Skiveegnen og at sætte
retningen for kommunes arbejde og tilbud på erhvervsområdet i de kommende år med udgangspunkt i fire overordnede målsætninger og indsatsområder: 1. Egnens vækst og udvikling, 2. Erhvervsfremme og service, 3. Fokuserede
vækstområder, 4. Kommunen som samarbejdspartner.

på dette område. På den baggrund er der i 2016
bl.a. også blevet lanceret en ny hjemmeside, investinskive.dk, der samler relevant information til
eksterne investorer og iværksættere. Hjemmesiden findes også i en engelsk version, investinskive.com.

Vækstpuljen
Vækstpuljen støtter projekter, der bidrager til at
stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som
primært baserer sig på egnens kernekompetencer
inden for turisme og erhvervsområdet. I 2016 er
der blandt andet ydet tilskud til identitetsudvikling i
oplevelsesklyngerne rundt i kommunen, til et projekt med en afdækning af turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster, samt til fase 4.1 af
projektet Next Step, som har til formål at skabe en
målrettet og samlet indsats lige fra folkeskolen til
ungdomsuddannelserne og de lokale videregående uddannelser til det etablerede erhvervsliv via
fokus på iværksætteri i alle led. Også E-hub konferencen, arrangeret af Erhvervsakademi Dania,
hvor kompetencer om e-handel udvikles og hvor
e-handelsvirksomheder får nyeste viden, har fået
støtte fra Vækstpuljen. Det samlede budget for
Vækstpuljen var i 2016 på godt 3 mio. kroner
fordelt på støtte til syv forskellige projekter.

Business Region MidtVest

Investeringer i Skiveegnen
De store udviklingsprojekter som BIG Blue og
GreenLab indvarsler fremtiden i Skive Kommune.
Kommunen investerer gerne selv i initiativer, der
understøtter vækst på Skiveegnen for at bidrage
til at gøre egnen til et interessant og attraktivt
område at investere i, og der arbejdes samtidig på
mange fronter med at tiltrække både private og
offentlige investeringer. Udviklingen af egnen skal
ske i forpligtende samarbejde med en lang række
lokale og eksterne aktører, bl.a. investorer, og
både Skive kommune og Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter arbejder med væsentlige indsatser

Skive Kommune er en del af sammenslutningen
Business Region MidtVest, som udover Skive
består af seks andre kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Rinkøbing-Skjern
og Struer. I 2016 er der skabt en organisation
omkring Business Region MidtVest med base i
Herning. De har arbejdet med interessentinvolvering af Business Region MidtVests strategiudvikmgang og vækst i Midtien, som forventes færdig i foråret 2017, behandler
Business Region MidtVests strategiske indsatsområder: Arbejdskraft, uddannelse, fødevarer,
fysisk infrastruktur, branding, digital infrastruktur,
produktionserhverv, energi, turisme, mode, møbler og tekstil.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
SET
De væsentlige mål i samarbejdet med SET er jf.
resultatkontrakten jobskabelse og øget bosætning. SET er den udførende partner, hvor fokus
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primært ligger på de elemeter, der handler om
virksomhedsvejledning og forretningsudvikling
samt udviklingsaktiviteter, der har til formål at
styrke og udvikle de lokale virksomheder. Udover
de erhvervsfremmende aktiviteter, har SET i 2016
også arbejdet med større arrangementer, blandt
et stort hyldestshow til erhvervslivet, som er blevet afholdt for
første gang. Af konkrete eksempler på SETs arhvor 5 lokale produktionsvirksomheder har været
igennem et fuldt forløb med DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) med det
mål at skabe større konkurrencedygtighed og
dermed på sigt højere tal på bundlinjen. Flere af
de deltagende virksomheder opnåede så store
tidsbesparelser i løbet af forløbet, at de efterfølgende har valgt at fortsætte samarbejdet med
DAMRC.
På turismeområdet er SET en del af det tværkommunale samarbejde Enjoy Limfjorden, der
med en målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser i Limfjordsområdet, fokuserer på at
gøre områdets turismeprodukter salgbare og markedsføre dem.
Desuden formidler SET løbende informationer fra
kommunen til egnens virksomheder bl.a. kommunens udbud, bosætningstiltag og arrangementer for virksomheder.

Identitetsudvikling af oplevelsesklynger
Klyngesamarbejde er Skive Kommunes særkende
på turismeområdet. I 2016 er der gennemført en
proces omkring turismeøkonomisk identitetsudvikling i de seks udpegede turismeoplevelsesklynger.
Formålet var at definere klyngernes turismeøkonomiske identiteter og derigennem er retningen
for den fremtidige turismeudvikling i Skive Kommune blevet sat.
Knap 140 turismevirksomheder, ildsjæle m.fl. har
deltaget i processen, og der blev blandt andet
gennemført 6 oplevelsesture, hvor de deltagende
perspektiv og ligger til grundlag for videreudvikling
af oplevelsesklyngerne, som er det centrale element i turisme- og oplevelsespolitikken.

Bosætningsambassadører
Som en del af Skive Kommunes bosætningsstrategi blev der i 2016 igangsat et projekt om bosætningsambassadører. Projektet er en videreudvikling af bosætningsprojektet fra 2012
vi i Skive Kommune kan tage godt imod vores nye
borgere og hjælpe med at gøre dem til en del af
lokalsamfundet. Der blev i efteråret afholdt to temaaftener med det formål at give inspiration og
værktøjer til arbejdet med de nye borgere. Møog
rykker: fra tilflytter til borger
Mere end 30 engagerede borgere mødte op til
hver af de to temaaftener.

Informationsmøder for udenlandsk
arbejdskraft
I 2016 afholdte Skive Kommune for første gang et
informationsmøde for internationale borgere som
led i en styrket indsats for at tiltrække, modtage
og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Godt 30
borgere med mange forskellige nationaliteter
mødte op til aftenen, hvor der var mulighed for
tolkning på flere sprog. En række af kommunens
afdelinger og SET til stede og fortalte om mulighederne inden for skole, dagtilbud, sprogundervisning, kultur- og foreningsliv, uddannelse,
iværksætteri og det lokale arbejdsmarked. Indsatsen bliver forsat i 2017, hvor det igen er planen at
afholde informationsmøde for internationale borgere i efteråret.

Tilflytterkampagne
Både i 2015 og 2016 er der gennemført tilflytterkampagner. I 2016 var kerneproduktet tilflyttersitet liviskive.dk, hvor livet på Skiveegnen vises i
360 graders perspektiver med fokus på karriere,
bolig, familie-, kultur-, og fritidsliv. Kampagnen
indeholder omkring 100 små og store historier om
Skiveegnen. 32.773 besøg har der været på liviskive.dk. Derudover har den kørt digital annoncering, hvilket i alt har givet 7.327.487 visninger.
Sideløbende har kampagnen kørt på sociale medier med 42 opslag på facebook (i gennemsnit 1
pr. hverdag i kampagneperioden) og en rækkevidde på 600.580 nåede personer.
Kampagnen fik desuden opmærksomhed på baggrund af events i Aarhus og Aalborg i både lokale,
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regionale og nationale medier. Især skal fremhæves et indslag på TV2 19 Nyhederne, samt en
omfattende artikel med link til tilflytter-sitet på tv2s
webnyheder. Med denne dækning nåede kampagnen 1.219.011 seere. Anslået annonceværdi
på presseomtalen alene er i alt ca. 400.000 kroner.

Universitetssamarbejde
Skive Kommune og Aalborg Universitet har haft et
samarbejde siden 2013. Som en del af samarbejdet udbyder kommunen projektsamarbejder og
praktikpladser og arbejder for, at virksomhederne
på egnen har de bedste forudsætninger for at
indgå i samarbejder med institutter. Som noget
nyt er der i 2016 indgået et samarbejde med Institut for Statskundskab. Det åbner op for mange
nye muligheder for forskellige samarbejder med
studerende og forskere både for den kommunale organisation og for virksomhederne på egnen. I
2016 er der endvidere arbejdet på at udvide universitetssamarbejdet, og i 2017 indgår Skive
Kommune i et samarbejde med AU Herning
sammen med 5 ud af de i alt 6 andre kommuner i
Business Region MidtVest.
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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget

Forbrug 269,5
mio kr.
10% af
regnskabet

Personalet har alle stor erfaring med psykiatri. De
har desuden deltaget i efteruddannelse, for at
blive helt klædt på til at håndtere akutte problemstillinger.
I de knapt to år Det Sociale Akuttilbud har eksisteret, har der været 1378 henvendelser.
Det Sociale Akuttilbud er et projekt, som foreløbigt
kører frem til udgangen af 2017.

Sundhedsafdelingen varetager opgaver i forhold
til forebyggelse, træning og sundhedsfremme,
psykiatri og udsatte, rusmiddelbehandling og
tandpleje Organisatorisk består afdelingen af
Sundhedscentret, Psykiatrirådgivningen, Psykiatri
og Sundhed, Rusmiddelcentret/Huset og Tandplejen.
At netop disse områder af samlet under samme
politiske udvalg giver gode muligheder for at tænke på tværs. Mange af de borgere vi møder, har
nemlig mere end én sundhedsmæssig udfordring.

Psykiatri
Psykiatriens målgruppe er borgere med behov for
en indsats, som ikke kan tilgodeses i de almene
kommunale tilbud.
Det kan for eksempel være tilbud om botilbud
med mulighed for støtte døgnet rundt, støtte i eget
hjem, støtte til at gennemføre en uddannelse eller
deltagelse i aktiviteter i dagtimerne.
Vi ved i dag, at langt de fleste borgere med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist.
Tilbuddet til borgeren tager afsæt i den viden.

Det Sociale Akuttilbud
I marts 2015 åbnede Det Sociale Akuttilbud i Skive. Her kan man få råd, vejledning og støtte ved
akut opstået krise. Det Sociale Akuttilbud har
åbent døgnet rundt, 365 dage om året.
Det er både muligt at ringe og skrive til Det Sociale Akuttilbud men man er også meget velkommen til simpelthen at møde op. Hvis der er behov
for det, er der mulighed for at overnatte på Det
Sociale Akuttilbud.

Det Sociale Akuttilbud

Sammenhæng på tværs i kommunen
Der er et tæt samarbejde mellem psykiatrien og
Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og
Regionspsykiatrien.
Der er også et tæt samarbejde med børneområdet, for at sikre den bedste overgang fra barn til
voksen, for de borgere, der allerede i barndommen eller ungdommen rammes af psykisk sygdom.
Desuden samarbejder vi med de praktiserende
læger, og Det Sociale Akuttilbud har et tæt samarbejde med politiet.

En del af samfundet
Vi har fokus på, at alle borgere skal kunne bidrage
til og føle sig som en del af samfundet. Vi skal
støtte dem i, at de får et for dem selv meningsfuldt liv. Støtten skal medvirke til at gøre
borgeren så selvhjulpen som mulig. Det er derfor
vigtigt, at borgeren er motiveret for at modtage
støtte, og aktivt medvirker til at opnå målet med
støtten.
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Rusmiddelcentret
Rusmiddelcentret har gratis tilbud til borgere om
behandling af alkohol- og stofmisbrug.
Desuden har Rusmiddelcentret ansvaret for forebyggelse af misbrug blandt børn og unge. Der er
derfor et tæt samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser.
Samtidig er der også tilknyttet et antal særligt
uddannede mentorer til Rusmiddelcentret. Det er
mennesker med stor indsigt i både psykiatri og
misbrug.
Både Rusmiddelcentret og psykiatrien har ansat
opsøgende medarbejdere. Det er dem der tager
ud, hvis forvaltningen bliver kontaktet med bekymring for en borger, der viser tegn på misbrug eller
psykisk sygdom.

Projekt BRUS

Projekt BRUS

Der er i dag klinikker på 5 skoler, fire i Skive by og
en i Højslev. I 2017 bliver den kommunale tandpleje dog samlet i en ny fælles klinik på Sundhedshuset.

Rusmiddelcenter Skive er med i projekt BRUS.
Projektet er blevet til i samarbejde med 11 andre
kommuner i Region Midt og formålet er at hjælpe
børn og unge, som vokser op i familier med misbrug.
Projektet startede i 2016 og varer til udgangen af
2019.
I samarbejde med Sundhedsplejen tilbydes familiebehandling til familier med rusmiddelproblematikker, som har børn mellem 0 og 8 år.
I samarbejde med Familieafdelingen tilbydes et
gruppeforløb til 8-12 årige og et gruppeforløb til de
12-18 årige fra familier med misbrug.
Derudover tilbydes de 18-25 årige gruppeforløb,
hvor der tales åbent om de problematikker man
kan opleve som et voksent barn af en familie hvor
alkohol eller stoffer har styret og forstyrret i barndommen.

Tandplejen
Tandplejeopgaverne for de 0-17 årige løses både
af private og kommunale tandlægeklinikker.

Skive Kommune har endvidere aftale med fire
privatpraktiserende tandlæger, der også udfører
gratis tandpleje til børn under 18, der er bosat i
kommuner).
Tandregulering (når man skal have bøjle på tænderne) foregår på det fælleskommunale Tandreguleringscenter i Struer.
Derudover tilbyder den kommunale tandpleje:
Konsulentbistand til voksne.
Henvisning til specialtandpleje på Region
Midtjyllands specialtandplejeklinik, samt tilbud
om specialtandpleje i kommunen til de borgere i målgruppen, der ikke har behov for fuld
narkose.
Behandling af børn og unge med udpræget
tandlægeskræk, henvist fra privat praksis
Omsorgstandpleje.
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Når man går i forløb på Sundhedscenteret lærer
man blandt andet mere om sygdommen og hvordan man lever et godt hverdagsliv med sygdom.
Man lærer træningsøvelser, man kan få vejledning
om kost og om hvordan man forebygger forværring.

Hjerterehabilitering
I 2015 overtog Skive Kommune, som en af de
første kommuner i Danmark, ansvaret for genoptræning af borgere, der har fået en hjerteoperation.
Tandplejen i Brårup

Smilet
Tandplejen afsluttede i starten af 2016 projekt
Smilet, som var et gratis tilbud til udsatte borgere,
ested i Skive), på Rusmiddelcentret eller som er
tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen.

Tidligere lå genoptræningen på hospitalet. Overtagelsen er fulgt tæt af både læger, terapeuter og
forskere, for at sikre kvaliteten.
Det viser sig, at genoptræningen er mindst lige så
effektiv og god som tidligere, samt at tre gange så
mange borgere tager imod tilbuddet, nu hvor de
kan træne i Skive.

Fra 2017 starter Smilet op igen. Tilbuddet er rettet
mod borgere, der af sociale eller psykiske årsager
ikke kan benytte en almindelig privat tandlæge.
Der er tæt samarbejde med Den Blå Viol, Mødestedet og Rusmiddelcenteret, hvor frivillige og
medarbejdere ofte hjælper med at følge borgerne
til tandbehandling.

Sundhedscentret
På Sundhedscenteret arbejdes med fysisk træning, enten for at vedligeholde eller genoptræne
for eksempel efter en operation. Derudover arbejdes med at forebygge sygdom og at hjælpe personer der har fået en sygdom.
På Sundhedshuset (det tidligere Skive Sygehus),
er der skabt rigtig gode rammer for Sundhedscentret. I Sundhedshuset ligger også regionens
sundhedstilbud, ligesom der er privatpraktiserende læger og en del af ældreområdet samlet der.

Tilbud til borgere med kroniske sygdomme
Borgere, som er ramt af kronisk sygdom, kan gå i
forløb på Sundhedscenteret, for at lære at leve et
godt liv med sygdommen. Det kan for eksempel
være hvis man har KOL, diabetes eller en hjertekarsygdom.

Hjerterehabilitering på Sundhedscenter Skive.

Forebyggende medarbejdere
På Sundhedscenteret er der forebyggende medarbejdere, som besøger borgerne i eget hjem. De
forebyggende hjemmebesøg er et tilbud som alle
borgere får når de fylder 75 år. Fra man er 80, får
man tilbud om et hjemmebesøg en gang om året.
De 65-79 årige får tilbud om besøg, hvis der er
behov for det. Det kan være hvis man mister sin
ægtefælle, hvis der er risiko for sociale eller psykiske problematikker eller man af andre grunde
kan have gavn af et besøg.

48

Særlig indsats
Der er fortsat tilbud til og støtte og rådgivning til
voksne, der rammes af en hjerneskade - både til
borgeren selv og til familien.
Blandt de faglige kompetencer, Sundhedscentret
kan trække på er psykolog, sexolog og diætist.

Unge og tobak
Sundhedscentret arbejder med at forebygge at
unge i Skive begynder at ryge. Meget af det arbejde, foregår i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Skive. Sundhedscenteret har en rygestopvejleder, som kan rådgive borgerne om rygestop.

49

Økonomiudvalget

Facebook

Økonomiudvalget

Forbrug 231,4
mio kr.
8% af
regnskabet

Politikområder
Politisk organisation:
11.324.873
By- og landsbyudvikling: 1.789.743
Administration:
218.322.150

RENT LIV puljen og øvrig markedsføring
RENT LIV er efterhånden et kendt begreb på Skiveegnen. Brandet bliver i høj grad båret af de
mange lokale aktører, som sætter gang i RENT
LIV aktiviteter, ofte med støtte fra RENT LIV puljen. Som eksempler herpå i 2016 kan nævnes
Skive som Litteratur by, hvor litteraturprisen
Schadeprisen på 100.000 kroner for første blev
gang uddelt på Krabbesholm Højskole i Skive.
Også Energisafari, som specialiserer sig i fagture
på energiområdet, fået tilskud fra RENT LIV puljen til sekretariatsfunktion. Foreningen er et samarbejde mellem fem jyske kommuner med sekretariat placeret i Skive Kommune. I alt har 20 forskellige projekter fået bevilget støtte fra RENT LIV
pujlen i 2016, hvor budgettet samlet var på godt
1.9 mio.
Budskabet om RENT LIV bliver desuden spredt
gennem de markedsføringskanaler, som Skive
Kommune indgår med de lokale elitesport udøvere i Skive fH, SIK, HRH74, coloQuick CULT,
Skive Trav, m.fl.

Skive Kommune har været aktive på Facebook
siden 2012. Mediet bruges til uformel dialog med
borgerne og serviceinformationer, men i høj grad
også til at fortælle egnens gode historier. Kommunens officielle facebookside har 3.948 følgere
(pr. januar 2017). Antallet af personer, der vælger
at følge siden er støt stigende i løbet af 2016 er
der kommet 1.098 flere følgere. I Skive Kommune
følger godt 8% af borgere kommunen på facebook
til sammenligning ligger Herning og Holstebro
på hhv. 5% og 10%.
Ud over kommunens officielle facebookside har
en række institutioner og afdelinger egne facebooksider, ligesom der er oprettet facebooksider
til projekter og kampagner eksempelvis ditnyeliviskive i 2016.

Kasernesamarbejde
I 2016 markerede ingeniørregimentet og Skive
Kommune den officielle flagdag for Danmarks
udsendte i fællesskab med en parade på posthustorvet. Som noget nyt, inviterede Skive Kommune
veteranerne og deres nærmeste til et særskilt
arrangement om aftenen med spisning og taler
med deltagelse af udlændinge-, integrations- og
boligminister Inger Støjberg
Ved årets Åbent Hus arrangement på kasernen
var Skive Kommune repræsenteret med en stand,
unen ligeledes for at fortælle de nye værnepligtige
om Skiveegnens mange herligheder.

Landdistriktsudvikling
Skive Kommune har en lang tradition for lokaldrevet landdistriktsudvikling. Lokalt engagement og
lokal viden- og arbejdskraft har afgørende betydning, når det handler om at skabe udvikling. På en
rundtur til de 6 områder i starten af 2016 kom de
lokale ildsjæle med input til handlingsplaner, som
vil definere landdistriktsudviklingen de kommende
år. I 2016 tæller det aktiviteter som et temamøde
om frivillighed, med fokus på hvordan frivillige
bliver engageret og hvordan en fælles virkelyst og
udvikling sikres. Derudover er der 2016 gennemført 2 ud af i alt 6 fundraisingskurser blandt andet med en introduktion til fondsdatabasen Fonde.dk, som Skive Kommune stiller til rådighed for
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foreninger, virksomheder og privatpersoner, som
er hjemmehørende i kommunen.

Landsbypuljen
Landsbypuljen skal understøtte udviklingsarbejdet
i landdistrikterne og er dermed, sammen med
Skive Kommunes Landdistriktspolitik, et væsentligt værktøj til forsat udvikling af landdistrikterne. I
2016 har puljen eksempelvist støttet opførelsen af
et nyt borgerhus i Hald, en ombygning og udvidelse af hallen i Durup, samt etablering af slæbested,
landanlæg og et garn-klargøringshus ved Ålbæk
Strand. I alt er der bevilget støtte til 24 forskellige
projekter i landdistrikterne i 2016, hvor det samlede budget er 3 mio. kroner.

ydelser. Der mødte godt 30 deltagere op (næsten
alle lokale), som blev orienteret om kommunens
praksis i forhold til indkøb og udbud, den nye udbudslov, den forventede udbudsplan for 2016
samt hvad SET kan tilbyde virksomhederne på
egnen. Det nye initiativ blev positivt modtaget af
deltagerne.

Skive Bydelspulje
Bydelspuljen yder tilskud til projekter, der har til
formål at udvikle bydele i Skive by, til steder hvor
det vil være endnu bedre at bo. Projekterne kan
både være fysiske anlæg og forbedringer, og åbne arrangementer til gavn for borgerne. I 2016 har
puljen eksempelvis støttet en multibane i midtbyen, aktivitetsbro ved Marienlyst Strand, faciliteter
til Skive E-Sport Klub og fastelavnsfest i Aakjærhallen. I alt er der bevilget støtte til 7 forskellige
projekter i Skive by i 2016, hvor det samlede budget er 1 mio. kr.

Indkøb
Ny udbudslov og ny indkøbspolitik
1. januar 2017 fik Danmark sin første udbudslov.
ret, og loven regulerer praksis for kommunens
indkøb/udbud af varer og tjenesteydelser. Loven
medførte en revision af kommunens indkøbspolitik, da tidligere praksis for indkøb og udbud blev
ændret væsentligt. Loven gav blandt andet bedre
mulighed for dialog med markedet, og lempede
praksis for en del af de anskaffelser som er under
EU´s udbudspligt. Det medførte blandt andet, at
kommunen er begyndt at indgå frivillige indkøbsaftaler på de områder, hvor indkøbet ikke skal
konkurrenceudsættes/udbydes.

Afvikling af informationsmøde for
virksomheder
Som et nyt tiltag afviklede Skive Kommune i samarbejde med SET et dialog- og/informationsmøde
for virksomheder, som leverer varer og tjeneste-

Ensretning af udbudsmaterialer (udbudsskabeloner)
Der arbejdes hele tiden med at gennemføre udbud så optimalt som muligt. Der er derfor blevet
udarbejdet fælles udbudsskabeloner som skal
benyttes ved fremtidige udbud af varer og/eller
tjenesteydelser. Også i det tilfælde at kommunen
gennemfører udbud med bistand fra rådgivere, vil
udbudsmaterialet tage udgangspunkt i de fælles
udbudsskabeloner. Erhvervslivet vil fremadrettet
opleve en ensartethed og genkendelighed i udbudsmaterialerne, og den erfaring en virksomhed
får ved at afgive tilbud på et udbud, kan bruges til
efterfølgende udbud.

Evaluering af delydelsesreglen
Delydelsesreglen (muligheden for at foretage et
billigere indkøb) er nu i over 90 ud af 170 indkøbsaftaler. En evaluering af delydelsesreglen har
vist, at institutionerne er positive over at have
muligheden, men generelt synes de, at indkøbsaftalerne er attraktive. Delydelsesreglen indarbejdes
ved udbud af varer- og tjenesteydelser.

Restancer i Skive Kommune
SKAT har haft til opgave at inddrive al offentlig
gæld siden den 1. november 2005. På grund af
problemer med EFI Ét Fælles Inddrivelsessystem blev al automatisk inddrivelse af gæld til det
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offentlige suspenderet i 2015. Fra 1. februar 2017
har kommunerne ansvaret for at inddrive gæld
vedrørende fast ejendom.
I den periode, hvor SKAT ikke har arbejdet med at
inddrive offentlig gæld i 2015 og 2016, har medarbejdere i opkrævningen i Skive Kommune gjort
en ekstraordinær indsats for at opkræve restancer
inden overdragelse af restancerne til SKAT. Denne ekstra aktivitet har betydet, at der blev indbetalt 1,5 mio. kr. ekstra vedrørende skyldige ejendomsskatter i løbet af 2015-2016 (baseret på
egen løbende opgørelse). Det betyder, at Skive
Kommune pr. 31. december 2016 har 1,68 mio.
kr. til gode i ejendomsskat (restancer inkl. gebyrer
og renter).
Skive Kommune har i alt godt 24 mio. kr. til gode
(restancer inkl. gebyrer og renter) pr. 31. december 2016.

HR
Grib værdierne
Hele den kommunale organisation har i 2015 og
2016 været involveret i at revurdere og reformulere Skive Kommunes værdigrundlag. Formålet har
været at give kommunens i øvrigt velfungerende
værdigrundlag nyt liv, næsten 10 år efter de blev
formuleret i forbindelse med strukturreformen i
2007. Resultatet er en aktuel nytolkning af de
eksisterende værdiord udvikling, trivsel og ordentlighed som der fortsat er stor opbakning til i
organisationen. Der er samtidig formuleret et nyt

Udviklingsdialog
med en helt ny form for trivselsundersøgelse og
køgelser og
ledelsesevalueringer gennemført som onlinespørgeskemaundersøgelser. Erfaringen har dog
været, at den kvantitative metode ikke i den ønskede grad støttede arbejdspladserne i bestræbelserne på at udvikle mere trivsel og bedre ledelse. Udviklingsdialog er en struktureret proces som
er bygget op om en dialog om trivsel og ledelse,
mellem medarbejdere og ledelse. Der er i 2016
gennemført pilotforløb på tre arbejdspladser og
hele den øvrige organisation gennemfører Udviklingsdialog i løbet af 2017. Der er stor interesse
for det nyskabende initiativ, også blandt andre
kommuner, organisationer mv.

ledelsesværdier udmøntes og præciseres for en
række ledelsesroller i organisationen, bl.a. direktør, chef, leder af medarbejdere og faglig koordinator.

Sammen ad nye veje
Skive Kommunes overordnede udviklingsstrategi
første gang i 2013. Strategien anlægger et helhedsperspektiv på kommunens udvikling og udstikker en fælles strategisk retning med en række
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pejlemærker. I 2016 er der gennemført en evaluering af strategien, sådan at der er gjort status over
hvor langt man er nået med de forskellige indsatsområder. Der er samtidig gjort status i forhold
til aktuelle vilkår, udfordringer og vigtige udviklingstendenser. Dette danner baggrund for en
iver seks nye overordnede udviklingsområder;
Integration, Forebyggelse og tidlig indsats, Partnerskab og investering, Samskabelse, Helhed,
samt Ledelse og Organisation. Strategien danner
grundlag for et videre strategisk arbejde og udmøntning på flere niveauer i organisationen de
kommende år.

leverandører og rådgivere, herunder sikring af
kvalitet i udbud og kontrakter.

Digitalisering og arbejdsgange
På det administrative område arbejdes løbende
med at udvikle digitale løsninger og anvendelsen
af dem, med henblik på at sikre optimal effektivitet
og kvalitet i de administrative arbejdsgange. Det
har i 2016 f.eks. handlet om at udbrede medarbejdernes adgang til at indberette fravær, kørsel
mv. direkte i systemet, bl.a. via en app. Som et
andet eksempel er der gjort en særlig indsats for
at sikre korrekt fraværsindberetning med henblik
på hjemtagning af sygedagpengerefusioner.

Styrket projektstyring
Flere og flere opgaver løses på tværs af forvaltningsområder og der er derfor sat fokus på organisationens evne til at håndtere tværgående opgaver og styre projekter professionelt. Der er desuden sat mere fokus på effekten af projekterne,
bl.a. ved at sikre en konsekvent gennemførelsen
af de besluttede projekter, samt en systematisk
opfølgning. Projektstyring er derfor gjort til et strategisk indsatsområde i udviklingsstrategien
mere konkret projekt, hvor der er arbejdet med
bl.a. en fælles projektmodel, uddannelse og professionalisering af samarbejdet med eksterne
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Hoved- og nøgletal
Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

177,3
51,2
7,7
-14,1

172,0
65,8
3,4
0

151,5
63,6
3,6
0

124,9
60,9
-2,3
0,0

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver i alt
Likvide beholdninger

3.104,0
433,3
210,3

3.100,6
278,0
267,8

3.044,0
238,1
303,5

3.005,7
247,3
312,4

Balance, passiver
Egenkapital
Hensatte forpligtigelser
Langfristet gæld
- heraf ældreboliger
Kortfristet gæld

-1.911,9
-387,8
-1.004,9
-449,8
-428,2

-1.799,4
-509,4
-1.005,4
-436,9
-319,3

-1.858,6
-488,2
-990,8
-422,7
-234,3

-1.965,2
-363,1
-957,3
-405,4
-266,3

Gennemsnitlig likviditet, incl. deponerede
midler (mio. kr.)
- efter IM´s regler, dvs. ekskl. deponerede
midler.

348,4

414,2

463,7

503,7

294,7

331,5

390,0

434,4

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

4.447

5.705

6.507

6.698

21.249

21.478

21.243

20.526

142.306
25,5
20,68

144.717
25,5
20,68

147.396
25,5
20,68

148.745
25,5
20,68

47.291

46.942

46.641

46.639

Oversigt over væsentlige økonomiske
nøgletal i mio. kr.
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Resultat af det skattefinansierede område
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)
Skatteudskrivning
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)
Udskrivningsprocent kommuneskat
Grundskyldspromille
Indbyggertal pr. 1. januar
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Skive kommunes regnskab aflægges i henhold til
gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der
er fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for
Kommuner.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der
omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.
I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet,
men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik
Skive Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, hvilket gøres
ved at følge reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og øvrige relevante forskrifter.
Regnskabsføringen skal vise, hvorledes saldiene
på de enkelte konti er sammensat af enkeltposteringer, således at sammenhængen mellem årsregnskabet og de enkelte posteringer klart fremgår.

Den anvendte regnskabspraksis i forhold til foregående år
Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Driftsregnskab
Indregning af indtægter og udgifter
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i
det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen
inden udløbet af supplementsperioden, der slutter
med udgangen af januar i det nye regnskabsår.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i
det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab tager
udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.
Årsregnskabets primære funktion er at kunne
sammenholde regnskabet med budgettet, der er
opgjort efter udgiftsbaserede principper.
Det samlede årsregnskab for Skive Kommune
består af denne årsberetning og et bilagsmateriale, der er mere detaljeret.
Bilagsmaterialet indeholder udgifter på udvalgsniveau og hovedkonti samt specielle bemærkninger
ift. afvigelser mellem budget og regnskab.

Ekstraordinære poster
Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende
regnskabsår.
Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af
kommunens primære og ekstraordinære aktivitet.
Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har
sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks.
ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer
eller lignende.

Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens
aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver
forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
Der er i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner fastsat formkrav til, hvordan balancen skal
udarbejdes.

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver, herunder materielle
anlægsaktiver under udførelse, anskaffet efter 1.
januar 1999 måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt
udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til
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det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.
Materielle anlægsaktiver, herunder materielle
anlægsaktiver under udførelse anskaffet før 1.
januar 1999 måles til den offentlige ejendomsvurdering 1. januar 2004 med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Renteomkostninger vedrørende eventuel fremmed finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen. Låneomkostninger udgiftsføres i driftsregnskabet i det år hvori de
afholdes.
Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på
tilsvarende vis som egne aktiver. For finansielle
Aktivtype

leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste
værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet
værdi for denne.
Der foretages lineære afskrivninger over aktivets
forventede brugstid baseret på de maksimale
levetider iflg. Budget- og Regnskabssystem for
Kommuner.
For aktiver, der er anskaffet eller opført før 1. januar 2007 er restlevetiderne obligatoriske. For
aktiver, der er anskaffet eller opført efter 1. januar
2007, tillades det for udvalgte kategorier, at levetiderne kan variere indenfor afgrænsede intervaller.
Levetider er fastlagt til følgende:

Levetid pr. 01.01.2007

Grunde og bygninger:
Administrative formål
Forskellige serviceydelser
Diverse formål
Tekniske anlæg, maskiver mv.:
Øvrige anlæg
Maskiner
Specialudstyr
Transportmidler
Inventar, IT udstyr mv.:
IT
Inventar
Drifsmateriel
Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen,
men afskrives ikke.
Hvor institutionen er en integreret del af en anden
institution, foretages der en beregning ud fra institutionens bebyggede areal i forhold til det samlede areal. Institutionen skal udgøre mindst 10 % af
det samlede areal. Grundværdien optages under
den største institution.
For bygninger kan der i særlige tilfælde fastsættes
en skrapværdi, hvorpå der ikke afskrives. Eventuelle miljøforpligtelser på grunde fragår i grundværdien. En eventuel herved opstået negativ
værdi oplyses under eventualforpligtigelser.

Levetid efter 01.01.2007

50 år
30 år
15 år

45-50 år
25-30 år
15 år

15 år
10år
8 år

10-15 år
5-10 år
5-8 år

3 år
3 år
3-5 år
5-10 år
10 år
10 år
Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end
100.000 kr. pr. anskaffelse udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet i anskaffelsesåret.
Vej- og trafikanlæg, historiske samlinger, kunstgenstande, bygninger og monomenter af historisk
betydning, strande, parker og andre naturområder
mv., der ikke repræsenterer en salgsværdi for
kommunen, indregnes ikke i balancen.
Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde
sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til
den regnskabsmæssige værdi antages at være
vedvarende. Den værdiforøgelse der registreres
ved en eventuel opskrivning afskrives over aktivets brugstid, fastsat i anvendt regnskabspraksis.
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Igangværende anlæg aktiveres i det regnskabsår
hvor de tages i brug. Efterfølgende udgifter, der
relaterer sig til et given aktiv (forbedringsudgifter),
tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er
væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver indregnes i henhold til
gældende regler. Det drejer sig om større anskaffelser af software, jf. nedenfor.
Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver udgiftsføres.
Software med en anskaffelsessum på under
100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres.
Software med en anskaffelsessum på over
100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i balancen til kostpris og afskrives lineært over brugstiden, der fastsættes til 3-5 år, afhængig af karakter og formål.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og
andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Skive Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den
andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest
foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.
For noterede aktier foretages indregningen til
kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser
og lignende) foretages indregningen efter indre
værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver
de tilgodehavender

langfriste-

Kortfristede og langfristede omsættelige tilgodehavender optages i balancen under de respektive
regnskabsposter til nominel værdi. Der nedskrives
til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger
Varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på samme
funktion.
Varebeholdninger under 1 mio. kr. indregnes såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets
størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. Hvorvidt en
forskydning i lagerbeholdningen kan anses for
væsentlig afgøres på baggrund af en konkret vurdering ud fra et dokumenteret grundlag. Varelager
under 100.000 kr. indregnes ikke.

Omsætningsaktiver
salg

fysiske aktiver til

Grunde og bygninger til videresalg omfatter eksempelvis udstykkede byggemodnede grunde
eller andre aktiver, hvor der er truffet beslutning
om salg og aktivet ikke længere anvendes direkte
i serviceproduktion. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til videresalg.
Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til markedspris, svarende til den forventede
salgspris.

Omsætningsaktiver

tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender og vedrører
udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer
Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede
værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

PASSIVER
Egenkapital

Pantebreve og lignende, der ikke repræsenterer
en omsættelig værdi for kommunen, eksempelvis
rente- og afdragsfrie lån, optages ikke i balancen.
Sådanne aktiver opføres i kommunens fortegnelse over eventualrettigheder.

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.
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Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk
forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil
medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.
Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensatte forpligtigelser. Kapitalværdien af forpligtelsen beregnes aktuarmæssig ud fra forudsætninger i Budgetog Regnskabssystem for Kommuner. Minimum
hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning
af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Der er i Budget- og Regnskabssystem for
Kommuner fastlagt en pensionsalder på 62 år og
opgørelsesrente på 2%.

Langfristede gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre
kreditinstitutter optages under regnskabsposten
langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Under langfristet gæld indregnes tillige
den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på
finansielle leasingkontrakter.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til
leverandører, andre myndigheder samt anden
gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk
valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristede gældsforpligtigelser
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken,
andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.
Feriepengeforpligtigelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Eventual rettigheder
ser

og forpligtigel-

Rente og afdragsfrie udlån eller andre udlån på
særligt favorable vilkår indregnes ikke i balancen.
Sådanne lån udgiftsføres i resultatopgørelsen i
det år, hvori lånet bevilges af Byrådet og optages i
årsregnskabets fortegnelse over eventualrettigheder.
Operationelt leasede aktiver, eksempelvis lejeaftaler der ikke har karakter af finansieringsaftaler,
indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld. Sådanne aftaler optages i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtigelser i det
omfang kommunens opsigelsesvarsel overstiger 2
år. Optagelse i fortegnelsen sker med angivelse af
den samlede lejebetaling i uopsigelighedsperioden.
Afgivne garantier indregnes ikke i balancen men
anføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

Noter og bilag til driftsregnskab og
balance
Der er udarbejdet noter og bilag til henholdsvis
driftsregnskab og balance i det omfang, der er
væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller der i
Budget- og Regnskabssystem for Kommuner er
stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.
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Driftsregnskab
Noter

1

2
3
4
5
6

7

7

7

Regnskabsopgørelse i mio. kr.
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)
A. Det skattefinansierede område
Indtægter
Skatter
Tilskud og udligning
Indtægter i alt
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Byudvikling, miljø og trafik
Undervisning og kultur
Sundhedsområdet
Sociale opgaver og beskæftigelse
Fællesudgifter og administration
Driftsudgifter i alt
Driftsresultat før finansiering
Renter mv.
RESULTAT AF ORDINÆRDRIFSVIRKSOMHED
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Byudvikling, miljø og trafik
Undervisning og kultur
Sundhedsområdet
Sociale opgaver og beskæftigelse
Fællesudgifter og administration
Anlægsudgifter i alt
Jordforsyning
Salg af jord
Køb af jord inkl. byggemodning
Jordforsyning i alt
Ekstraordinære poster
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
B. Forsyningsvirksomheder
Drift (indtægter - udgifter)
Anlæg (indtægter - udgifter)
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
C. RESULTAT I ALT (A + B)
PENGESTRØMME:
Resultat i alt
Afdrag på lån
Låneoptagelse
Øvrige finansforskydninger
Heraf udgør kursregulering likvide aktiver
7.000 t. kr.
Likviditetsstyrkelse (+) / Forbrug (-)

Negative tal angives med

Budget
2016

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

1.897,3
984,8
2.882,1

1.895,6
983,6
2.879,2

1.895,4
984,5
2.879,9

-156,5
-545,1
-224,8
-1.593,1
-300,7
-2.820,2
61,9

-154,2
-542,6
-230,1
-1.567,4
-292,5
-2.786,8
92,4

-155,2
-545,2
-230,0
-1.539,0
-284,4
-2.753,8
126,2

-8,4

-3,4

-1,3

53,5

89,0

124,9

-45,1
-10,9
-1,0
-0,7
-18,4
-76,1

-34,5
-24,6
0,0
-3,8
-3,1
-66,1

-36,7
-24,6
0,0
-3,8
-1,1
-66,2

6,0
-6,0
0,0

7,7
-4,1
3,6

6,2
-4,0
2,2

-22,6

26,5

60,9

-8,5
0,0

-2,9
0,0

-2,3
0,0

-8,5
-31,1

-2,9
23,6

-2,3
58,6

-31,1
-46,0
22,7
-1,6

23,6
-47,4
0,0
-0,9

58,6
-46,5
12,0
-14,5

-56,0

21,7

9,6

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.
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Balance
Noter

Balance i mio. kr.

Regnskab
2016

Regnskab
2015

1.340,9
139,1
5,3
15,0
1.500,3

1.360,2
146,7
4,3
11,3
1.522,5

AKTIVER
8

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg mv.
Inventar
Anlæg under udførelse
I alt
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

9
10

0,0

0,1

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Aktier og andelsbeviser
Langfristede tilgodehavender
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder
I alt

1.453,7
103,2
-51,7
1.505,3

1.468,0
108,6
-55,2
1.521,4

OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER

4,8

5,4

81,0

101,3

157,6

127,7

4.0

3,7

312,4

303,5

3.565,4

3.585,6

Regnskab
2016

Regnskab
2015

-0,4
-18,7
-1.490,4
-17,1
-59,6
-379,0
-1.965,2

-0,5
-21,3
-1530,7
-18,8
-58,1
-229,2
-1.858,6

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

-363,1

-488,2

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

-957,3

-990,8

-13,5

-13,7

-266,3

-234,3

-3.565,4

-3.585,6

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG
TIL SALG
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER
11

LIKVIDE BEHODLNIGER
AKTIVER I ALT

Noter

Balance i mio. kr.
PASSIVER

12

13

EGENKAPITAL
Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Modpost donationer
Balancekonto
I alt

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
PASSIVER I ALT
Negative tal angives med
14

Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder og operativ leasing

15

Swapaftaler og valutaterminsforretninger

16

Opsparede midler vedrørende forsikringer og risikostyring
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Noter til driftsregnskab og balance
Note 1
Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.)

Budget
2016

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Anden skat pålignet visse indkomster
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
Øvrige skatter og afgifter
Samlede skatter i alt

1.766,8
27,1
1,0
100,2
2,2
0,0
1.897,3

1.766,5
27,1
1,0
99,5
1,5
0,0
1.895,6

1.766,5
27,1
1,0
99,3
1,5
0,0
1.895,4

Udligning og generelle tilskud
Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Kommunale bidrag til regionerne
Sektorspecifikke udligningsordninger
Særlige tilskud
Tilskud og udligning i alt

824,4
-18,0
-6,0
0,0
184,9
985,3

821,2
-18,0
-6,0
0,0
186,9
984,1

821,2
-18,0
-6,0
0,0
187,0
984,2

-0,5
2.882,1

-0,5
2.879,2

0,3
2.879,9

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

Refusion af købsmoms
Skatter, tilskud og udligning i alt
* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.

Note 2
Byudvikling, miljø og trafik (mio. kr.)

Jordforsyning drift
Faste ejendomme
Fritidsområder
Fritidsfaciliteter
Kirkegårde
Naturbeskyttelse
Vandløbsvæsen
Diverse udgifter og indtægter
Miljøbeskyttelse
Redningsberedskab
Trafik og infrastruktur
Byudvikling, miljø og trafik i alt

Budget
2016
0,4
-17,3
-6,5
-19,6
0,0
-2,9
-3,8
-2,9
-2,5
-8,4
-92,9
-156,4

0,6
-10,9
-6,8
-19,4
0,0
-2,7
-3,9
-4,6
-4,1
-8,5
-93,9
-154,2

0,7
-10,7
-6,7
-19,2
0,0
-2,7
-3,9
-4,6
-4,1
-8,5
-95,5
-155,2

*Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.
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Note 3
Undervisning og kultur (mio. kr.)

Budget
2016

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

Folkeskolen m.m.
Ungdomsuddannelser
Folkebiblioteker
Kulturel virksomhed
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Regional udvikling vedr. uddannelse

-453,9
-10,4
-17,0
-26,3
-37,6
0,0

-449,6
-12,8
-17,3
-25,1
-37,8
0,0

-452,1
-12,8
-17,3
-25,1
-37,9
0,0

Undervisning og kultur i alt

-545,2

-542,6

-545,2

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.

Note 4
Sundhedsområdet (mio. kr.)

Budget
2016

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

Sundhedsudgifter m.v.

-224,8

-230,1

-230,0

Sundhedsområdet i alt
* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.

-224,8

-230,1

-230,0

Note 5
Sociale opgaver og beskæftigelse (mio. kr.)
Central refusionsordning
Dagtilbud til børn og unge
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Tilbud til ældre og handicappede
Rådgivning
Tilbud til voksne med særlige behov
Tilbud til udlændinge
Førtidspensioner og personlige tillæg
Kontante ydelser
Revalidering
Boligstøtte
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

Budget
2016

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

7,1
-167,1
-100,4
-493,5
-0,1
-97,2
-34,3
-228,6
-300,6
-132,2
0,0
-42,3
-3,9
-1.593,1

9,6
-160,2
-119,8
-507,2
-0,1
-92,7
-27,1
-229,2
-255,6
-143,3
0,0
-38,0
-3,8
-1.567,4

9,5
-155,6
-120,5
-506,0
-0,1
-92,7
-17,5
-230,4
-234,1
-152,7
0,0
-35,1
-3,8
-1.539,0

Budget
2016
-11,0
-221,4
-19,7
-48,6
-300,7

Korrigeret
budget (*)
-10,9
-225,0
-15,4
-41,2
-292,5

Regnskab
2016
-9,5
-228,9
-15,4
-30,6
-284,4

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.

Note 6
Fællesudgifter og administration m.v. (mio. kr.)
Politisk organisation
Administrativ organisation
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Lønpuljer m.v.
Fællesudgifter og administration mv. i alt
*Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.

Der er i 2016 overført 12,2 mio. kr. fra hovedkonto 6 til hovedkonto 3 og 5 for serviceydelser(andel af udgifter
til central ledelse og administration), der omfattet af reglerne om omkostningsbaserede tilbud
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Note 7
Anlægsoversigt fordelt på politikområder 1.000 kr.
Teknik og miljøudvalget
Drift og anlæg - inkl. Byggemodning
Byg og miljø

-29.961
-893

Plan og support

-2.547

Planlægning

4.899

Bygninger

-5.731

Klima og energi

-1.581

Beredskab

0

Kultur- og fritidsudvalget
Kultur

-2.076

Idræt

-9.990

Folkeoplysning

0

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

-1.793

Social- og ældreudvalg
Socialområdet/handicappede

-2.126

Ældre

-1.321

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Overførselsudgifter excl. Boligstøtte

0

Børne- og familieudvalget
Dagtilbud

-131

Skoler

-9.262

Familieområdet

-678

Økonomiudvalget
Administration

-1.313

By- og landsbyudvikling
Anlæg i alt

netto

skattefinansieret

494
-64.010

Teknik og miljøudvalget
Renovation

0

Anlæg i alt netto - brugerfinansieret
Udgifter angives med

0
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Note 8
Materielle anlægsaktiver
mv. i mio. kr.

Kostpris 01.01.2016
Tilgang
Afgang
Overført

199,4
3,4
-3,8
0

1.711,0
66,2
-30,3
0

237,3
8,2
-3,4
0,2

22,5
0,8
0,0
1,4

11,3
19,0
-1,4
-10,7

1,2
0
0
0

2.182,7
97,6
-38,9
-9,1

Kostpris 31.12.2016

199,0

1.746,9

242,3

24,7

18,2

1,2

2.232,3

Opskrivninger 01.01.2016
Årets opskrivninger
Opskrivninger 31.12.2016

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ned- og afskrivninger
01.01.2016
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

0

-550,2

-90,5

-18,3

0

-1,2

-660,2

0
0

-58,0
0

-12,7
0

-1,1
0

0
0

0
0

-71,8
0

Ned- og afskrivninger
31.12.2016

0

-608,2

-103,2

-19,4

0

-1,2

-732,0

199,0

1.138,7

139,1

5,3

18,2

0

1.500,3

0 år

30 år

15 år

10 år

0 år

5 år

Regnskabsmæssig værdi
31.12.2016
Afskrivninger (over antal
år)

Supplerende oplysninger
Ovenstående viser sammenhæng mellem anlægskartoteket og økonomisystemet
Samlet ejendomsværdi
01.01.2016

1.403,0

Finansielt leasede aktiver
udgør

84,9

Værdi af aktiver tilhørende
selvejende institutioner

18,7

Værdi af donationer

59,6
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Note 9
Aktier, andelsbeviser og ejerandele
1.000 kr.
KP Pensionsforsikring A/S

Ejerandel
0,2469 pct.

17.221

8,0 pct.

1.273

50,0 pct.

-3.040

100,0 pct.

1.375.269

5,4 pct.

56.601

100,0 pct.

275

Karup Lufthavn
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S
Skive Vandforsyning A/S
Naturgas Midt-Nord I/S
Skive Geotermi A/S

Komm. Andel

Nomi4S

5.473

Tumlegården (garantbevis)
Nordvestjyllands Brandvæsen
I alt

2
28,4

676
1.453.750

Supplerende oplysninger:
Værdierne er optaget ud fra det seneste godkendte regnskab.

Note 10
Langfristede tilgodehavender
I mio. kr.
Tilgodehavender hos grundejere

0,1

Beboerindskud

8,4

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

26,0

Deponerede beløb

68,7

Ialt

103,2

Supplerende oplysninger:
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ISM ikke værdiansættes i balancen. Ultimo 2016 udgør
indskuddet 102,3 mio. kr. Af de langfristede udlån og tilgodehavender udgør den nomielle værdi af
beboerindskud, kontanthjælp, boligstøtte og billån 11,5 mio. kr.
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Note 11
Finansieringsoversigt
i mio. kr.

Budget

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2016

Korrigeret
budget
vs.
regnskab

Likvide aktiver primo

190,7

301,5

302,8

1,3

Tilgang af likvide aktiver:
+/- Årets resultat
+/- Lånoptagelse
+/- Øvrige finansforskydninger

-31,1
22,7
-1,6

23,6
0,0
-0,9

58,6
12,0
-21,5

35,0
12,0
-20,6

-46,0

-47,4

-46,5

0,9

7,0

7,0

312,4

35,6

Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån
Kursregulering
Likvide aktiver ultimo

134,7

276,8

Supplerende oplysninger:
Likvide aktiver primo er korrigeret 0,7 mio. kr. som følge af ændring i deponering.
*Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2017.
Note 12
Udvikling i egenkapital

i mio. kr.

Egenkapital 1.1.2016

-1.864,9

+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver

0,1

+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver

2,6

+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

40,3

+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning

1,7

+/- udvikling i modposter til donationer
+/- Udvikling på balancekonto inkl. primo korrektioner
+/- resultat iflg. regnskabsopgørelse
+/- direkte posteringer på hovedkonto 9
+/- afskrivninger
+/- værdireguleringer
Egenkapital 31.12.2016

-1,5
-99,1
-58,6
-21,9
1,4
-64,4
-1.965,2

Supplerende oplysninger:
Da Skive Kommune 1. januar 2010 overtog Mentor og Idavang fra regionen var der ikke taget højde
for finansiering af feriepenge. Skive Kommunes andel af feriepengene udgør 6,3 mio. kr., svarende til
forskellen mellem egenkapital ultimo 2015 og primo 2016. Beløbet er modtaget i 1. kvartal 2016
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Note 13
Langfristet gæld - i mio. kr.

Primo 2016

Ultimo 2016

Selvejende institutioner med overenskomst

-0,4

-0,4

Realkredit

-3,7

-3,2

Kommunekredit
Heraf udgør lån til ældreboliger

-900,9
-422,7

Pengeinstitutter
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver
Langfristet gæld i alt

-867,0
-405,4

-3,3

-1,8

0,0

0,0

-82,4

-84,9

-990,7

-957,3

Supplerende oplysninger:
Leasingaftalerne vedr. Badeland og KCL er blevet lagt sammen, således at disse nu udgør én aftale på
69,4 mio. kr. svarende til de faktura som er godkendt af Skive Kommune. Kommuneleasing har registreret 71,5 mio. kr. svarende til alle fakturaer som er sendt til Kommuneleasing.
Ultimo 2016, er 87,42 % af den ordinære gæld fast forrentet, og 12,58 % variabelt forrentet.
Note 14
Kautions- og garantiforpligtigelser

i mio. kr.
2015

2016

319,2

398,4

Kommunegaranti vedrørende andelsboliger

4,3

4,4

Kommunegaranti vedrørende byfornyelsesprojekter

6,0

6,3

873,9

1059,6

Kommunegaranti vedrørende socialt boligbyggeri

Kommunegaranti, hvor Skive Kommune hæfter solidarisk med andre kommuner
Anden garanti for lån
I alt

168,7

185,6

1372,1

1654,3

Supplerende oplysninger
Byrådet har godkendt garantier for i alt 127,7 mio.kr., hvor lånedokumentet endnu ikke er underskrevet og
garantien derfor ikke er registreret hos kreditinstitutionen. Garantierne er fordelt på Geotermi 110 mio. kr.,
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk 15,7 mio. kr. og Durup Idræts- og svømmehal 2 mio. kr.
De største tilgange under anden garanti for lån udgør i 2016 er
22,3 mio. kr. til Skive Vand,
Kommunegarantier hvor Skive Kommune hæfter solidarisk med andre kommuner
Udbetaling Danmark 900,4 mio. kr.
Midttrafik 135,1 mio. kr.
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 24,1 mio. kr.
Eventualrettigheder
Ydede rente- og afdragsfrie lån, som ikke er optaget i status
Leasing

operative

i alt

26,2
1,5
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Note 15
Swapaftaler og valutaterminsforretninger

Nr. 1296149

Variabel
til fast
Variabel
til fast
Variabel
til fast
Variabel
til fast
Variabel
til fast

DKK/
DKK
DKK/
DKK
DKK/
DKK
DKK/
DKK
DKK/
DKK

Nordea
70.486.263
58.963.336
63.991.682
23.8.2028
KommuneS200906588
Kredit
103.947.779
77.464.461
96.979.981 30.12.2030
KommuneS201007083
Kredit
116.797.685
82.776.896
95.966.611 14.12.2029
KommuneS2011Z80069 Kredit
79.355.090
58.963.336
65.164.571
23.8.2028
KommuneS15Z110923
Kredit
121.777.315 112.980.948 111.666.776
03.5.2034
Supplerende oplysninger:
Swapaftalerne med Kommune Kredit er indgået i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2015, hvilket fremgår af
aftale nummeret. Swapaftalen med Nordea er indgået i 2014.
Note 16
Opsparede midler vedrørende forsikringer og risikostyring
Skive Kommune er selvforsikrede på en række områder. På andre områder har man ud fra en økonomisk
betragtning tegnet forsikringer, der skal sikre kommunen ved større materielle skader. I Skive Kommune er
kringer. Dette overskud oplyses i regnskabet, idet det indgår i kommunens kassebeholdning, men samtidig
også vurderes som likviditet, som ikke er til fri disposition, men er afsat til at imødegå skadesudgifter. Taksterne for opkrævning af præmie hos institutionerne er fastlagt ud fra en kombination af faktisk præmie og
de budgetterede indtægter, fordelt efter antal ansatte.
Samlet set er der oparbejdet et overskud på 21,1 mio. kr., heraf vedrører 16,7 mio. kr. arbejdsskader.

Aktuarberegninger viser, at selvforsikringen af arbejdsskader vil medføre et hensættelsesbehov på 26,3 mio.
-i-sigselv-på-længere4 er der årligt afsat 4 mio. kr., så det er muligt at ordningen inden for
en horisont på 8-10 år kommer til at hvile i sig selv.
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Bilag til regnskabsberetningen
Personaleoversigt
Personaleoversigt over antal medarbejdere,
omregnet til heltidsansatte
Område

2014

2015

2016

Byudvikling, miljø og trafik
Undervisning og kultur
Sundhedsområdet
Sociale opgaver og beskæftigelse
Fællesudgifter og administration
I alt

137
995
82
2.269
419
3.902

131
978
76
2.174
399
3.758

125
969
75
2.105
402
3.676

De samlede lønudgifter (mio. kr.)

1.463

1.463

1.471

De samlede lønudgifter korrigeres for tjenestemandspensioner og puljeudbetalinger. Reguleringerne
foretages tilbage til regnskab 2014, for korrekt historik
Regnskabsoversigt / Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger på skatte- og brugerfinansieret drift:
Bevillingsområde

i 1.000 kr.

Teknik- og miljøudvalget:
Service
Brugerfinansieret - forsyning

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget (*)

Regnskab

Afvigelser

130.284
8.480

132.204
2.880

135.871
2.346

-3.666
534

8.375

8.375

8.520

-145

87.531

91.025

85.098

5.927

Sundheds og
Forebyggelsesudvalget:
Service

269.479

289.039

269.526

19.512

Social- og Ældreudvalg:
Service

557.557

563.467

569.456

-5.990

Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget:
Overførselsudgifter
Service

768.968
10.973

732.031
11.130

702.746
8.869

29.285
2.261

Børne- og Familieudvalget:
Service

740.544

769.794

742.232

27.563

Økonomiudvalget:
Service

246.531

321.283

231.437

89.846

2.828.722

2.921.228

2.756.101

165.127

Redningsberedskab
Kultur- og Fritidsudvalget:
Service

I alt

* Det korrigerede budget er ikke reguleret for driftsoverførsler til 2017 for i alt 131,6 mio. kr.
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Budgetoverførsler fra 2015-2016 samt 2016-2017:
Til 2016

Til 2017

Uforbrugte bevillinger/rådighedsbeløb,
der er overført mellem årene (i 1.000 kr.)
Drift:
Teknik- og Miljøudvalget:
Parker og veje
Drift og anlæg
Natur og miljø
Byg og miljø
Kollektiv trafik
Plan og support
Planlægning
Bygninger
Klima og Energi
Renovation

3.131
4.160
-3.999
-2.380
-490
353
-445
1.521
-338
0
0

145

-2.788
-139
-916
-910
-921
814

-2.688
120
-899
-844
-657
-702

-11.905

-19.512

-6.493
992

-882
8.095

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Overførselsudgifter
Erhverv og Turisme

-17.864
-1.807

-7.765
-2.261

Børne- og Familieudvalget:
Dagtilbud
Skoler
Familieområdet

-14.673
-27.654
7.645

-9.121
-21.405
4.278

Økonomiudvalget:
Politisk organisation
Administration
By- og landsbyudvikling

133
-55.269
-1.394

-62
-76.167
-3.373

-133.769

-131.567

Beredskabskommission:
Kultur- og Fritidsudvalget:
Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Skive Musikskole
Museum Salling
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
Social- og Ældreudvalget:
Socialområdet/handicappede
Ældre

I alt overførte driftsbevillinger til næste år
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Til 2016
Anlæg:
Teknik og Miljøudvalget:
Parker og veje (ekskl. jordforsyning)
Drift og anlæg (ekskl. Jordforsyning)
Natur og miljø
Byg og miljø
Planlægning
Plan og support
Bygninger
Kollektiv trafik
Klima og Energi
Renovation
Kultur- og Fritidsudvalget:
Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek

Til 2017

-19.304
-30.171
-1.878

-9.888
0
-2.406
0

-107
-11.937
-7.941
-1.026
0
-874
0

-5.435
-17.165
-696
0

-34.959
-12.603
-696
0

0

-1.000

-1.290
-1.400

-2.876
-8.066

0

0

-385
-8.083
-695

-996
-7.264
-17

-20.200
4.994

-31.661
2.206

-6.350
0

-8.344
0

-105.664

-158.332

21.717

44.381

-7.199

572

-224.915

244.946

-15.483

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
Social- og Ældreudvalget:
Socialområdet/handicappede
Ældre
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Børne- og Familieudvalget:
Dagtilbud
Skoler
Familie
Økonomiudvalget:
Administration
By- og landsbyudvikling
Udgifter til jordforsyning:
Indtægter vedr. jordforsyning:
I alt overførte anlægsbevillinger til næste år
Låneoptagelse

inkl. afdrag

Finansforskydninger

inkl. renter

I alt overførte bevillinger
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Kommuneoplysninger
KommunalBestyrelse
2016

Peder Chr. Kirkegaard (V)
Preben Andersen (O)
Niels Ole D. Nielsen (A)

Borgmester
1. viceborgmester
2. viceborgmester

A. Socialdemokraterne
Ole Priess
Johnny Kent Knudsen
Niels Ole D. Nielsen
Bente Østergaard
Peder Christensen
Jan Dyhrberg Andersen
Ruth Kristensen
Berit Kjølhede
B. Det Radikale Venstre
Ditte Staun
O. Dansk Folkeparti
Preben Andersen
Erik Mortensen
Poul Holmgaard
Peter Moustsen Vestergaard
V. Venstre
Peder Chr. Kirkegaard
Arne Spicer Lindgren
Bolette Dahl Pedersen
Jens Peder Hedevang
Anna-Lise Vestergaard
Arne Bisgaard
Bente Dahl
Jesper Elbæk
Annette Torp
Peter Hahn
Bettina Bugge
Dorthe Dalsgaard
SF Socialistisk Folkeparti
Anders Bøge
Frits Laursen

72

Kommune

Direktion

Revision

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Telefon

99 15 55 00

Telefax

99 15 55 69

CVR nr.

29 18 95 79

Hjemmeside:

www.skive.dk

E-mail:

sk@skivekommune.dk

Hjemsted:

Skive

Regnskabsår

01.januar

Per Mathiasen

Kommunaldirektør

Christian Bertelsen

Vicekommunaldirektør

Per Nors

Direktør Kultur- og Familieforvaltningen

Lars Harder

Direktør Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Thormas Lindberg

Direktør Teknisk Forvaltning

31. december

BDO Kommunernes Revision
Havneholmen 29
1561 København V

73

Økonomisk sekretariat
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
sk@skivekommune.dk

