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Påtegninger
Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 17. april 2018 aflagt årsregnskab for 2017 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 17.april 2018
Peder Chr. Kirkegaard

Per Mathiasen

_________________________

____________________________

Borgmester

Kommunaldirektør
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Revisionspåtegning

Efter byrådets godkendelse af regnskab 2017
gennemfører PWC den afsluttende revision for
året. Resultatet af gennemgangen og

revisionspåtegningen afleveres herefter til
Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning.
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Kommunens årsberetning
Ledelsens årsberetning
Regnskabsresultat
Regnskabet for 2017 fremgår af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet

Mio kr.
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter
Skatter
Tilskud
Indtægter i alt

i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 2016
til 2017 minus overførslerne fra 2017 til 2018.

Vedtaget
budget

Tillægsbevillinger
/ Omplaceringer

Ændring i Korrigeret
overførsel
budget
2016/17eksl.
2017/18 overførsler

Forbrug
2017

Service
Overførelsesudgifter

1.908,2
1.001,6
2.909,8
-2.096,8
-751,0

-1,0
20,7
19,7
12,6
65,6

0,0
0,0
0,0
-6,3
5,2

1.907,2
1.022,3
2.929,5
-2.090,4
-680,2

1.907,0
1.024,7
2.931,7
-2.073,3
-687,3

Driftsudgifter i alt

-2.847,8

78,2

-1,0

-2.770,6

-2.760,6

Renter m.v.

-1,9

0,4

0,0

-1,5

-1,9

Resultat af ordinær drift

60,1

98,4

-1,0

157,5

169,2

Skattefinansieret anlæg
Anlægsudgifter
Udgifter vedr. jordforsyning
Indtægter vedr. jordforsyning

-78,0
-6,0
6,0

-14,5
-8,1
2,0

-54,6
11,0
0,8

-147,2
-3,0
8,8

-149,3
-3,7
9,5

Nettoanlægsudgifter i alt

-78,0

-20,5

-42,8

-141,4

-143,5

Resultat - Skattefinansieret område

-17,9

77,9

-43,9

16,0

25,6

-4,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-4,5
0,0

-4,4
0,0

-4,5

0,0

0,0

-4,5

-4,4

-22,5

77,9

-43,9

11,5

21,2

-22,5
-47,2
12,8
-0,7

77,9
-6,2
0,0
0,0

-43,9
0,0
24,1
0,8

11,5
-53,4
37,0
0,1

21,2
-53,0
30,0
-15,0

-57,6

71,7

-18,9

-4,8

-16,7

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
Driftsresultat
Anlægsresultat
Resultat - Forsyningsvirksomheder
Resultat i alt
PENGESTRØMME
Resultat i alt
Afdrag på lån
Låneoptagelse
Øvrige finansforskydninger
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)

Resultat af ordinær drift
Resultatet af ordinær drift udgør 169,2 mio. kr.,
hvilket er 109,1 mio. kr. mere end det oprindelige
budget og 11,7 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 63,7 mio. kr., hvoraf 39,3 mio. kr. vedrører forsikrede ledige. Endvidere er der merindtægt
fra tilskud og udligning på 23,1 mio. kr. Der er søgt
tillægsbevillinger til de pågældende områder i løbet
af året.
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Resultat af ordinær drift i årene 2007 – 2017 fremgår af oversigten.

I henhold til den økonomiske politik skal resultatet
af den ordinære drift udgøre 50-60 mio. kr. i 2017.
Driftsresultatet 169,2 mio. kr. er dermed 109,2 mio.
kr. højere.

kommunernes økonomi for 2017. Forbruget er på
1.971,8 mio. kr., altså 6,5 mio. kr. under rammen.
Der er endvidere overført 15,9 mio. kr. fra drift til
anlæg og tilført 10,0 mio. kr. til kassen vedr. bufferen til serviceudgifter.

Skattefinansieret drift
Det korrigerede budget for skattefinansierede
driftsudgifter udgør 2.890,3 mio. kr., bestående af
det vedtagne budget på 2.847,8 mio. kr., overførsler fra 2016-17 på 120,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på -78,2 mio. kr.
De skattefinansierede driftsudgifter i regnskab
2017 udgør 2.760,6 mio. kr. mod det korrigerede
budget på 2.890,3 mio. kr. svarende til et restbudget på 129,7 mio. kr. Af restbudgettet på 129,7 mio.
kr. er 119,7 mio. kr. overført til 2018, mens restbeløbet på 10,0 mio. kr. tilføres kassen, da der på
disse områder ikke er overførselsadgang.
Skive Kommune overholder i regnskab 2017 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.978,3
mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne
for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i
direktionen med henblik på at ”komme tættere på
budgettet”.
Den samlede overførsel af serviceudgifter fra 2017
til 2018 udgør 106,7 mio. kr. og der kan samlet set
ikke forbruges af denne opsparing, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 2018. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud gælder også
i 2018 og fremefter. Evt. modregning i bloktilskuddet vil blive fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Renter
Renteudgifterne udgør netto 1,9 mio. kr. mod et
korrigeret budget på 1,5 mio. kr.
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Skattefinansieret anlæg
Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 257,0 mio. kr., bestående af det
vedtagne budget på 78,0 mio. kr., overførsler fra
2016-17 på 158,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på
20,5 mio. kr.
De skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab
2017 udgør 143,5 mio. kr. mod det korrigerede
budget på 257,0 mio. kr., svarende til et restbudget
på 113,5 mio. kr., hvoraf der er overført 115,6 mio.
kr. til 2018 og 2,1 mio. kr. finansieres af kassen. På
landsbyudvikling er der er kassevirkning på -3,8
mio. kr. ifm. afslutningen af anlægsprojekter. Det
skal bemærkes at 4,9 mio. kr. kan henføres til modtagne § 17 tilskud til projekterne som er konteret
under kommunens indtægter fra tilskud/udligning,
således at der reelt er tale om en positiv kassevirkning på 1,1 mio. kr. ved afslutningen af de pågældende projekter.
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 2017. Der er
vurderet et forbrug på 145,7 mio. kr., 149,7 mio. kr.
og 140,3 mio. kr. ved de tre forventede regnskaber
i 2017, der således er kommet tæt på det faktiske
forbrug på 143,5 mio. kr., således at tiltaget har haft
den tilsigtede effekt.
Aftalen mellem Regeringen og KL indeholder i
2017 ingen bindinger i forhold til skattefinansieret
anlæg og dermed ingen sanktion på overskridelse
af anlægsrammen
Af anlægsinvesteringer i 2017 kan nævnes:
• Renovering og ombygning af Museet: 21,3
mio. kr.
• Musikskolen flytter til Asylgade: 28,6 mio. kr.
• Hal 3 ved KCL: 13,3 mio. kr.
• Stibro og arealer omkring Skive Å: 9,5 mio. kr.
• IT hardware til elever i folkeskoler: 9,1 mio. kr.
• Områdefornyelse i bl.a. Vestlige Skive, Hald,
Breum, Selde og Jebjerg: 7,3 mio. kr.
• En række vejrenoveringsprojekter: 7,1 mio. kr.
• seks nye boliger ved boenheden Hjaltesvej:
7,3 mio. kr.
• Energibesparende foranstaltninger/optimering
på skoler: 5,5 mio. kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samling af tandplejen: 4,8 mio. kr.
Cykelstier: 4,6 mio. kr.
CKU – ny gymnastiksal og ændring af lokaler:
3,6 mio. kr.
Forbedringer på VSD og Aakjærskolen: 3,5
mio. kr.
Kunststofbaner: 3,2 mio. kr.
Opsætning af mobilmaster: 2,9 mio. kr.
Skive Stadion, banevarme: 2,6 mio. kr.
Produktionskøkken ved ældrecenter i Rødding: 2,0 mio. kr.
Produktionskøkken ved ældrecenter i Oddense: 2,2 mio. kr.
Renovering på Skovbakkehjemmet: 1,0 mio.
kr.

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 53,0 mio. kr. på lån fordelt med 17,7
mio. kr. vedr. ældreboliger og 35,3 mio. kr. vedr.
ordinære lån. Der er optaget nye ordinære lån på
30 mio. kr. Netto er der således afdraget 5,3 mio.
kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 35,3
mio. kr. og låneoptagelsen på 30 mio. kr. Ifølge den
økonomiske politik er det et mål at den langfristede
gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag,
som følge af større afdragsbyrde.
Kommunens låneramme er på 30,8 mio. kr. og
dermed er der optaget 0,8 mio. kr. mindre i lån end
der var låneadgang til i 2017. I henhold til lånebekendtgørelsen er der frigivet et beløb svarende til
differencen på 0,8 mio. kr. på kommunens deponeringskonto.
Den langfristede gæld udgør ultimo 2017 928,2
mio. kr. Gælden er fordelt med 386,9 mio. kr. der
vedr. ældreboliger, 461,7 mio. kr. i ordinær gæld og
79,6 mio. kr. vedr. finansiel leasing.
Ultimo 2017, er 84,3 % af den ordinære gæld fast
forrentet, og 15,7 % variabelt forrentet.
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Likviditet
Regnskabet for 2017 viser et likviditetsforbrug på
16,7 mio. kr., heraf en kursregulering på en indtægt
på 4,8 mio. kr. Ultimo 2017 var kassebeholdningen
opgjort efter kassekreditreglen 421,5 mio. kr. Endvidere er der deponerede beløb på 72,7 mio. kr.

mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og
39,0 mio. kr. til renovation – NOMI 4S.
Til forklaring af likviditetens størrelse hører også
overførslerne af bevillinger, der udgør 215,3 mio.
kr. i alt fra 2017 til 2018. Tabellen viser udviklingen
i overførsler i perioden 2011-2018.

Derudover er der en gæld til forsyningsvirksomhederne på 45,4 mio. kr. ultimo 2017 fordelt med 6,4

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

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

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

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 2017 421,5 mio. kr. mod 431,2 mio. kr. i
2016.

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

2017-18
119,7
115,6
235,3
-20,2
0,2
215,3

Målsætningen i den økonomiske politik er, at den
gennemsnitlige kassebeholdning skal svare til
overførslen til det kommende år, dvs. 215 mio. kr.
Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor.

Gennemsnitlig likviditet i Skive Kommune
1. januar 2007- 31. december 2017
kr. 500.000.000
kr. 450.000.000

kr. 400.000.000
kr. 350.000.000
kr. 300.000.000
kr. 250.000.000
kr. 200.000.000

kr. 150.000.000
kr. 100.000.000
kr. 50.000.000
kr. 0

1 mdr.

3 mdr.

12 mdr.

Deponeret beløb
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Oversigt over organisationen

7

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
•
•

Arbejdsmarkedsområdet
Erhverv og Turisme

Økonomiudvalget
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Skive Musikskole
Museum Salling

Social- og Ældreudvalget
•
•
•

Socialområdet/handicappede
Ældre
Ældreboliger

Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget
•

Sundhed

Renter
Afdrag på lån
Politisk organisation
By- og landsbyudvikling
Administration
Forskydninger i likvide aktiver
Finansforskydninger
Tilskud
Skat

Forsyning er brugerfinansieret og består af renovation. Økonomiudvalget har ansvaret for bevillingen. Endvidere er der en særskilt bevilling til beredskabskommissionen.
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Beretning fra forvaltningerne
Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og miljøudvalget

Forbrug 133,1
mio kr.
5% af
regnskabet
Opmærksomme tilhørere ved et af de 33 oplæg om biogas

Politikområder
Plan og support:
28.531.325
Byg og miljø:
10.431.364
Drift og anlæg:
94.155.764

Stor biogaskonference i Skive
I regi af Biogas2020 var Skive Kommune den 8.-9.
november 2017 vært for Skandinaviens største biogaskonference. Konferencen samlede 450 deltagere fra hele Skandinavien, der kunne følge 33 oplæg fra tre scener. Der var til konferencen sideløbende arrangeret en udstilling på 40 virksomheder,
der repræsenterede hele biogasbranchen. Derudover var der matchmaking med 50 deltagere, der
samlet holdt 60 møder.

På dag to kom konferencedeltagerne rundt på forskellige studieture til virksomheder, der alle arbejder med grøn energi, herunder Thise Mejeri og
Maabjerg Energy Center.
Biogaskonferencen havde til formål, at øge fokus
på biogas og samtidig en oplagt mulighed for at
styrke Skive Kommunes position som en aktiv
klima- og energikommune og promovere GreenLab.

GreenLab Skive
GreenLab Skive er nu åbnet officielt. Det skete ved
en stor åbningsceremoni 9. november med deltagelse af omkring 200 mennesker, herunder politikere, partnere og forretningsforbindelser.

Direktør Steen Hintze klipper den grønne snor ved den officielle
åbning af GreenLab

40 virksomheder havde udstillingsstande på biogaskonference

Der har været fuld gang i udvikling af GreenLab
Skive, hvor der i 2017 er arbejdet med midlerne fra
’Målrettet erhvervsindsats’ samt myndighedsplanlægning i forhold til udarbejdelse af lokalplaner,
salg af jord og miljøgodkendelser. Senest har den
norske virksomhed Quantafuel valgt at investere
100 mio. kr. i projektet og dermed blive en del af
erhvervsparken. Der forventes at ske en markant
udvikling i 2018, hvor der bl.a. vil blive taget første
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spadestik til selve byggemodningen og til et stort
biogasanlæg.

antal på ca. 12.000 stk. Sammenlagt er der opnået
en besparelse på ca. 660.000 kWh pr. år (svarende
til ca. 1,1 mio. kr. årligt).

Autismeboliger
Energibyen har fået tilskud til at lave et udbud, så
byggeriet af kommende autismeboliger i Skive kan
udføres efter principper i cirkulær økonomi. Ud fra
de cirkulære principper er det et krav i udbuddet, at
husene skal bygges sådan, at der ikke skabes affald under opførelsen, ombygning og nedbrydning.

Banevarme – Skive Stadion
Skive Stadion har i 2017 fået varme i banen. Det
var et krav fra DBU. Projektet blev afviklet under et
vist tidspres så det krævede stram styring. Men det
lykkedes. Allerede 2 måneder efter kunne der spilles på banen. I alt blev der nedfræset 25 km varmeslanger, og et opblandingsanlæg sørger for
temperatur på ca. 18 grader i varmeslangerne.

Arbejdet med renovering af de sidste områder i
kommunen med ældre belysning fortsætter de
kommende år indenfor driftsbudgettet.

BigBlue 2017 - Strategiplan for Skive Å
Med BigBlue som overskrift, blev der i 2017 for alvor sat gang i udviklingen og fornyelsen af Skive
By. Skive Å repræsenterer et fantastisk udviklingspotentiale for Skive By, men i alt for mange år har
det ligget uudnyttet hen. Det er nu historie og der
arbejdes målrettet på at udnytte åens rekreative og
landskabelige kvaliteter.
I 2017 blev der udarbejdet en Strategi for Skive Å
der, som ikke alene fastlægger hvordan byen kan
sikres mod oversvømmelser, men tillige supplerer
åens nære byområder med nye attraktive boligområder, som bliver af vital betydning for byens udvikling.
Den 1. november blev der afholdt en velbesøgt
eventaften på Skive Stadion om omdannelsen af
områderne langs Skive Å med overskriften ”Lad os
gøre Skive til DIN by”.

Stemningsbillede fra eventaftenen ”Lad os gøre Skive til DIN by”

Ny stibro og opholdsarealer ved Å’en
Varme i fodboldbanen på Skive Stadion

Stor energibesparelse på gadelys
Byrådet besluttede i 2014 at iværksætte en forstærket indsats overfor renovering af det kommunale gadelys, hvorved de traditionelle lyskilder udskiftedes med mere energibesparende LED-belysning.

Som det første større anlægsprojekt i Big Blue
Skive, blev den ny stibro og opholdsarealerne ved
Skive Å færdiggjort og taget i brug i sommeren
2017. Projektet vil i det kommende år blive fulgt op
af yderligere tiltag, med bl.a. en ny stiforbindelse
langs Skive Å, bag Hotel Gl. Skivehus.

Projektet blev afsluttet i 2017. I de forløbne år er
der udskiftet ca. 3.900 lamper ud af det samlede
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Vore landsbyer undergår ligeledes en markant fornyelse. I Breum, Jebjerg og Hald er flere delprojekter under udførelse og i Oddense og Hem er landsbyernes borgere stærkt inddraget i programmeringen af fornyelsen.

Jordfordeling – Collective Impact

Stibro og opholdsarealer ved Skive Å set fra drone

Arbejdet med at realisere jordfordelinger på en ny
og mere omfattende måde for i højere grad at tilgodese en meget bredere vifte af interesser, er i 2017
kommet et skridt nærmere realisering. Ved Hald arbejdes der med skovrejsning i området nord for
Ørslev Kloster og ved Bruddal Bakker og Bruddal
Høje arbejdes der med forbedring af naturkvaliteten.

Renovering af rendestensbrønde, fortove og veje

Åbning af ny stibro i sommeren 2017

I 2017 er der udskiftet rendestensbrønde i forbindelse med ledningsrenoveringen i Skive Midtby og
i Brårupområdet. Derudover er der blevet udført
fortovsrenovering på Hvitfeltsgade, Mellemtoften,
Glattrupvej, Skjoldborgs Vej og Blichers Vej.

Helhedsplan for Elværksområdet
Området mellem Brårupgade, Østerbro og Skive Å
er under transformation. Elværket sagde stop for år
tilbage og Hundahls store landbrugsmaskiner har
fundet bedre lokaliteter i Vestbyen. Den nye gangbro over åen er første led i områdets udvikling og
der er indledt dialog med områdets interessenter.
Målet er sammen med investorer og byens borgere
at skabe en ny og attraktiv bydel.

Plan for området ved Skive Stadion
Skive Stadion, museum, tennis- og idrætsinteresser har hver især skabt gode rammer for deres aktiviteter, men som et moderne udadvendt idrætsog kulturområde er der plads til forbedring. Først
og fremmest skal områdets tilgængelighed forbedres, men også vigtige funktioner som parkering, stiforbindelser og en ny inddragende åbenhed over
for den omgivende by skal skabes. Bruger- og borgerinddragelsen er indledt.

Områdefornyelser
Områdefornyelsen af den vestlige del af Skive
Midtby er tæt på realisering. Planlægning og projektering af Toldstien, arealer ved Aakjærskolen og
Toldstrupparken er tæt på at være afsluttet ligesom
Theaterpladsen allerede er under udførelse.

Flot eksempel på nyrenoveret fortov

Ny asfalt på veje og cykel/gangstier
Funktionskontrakten omfatter belægningsarbejder
på landet og i en del af de mindre landsbyer. Der
er i 2017 udført ca. 43 km OB-belægninger og ca.
20 km slidlagsbelægninger. Derudover er der udført reparationsarbejder på vejnettet.
Partneringkontrakten dækker den resterende del af
vejnettet, cykel/gangstier og parkeringspladser.
Kontrakten er gældende til udgangen af 2019. I
2017 er der udført ca. 10 km slidlagsbelægninger
fordelt på cykel/gangstier og kørebaner. Derudover
er der også udført reparationsarbejder.
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Driftsweb
Forvaltningen indførte i 2017 et driftssystem, hvor
det er lettere for bl.a. borgere at indmelde fejl og
mangler ved vejene. Der er i alt indgået 971 henvendelser i hele 2017. Heraf omhandler 510 henvendelser huller i vejene, som igennem systemet
direkte videresendes til de pågældende asfaltentreprenører. De resterende henvendelser har været alt fra manglende renholdelse, væltet skilte og
fejl på gadelamper m.m. - henvendelser, som alle
bliver taget hånd om i samarbejde med Park og
Vej.

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 trafiksikkerhed på en lang række områder.

Vi arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden. I 2017 har arbejdet bl.a. omfattet sikring af
fodgængerfelter med fodgængerblink og skærpet
fodgængerbelysning, bl.a. på den befærdede
Slotsgade i Skive.
Der er ligeledes anlagt fartdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader på skoleveje i både
Balling og Lem. Skolevej i Rødding er udvidet ved
krydset med Østergade for at sikre skoleelevers
færdsel til skolen. Ligeledes er der på Kirke Allé
ved krydset med Borgm. W. Madsens Allé markeret cykelbaner adskilt fra parkeringspladserne med
plantebede, som sikring af elevers færdsel mod
Brårup Skole.
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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 børnenes skoleveje og vejnettets ”sorte pletter”.

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.

Nye cykelstier
Et prioriteret cykelstiprojekt, som er udført i 2017 er
den nye dobbeltrettede cykelsti mellem Hvidbjerg
og Skive. Desuden er efteråret brugt på planlægning og projektering af en kommende cykelsti mellem Balling og Rødding, som vil blive udført i samarbejde med det lokale fjernvarmeværk, der udfører ny transmissionsledning mellem byerne.

Sikret fodgængerfelt på Slotsgade i Skive
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Ny cykelsti mellem Hvidbjerg og Skive

Vedligehold af 132 bygninger

Skive Museum har i 2017 undergået en stor om- og tilbygning.
Teknisk Forvaltning har fungeret som bygherrens repræsentant
og ansvarlig for bygherreleverancer. Budget 28 mio. kr.

Teknisk Forvaltning har vedligeholdt klimaskærmen på i alt 132 skoler, institutioner og udlejningsejendomme – som har et samlet areal på ca.
220.000 m2 og et samlet budget på 7,2 mio. kr.

Spildevand og vandforsyning

Der er herudover udført ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver for samlet 0,5 mio. kr., som er blevet delt mellem tre projekter: nyt tag på ”Gården”
som hører under Brårup Skole, nyt ovenlysbånd på
Skovly samt nyt tag på en spejderbygning.

Der er i 2017 vedtaget en ny form for spildevandsplan, som bliver mere og mere digital i løbet af de
kommende år.

Udvalgte vedligeholdelsesopgaver
Udover de almindelige vedligeholdelsesopgaver
har vi været projektledere i forbindelse med en
række anlægsprojekter, hvoraf en del er fra andre
forvaltninger. Af de største og mest omtalte er:
• Gl. Skivehus – der har været arbejdet med forskellige muligheder for ombygning, salg af Palæbygningen m.m. Samlet budget 10 mio.kr.
• Ny hal C ved KCL – bygherrerådgivning. Budget 16 mio. kr.
• Ny miniidrætshal ved CKU – totalentreprise
med en ny hal for 2,3 mio. kr.
• Ombygning af lokaler til Skive Musikskole og
Skive sportsdanserforening. Tæt dialog med
brugere og totalentreprenør om de overordnede forhold og specialindretning samt ansvarlig for bygherreleverancer.
• Samlet skoletandlægeklinik – med som bygherrerepræsentant. Budget 2 mio. kr.
• Nye produktionskøkkener på Oddense og
Rødding Ældrecentre betalt af en statspulje
med fokus på at få madlavning ud på ældrecentrene igen.
• Kloakseparering og ny forplads ved Aakjærskolen. En stor forskønnelse af området, samtidig med at man fik løst nogle praktiske problemer. Budget 1 mio. kr.

Som led i realiseringen af Spildevandsplan 2028,
er der i 2017 bl.a. gennemført separatkloakering i
store dele af Skive Syd (Brårup) og Skive Midtby.

Skive Kommune har i 2017 færdiggjort arbejdet
med indsatsplaner for områderne Fur, Selde-Junget, Durup-Balling og Ørslevkloster. Planerne er
lige nu i offentlig høring.

Natur
Der er videreudviklet på naturoplevelserne i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig. Der er etableret
shelters og madpakkehus i Naturpark-området.

Smuk udsigt ud over Flyndersø med naturpleje

Der er i 2017 blevet påbegyndt arbejde med en naturkvalitetsplan for naturen i Skive Kommune, I den
forbindelse har vi fået besigtiget og registreret en
tredjedel af kommunens §3 beskyttede naturområder i 2017. Dette arbejde fortsætter i 2018-19.
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Vandløb
Alle vandløbsregulativer skal revideres i de kommende år. Et fællesregulativ for alle vandløb blev
vedtaget i 2016. Udarbejdelsen af specifikke regulativer er godt i gang og de fire første vandløbssystemer er blevet færdige i 2017. Disse fire vandløbssystemer omfatter i alt 11 specifikke vandløbsregulativer.
Der er gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt
i Lille Ramsing Bæk, hvor en strækning er blevet
genåbnet og slynget. Det er blevet til et rigtig fint
område.

Ydunsvej i Skive umiddelbart ud til ringvejen. Skoven danner et rekreativt skel imellem ringvejen og
den nye udstykning på Ydunsvej, således at der på
sigt skærmes for støj og indsigt, og samtidigt giver
gående mulighed for nye naturoplevelser.

Udbud af græsklipning
Forvaltningen udbød i 2017 græsklipningen af
boldbaner samt udvalgte parker. Det daværende
serviceniveau indgik i beskrivelsen for udbuddet,
men mindre tilretninger var nødvendigt i forhold til
at alle klubber skulle tilbydes samme service.
Opgaven gik til entreprenørfirmaet Kaj Bech fra
Holstebro, som i forvejen passer Holstebro Kommunes boldbaner. Som ved andre udbud har der
været lidt indkøringsudfordringer, men dem er der
ved at være taget hånd om.
Kontrakten løber over fire år, med mulighed for forlængelse i 1 år. Besparelsen over de fire år er omkring 800.000 kr. (prisforskellen imellem tilbuddet
fra Park og vej og Kaj Bech)
År 2017 gav generelt udfordringer i forhold til den
megen nedbør som faldt, da det gjorde græsklipningen vanskelig pga. våde og bløde boldbaner, og
i perioder måtte græsklipningen helt indstilles.

Lille Ramsing Bæk er blevet genslynget

Fire nye bynære skove i Thorum,
Breum, Roslev og Skive
I samarbejde med lokale borgere etablerede forvaltningen 1,6 ha skov centralt i Thorum by. I skoven blev der samtidigt etableret et stisystem som
sikrer tilgængeligheden for borgerne.
Som et led i områdefornyelsen i Breum, etablerede
forvaltningen 1,75 ha skov umiddelbart syd for
boldbanerne i Breum. Skoven består af forskellige
løvtræer og buske som på sigt vil bidrage med bynære naturoplevelser for alle borgere i Breum. Om
ca. 2 år etableres et stisystem igennem skoven, således at tilgængeligheden sikres.
Sammen med borgerne i Roslev, og med støtte fra
Landsbyudvalget og Naturstyrelsen, etablerede
forvaltningen 5,0 ha skov umiddelbart vest for Roslev varmeværk, på et areal som i forvejen var ejet
af Skive Kommune.
Som erstatningsskov for nedlagt fredskov på Bjørnevej (hvor der er anlagt gastankestation for busser), etablerede forvaltningen 1,0 ha skov ved

14

niets lukning. Af beløbet er de 20,1 mio. kr. at betragte som gæld til Nomi4s i/s, som stiller de lovbestemte garantier overfor Miljøstyrelsen.

Forsyning

Forsyning

Hensættelser fra 1. januar 2014 til den passive drift
af deponiet er foretaget af Nomi4s i/s.
Indtægt på 4,4
mio. kr.
0,08% af
regnskabet

Affaldsområdet
Affaldsområdet varetages af Nomi4s i/s. Nomi4s i/s
ejes af Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner. Nomi4s i/s blev etableret d. 1. januar 2014.
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.

Nedgravede affaldsbeholdere

I løbet af 2016 - 2017 er der foretaget omfattende
investeringer i affaldsløsninger, hvor opsamlingsbeholderne er nedgravet. Dette er primært sket i
boligforeningsområder, men også i sommerhusområder. Samlet investering på 9,4 mio. kr.
Genbrugsstationen på Fur blev gjort tidssvarende i
2016 og er nu åben 2 dage i ugen.

Kommunale affaldsordninger er eksempelvis dagrenovation, papirindsamling, storskrald og genbrugspladser, medens drift af deponi og andre behandlingsanlæg indgår i regnskabet for Nomi4s i/s.
Ved udgangen af 2017 er der en opsparing på 10,4
mio. kr. i renovationsfonden for det borgerrelaterede affaldsområde.
Da fremtidige investeringer foretages i regi af
Nomi4s i/s er der ikke grundlag for at bibeholde renovationsfondsmidler.
Renovationsfondens midler anvendes derfor til at
reducere affaldsgebyrerne over en ca. 5-årig periode, som startede i 2015.
I 2017 er renovationsfonden reduceret med 4,3
mio. kr. (Budget 4,5 mio. kr.), og i 2018 er der budgetteret med en yderligere reduktion af renovationsfonden med 4,5 mio. kr.

Nomi4s’ affaldsanlæg ved Kåstrup lige syd for GreenLab, hvor
der i 2018 vil blive etableret en ny genbrugsplads

Det forventes, at etableringen af den nye genbrugsplads i Kåstrup påbegyndes i sommerhalvåret 2018, således at den kan tages i brug primo
2019. Dette vil indebære en væsentlig forbedring
af servicen for de over 100.000 biler, der årligt kommer på pladsen.

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 depo-
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Kultur- og Fritidsudvalget

Spil Dansk

Kultur- og Fritidsudvalget

Forbrug 85,3
mio kr.
3% af
regnskabet

Politikområder
Museum Salling: 10.496.391

Skive Kommune var i 2017 Spil Dansk kommune
og deltog med en række koncerter, foredrag, skolearrangementer m.m. Spil dansk ugen afholdes altid i uge 44.

Kulturelt Samråd
Kulturelt Samråd Skive (KSS) er kommet godt i
gang og har gennemført en række aktiviteter i løbet
af 2017, bl.a. et valgmøde med temaet ”Kulturen til
debat”. Formålet med samrådet er at fremme kulturlivet i kommunen bl.a. ved at skabe netværk på
tværs af kulturaktørerne. Desuden arbejdes med
kompetenceudvikling, frivillighed mm. Kulturelt
Samråd Skive er dialog- og høringspartner for Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur og Fritid er sekretariat for samrådet.

Skive Musikskole: 4.796.598
Bibliotek: 16.649.390
Kultur: 8.984.443
Idræt: 19.491.545
Folkeoplysning: 24.931.906

Kultur
Børnekulturnatten
Børnekulturnatten blev afholdt den 6. oktober –
også i år med fornem indsats fra både nye og tidligere foreninger og kulturaktører. Flere tusinde forældre, børn og bedsteforældre var på gaden i det
smukke efterårsvejr. Børnekulturnatten er gennem
årene blevet en fast tilbagevende begivenhed for
børn og voksne her i kommunen og fra nabokommunerne.

Kulturhusbåden Svanen
På Kulturhusbåden Svanen har der været afholdt
flere kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag og arrangementer i forbindelse klubberne i
området. Kulturhusbåden Svanen kan bookes i perioden maj til november.

Skive Handicap Festival
Skive Handicap Festival blev afholdt den 15. juni
med knap 1.500 deltager. Festivaldeltagerne kommer fra hele Midt- og Vestjylland og Nordjylland. I
2017 havde festivalen 5 års jubilæum. Der spilles
populær dansk live musik og samværet er helt i top.

Sommeraktiviteter for børn
Også i år blev der udbudt en række sommerskoler
for børn. De blev samlet i et fælles katalog sammen
med information om andre sommeraktiviteter for
børn og børnefamilier. Kataloget uddeltes til alle
børn i 0.-6. klasse.

Skive 2017 (Europæisk Kulturhovedstad)
Skive Kommune deltog sammen med regionens 18
andre kommuner i det store kulturhovedstadsprojekt, Aarhus 2017, som kulminerede sidste år. Vi
deltog med mange forskellige projekter og arrangementer. Ud over at vi fik vores indskud mangedoblet tilbage var det en stor succes at være med, både
hvad angår aktiviteter, samarbejde, netværk, synlighed, turisme/besøgende etc. Nogle af højdepunkterne for året var:
Børneåbningen Ønskelandet, der inddrog kulturaktørerne og alle vores skolebørn
#OFFROADBREAKOUT – afslutningsevent i Kultursamarbejdets festival Off Road
VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg
• De syv dødssynder ”Misundelse” af Katja
Bjørn. Tværregionalt kunstsamarbejde
• Skulpturlandsby Selde – videokunst i
kunstnernes offentlige ”legeplads” Selde
• Nathan Coleys lyskunstværk ”The Same
for Everyone”
• Grasslands – borgerinddragende kunstprojekt og områdeudvikling
• Rock the Region – udvikling af regionens
musikmiljø. Rasmus Trinderup deltog
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De gode erfaringer med det regionale samarbejde
inden for kulturområdet fortsætter i ”Europæisk
Kulturregion” med alle kommunerne og Region
Midt som aktive medspillere.

% og den endelige udfasning af overgangsordningen vil således ske med udbetalingen af 100 % i
maj 2021.

Ændring af Folkeoplysningsloven

”De syv dødssynder - Misundelse af Katja Bjørn”

Den 13. december 2016 trådte en lovændring til
Folkeoplysningsloven i kraft. Lovændringen betyder, at der fra 2017 skal føres et øget tilsyn med de
folkeoplysende foreninger i de enkelte kommuner.
Med en risikobaseret tilgang skal Kultur og Fritidsafdelingen i Skive Kommune i løbet af det enkelte
kalenderår indkalde fem foreninger til tjek af medlemslister hos revisionen og samtidig besøge fem
af de foreninger, som modtager lokaletilskud eller
får anvist kommunale lokaler.

Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland

Fremtidens Idrætsfaciliteter

2017 var året hvor vi lavede Off Road Festival sammen med andre kulturaktører i de Midt- og Vestjyske kommuner i Kultursamarbejdet. Det var også
året, hvor vi satte gang i et 100.000 km eftersyn af
foreningen, som tæller både kommunerne og kulturaktører i området. Resultaterne af udviklingsprocessen vil blive vedtaget på generalforsamlingen i
april 2018.

I ugerne 10-13 blev der optalt aktiviteter og foretaget brugerundersøgelser i 17 idrætsanlæg med 22
idrætsfaciliteter i Skive Kommune - på landsplan i
290 idrætsanlæg med 500 faciliteter.

Frivilligpolitik
Der er blevet udarbejdet en frivillig-politik indenfor
kultur- og fritidsområdet.

Folkeoplysning og Fritid
Skiveordningen 2017
I løbet af 2017 vedtog Skive Byråd en ny model for
beregning af aktivitetstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger. Aktivitetstilskuddet er således
blevet til et decideret medlemstilskud som afhænger direkte af antallet af medlemmer under 25 år i
de enkelte foreninger. Tilskuddet er på minimum kr.
90 pr. medlem under 25 år. Et eventuelt restbeløb
på budgettet herefter vil blive anvendt til at øge
medlemstilskuddet.
Ændringen har virkning for aktivitetstilskuddet, som
udbetales i maj 2018 baseret på medlemmerne i
foreningerne den 31. december 2017. I forbindelse
med ændringerne laves der en overgangsperiode
på fire år. Foreninger der med den nye ordning
modtager eller mister over kr. 5.000 set i forholdt til
udbetalingen i maj 2017 får derfor gradueret deres
tilskud, således der kun udbetales 25 % mere end
i 2017. Til maj 2019 vil der ske en graduering på 50

Resultaterne af aktivitetsregistreringen og brugerundersøgelserne blev i løbet af 2017 analyseret af
Syddansk Universitet, som i slutningen af året
fremsendte to endelige rapporter til de deltagende
kommuner; en rapport med detaljer for den enkelte
kommune, og en rapport med resultaterne på
landsplan.
Idrætsfaciliteterne i Skive Kommune har en lav anvendelsesgrad sammenlignet med landsplan, men
ligger til gengæld i toppen i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen.

Velfærdsalliance med DBU
I april 2017 indgik Skive Kommune en velfærdsalliance for årene 2017-2021 med DBU og JBU Region 2. Aftalen binder DBU til at afvikle fem Ulandskampe i Skive Kommune i løbet af aftaleperioden. Den første afvikling foregik således den 6. og
8. november på Skive Stadion, hvor det danske
U16-pigelandshold mødte Tyskland i to venskabskampe. Til de to kampe var der sammenlagt besøg
af 850 tilskuere, som alle var med til at skabe en
god stemning for de to hold. Flere af spillerne på
det danske hold havde således kampdebut for
landsholdet på Skive Stadion.
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Skive Bibliotek
OFF Road Break Out
I maj rykkede kulturen ind i de rå XL haller, hvor
Skive fik lov til at lukke og slukke for tre ugers OFF
Road festival med afslutningseventen Break Out.
Her fik borgerne lov til at møde kunst og kultur i et
anderledes miljø med uventede og overraskende
oplevelser. Biblioteket stod som tovholder for arrangementet.
2017 blev også året, hvor Skive Bibliotek for første
gang deltog på Skive Festival.

10 års fest og Åbent Bibliotek
I september fejrede biblioteket 10 års fødselsdag i
Østergade 25. Samtidig kunne vi se tilbage på det
første år med Åbent bibliotek. Borgerne er glade for
den udvidede åbningstid. Mødelokalerne er meget
benyttede, og flere rykker ind med deres studiegrupper eller foreningsaktiviteter. I ferierne kan vi
dog opleve udfordringer med børn og unge, der fylder meget. Der er indledt et tæt samarbejde med
SSP, skoler og forældre.

hvor borgere i Skive Kommune har mulighed for at
udfolde sig og vise, hvad de brænder for.

Skive Musikskole
Børneåbning Aarhus 2017
Året startede med et brag af en fest i forbindelse
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 – musikskolen var nemlig tovholder på musikdelen, som involverede alle kommunens folkeskoleelever på
mellemtrinnet i et stort STOMP projekt i KCL 20.
januar 2017. Musikskolen har efterhånden opbygget et rigtig godt samarbejde med kommunens folkeskoler, og dette var blot ét af mange samarbejdsprojekter i 2017.

Skive Business Awards
En ny begivenhed har set dagens lys - Skives erhvervsliv afholdte Skive Business Awards, hvor
flere af musikskolens ældste elever deltog. Det er
skønt at være vidne til, at kommunens erhvervsfolk
inviterer unge talenter med til et stort arrangement,
hvor de får mulighed for at spille og optræde.

A-Sport og børnehaver

Skiveegnens Musiklegat

Biblioteket indledte i 2017 et samarbejde med ASport, hvor børnene lærer bogstaver og tal samtidig med, at de får brugt kroppen og har det sjovt.
To blandt personalet blev lært op i metoder og redskaber, og kastede sig ud i leg med tal, bogstaver
og terningespil for de ældste børn i børnehaverne.
Forløbene har været en stor succes.

Som vanligt afholdte Skiveegnens Musiklegat først
nomineringskoncert i Skive Theater og sidenhen
festkoncert i KCL. Det er enestående at en by som
Skive står sammen om at uddele så store legater
til unge musikere. Ud over talentpriser og uddannelseslegater, bidrager Skive kommunes sponsorandel udelukkende med hele eller delvise fripladser
på musikskolen.

To spændende projekter
Ordmagi
Ord Magi er et projekt i samarbejde med Krabbesholm Højskole, Skive Gymnasium, Roslev Skole og
Friskolen, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet har haft til formål at hjælpe og stimulere
unge, fra 13-17 år, med at udfolde sig skriftligt, og
give den enkelte redskaber til at sætte ord på det
han/hun ikke før havde ord for. Erfaringerne har
været gode, og der arbejdes på at videreføre idéerne.

Open Library
Slots- og kulturstyrelsen gav også midler til, at syv
biblioteker kunne arbejde med at nytænke Åbent
Bibliotek i projektet: ”Open Library 2.0 - det levende
og inddragende bibliotek”. Skive Bibliotek har arbejdet med at udvikle konceptet ”Scenen er din”,

Flytning af musikskolen
1.august overtog vi nøglerne til de nye lokaler på
Asylgade 5E. Hele 2017 har været præget af planlægning, da der ligger utroligt meget forarbejde
forud for en musikskoleflytning. Der er pakket,
transporteret og flyttet rundt på utallige flyttelæs
forud for sæsonstarten i uge 34. Fredag den 22.
september kunne vi så endelig holde indvielse af
vores nye musikskole. Det blev en stor festdag
med mange besøgende og masser af koncerter
rundt i huset. Hermed er vi trådt ind i en ny æra – i
nyindrettede lokaler og centralt placeret i byen.

Projekter og samarbejder
Året har budt på masser at koncertaktivitet, fx fire
børne- og familiekoncerter, Spil Dansk koncerter,
deltagelse på kulturstien og på campen i forbindelse med Skive Festival, sommerkoncert, julekoncert og Syngelyst med ca. 250 dagplejebørn for
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blot at nævne nogle. Endnu engang har vi afholdt
sommerskole for 50 musikinteresserede børn i
starten af skolernes sommerferie – og folkeskolesamarbejdet har desuden taget fart i året, der er
gået – og vi spår om flere partnerskabsprojekter i
de kommende år.

Kommune fik god branding ud af dette arrangement.

Museum Salling
2017 blev et usædvanligt aktivt år for Museum Salling med mange arrangementer og oplevelser for
borgere og turister. Lige omkring 110.000 gæster
deltog i museets aktiviteter og så vores udstillinger
- det er faktisk besøgsrekord!
En af grundene til det fine besøgstal skal findes i
de to store arrangementer, der er tilknyttet Århus
2017 - nemlig ”VM i Middelalderkamp” og kunstmuseernes fælles tema om ”De 7 dødssynder”, der
kunne ses på Region Midts kunstmuseer. Vores
tema var ”MISUNDELSE”. Kunstneren Katja Bjørn
gav sin digitale tolkning af emnet. Udstillingen fandt
sted i Søndercenteret og ved Sognegården i Skive
- to usædvanlige steder, men med god effekt.

Det danske landshold i Middelalderkampsport

En anden grund til det fine besøgstal er de mange
børnearrangementer og undervisningsforløb for
børn og unge, der finder sted i museets regi - tænk
vandkantsskole, fossiljagter, kunstsommerskole,
ridder- og jomfruskole, SFO OL i gamle lege, Børnekulturnat, stenalderevent, naturvidenskabsfestival og undervisningsforløb i SKIVE-DNA.
På Glyngøre Kulturstation var sommerudstillingen
med inviterede kunstnere og Glyngøre Børnehaves 50 års jubilæumsudstilling godt besøgte.

”Nordfløjen” under opførelse - september 2017

Udstillingsåbning i Søndercenteret

VM i Middelalderkamp blev afholdt på Spøttrup
Borg i Kr. Himmelfartsferien i maj. Et arrangement
med høj intensitet og spænding og deltagere fra så
fjerne egne som Japan og Australien. Middelalderstemningen sørgede de mange bodholdere, musikere og gøglere for. Både Spøttrup Borg og Skive

Museet på Havnevej har været lukket i 2017. Året
har været brugt til en gennemgribende renovering,
samt opførelse af to nye ”fløje”. I den sydlige fløj
flytter Skive Byarkiv ind foråret 2018. En gruppe af
museets medarbejdere har udarbejdet indholdet til
nye udstillinger, undervisningslokale og publikumsfaciliteter. Museet åbner i september 2018.
Bag kulisserne er der bl.a. arbejdet med museets
samling, registrering af genstande, kunstværker og
arkivalier, planlægning af et nyt magasin til museets mange samlinger, planlægning af nye udstillinger, fondsansøgninger, forskning i egnens historie
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og arkæologisk sagsbehandling af samtlige byggesager i kommunen, samt på de overordnede linjer
mission, vision og strategier for perioden 20172020 og på projektet ”Moleret- kandidat til Unescos
Verdensarvsliste”.

Børne- og Familieudvalget

Børne- og familieudvalget

Forbrug 754,2
mio kr.

Museets bestyrelse besluttede i foråret 2017 af
vende tilbage til det gamle navn MUSEUM SALLING og udskrev en navnekonkurrence for museets udstillingssteder. Resultatet blev, at museets
afdelinger nu hedder: Spøttrup Borg, Glyngøre Kulturstation, Skive Museum og Fur Museum. Museets administration og 12 arbejdspladser er flyttet til
Rønbjerg Skole.

27% af
regnskabet

Politikområder
Dagtilbud:
153.393.741
Skoler:
446.241.718
Familieområdet:
154.599.937

Skole- og Dagtilbudsafdelingen
I perioden 1. september 2016 og frem til udgangen
af 2017 er en ny organisering i Kultur- og Familieforvaltningen afprøvet. Evalueringen resulterede i
beslutningen om at etablere en fælles Skole- og
Dagtilbudsafdeling fra 2018. Der er for første gang
udarbejdet en fælles kvalitetsrapport for dagtilbud,
skole og familie.
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.

Børn og sprog
Tidlig sprogudvikling og tidlig læsning går hånd i
hånd. Handleplan for sprog og skriftsprog gælder
børn i alderen 0-18 år.
Skole- og Dagtilbudsafdelingen går tæt på de fælles faglige indsatser og resultater. Vi afholder møder i alle lokalområder, hvor resultaterne af sprogvurderingerne på alle 3-årige og 5-årige er drøftet i
sammenhæng med de kommunale læseresultater
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i indskolingen, samt de nationale test i hele skoleforløbet. Hovedformålet er at reflektere og udvikle
praksis sammen til fordel for børnene.

udfordringer på befordringssiden. Denne bevilling,
gør det muligt for alle vores institutioner og skoler
at komme ud til samarbejdspartnerne.

Overgange
Vi har fortsat fokus på børns skift mellem institutioner, samt på overgangen fra sundhedspleje til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave, samt fra børnehave til skole.
Der er et fælles koncept for disse overgange.
Der arbejdes med at realisere den politiske beslutning om, at alle børn starter i skole det år de fylder
seks år.
Der er hermed kommet et skærpet fokus på, ikke
bare overgange, men i højere grad sammenhænge
mellem sundhedspleje, dagpleje/vuggestue, dagtilbud og skole.

Intelligente investeringer

Skole og Dagtilbud har et fælles fokus på at understøtte og kapacitetsopbygge det professionelle
personales arbejde med børns læring og trivsel.

Med Den sammenhængende børnepolitik og Skive
Kommunes udviklingsstrategi er der i Skive Kommune et politisk ønske om at investere i forebyggende og tidlig indsats. Hensigten er at frigive ressourcer fra mere indgribende foranstaltninger til forebyggelse.

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.

På den baggrund vedtog Børne- og Familieudvalget i 2017 ”Intelligente investeringer”, hvor strategien blev investering i barnets tidlige liv i forventning om en senere besparelse.

Alle skoleledere, lærere og dagtilbudsledere har
gennemgået et praksisudviklende forløb i arbejdet
med etablering af professionelle lærende fællesskaber (PLF) og arbejdet med den professionelle
læringscirkel (PLC) og i 2017 er der etableret
PLF´er mellem ledelsesteams i skoler og dagtilbud.

De skitserede kommunale indsatsområder inden
for Skole- og dagtilbudsområdet er TOPI, Skole- og
dagtilbudssocialrådgivere, bekymrende fravær,
styrkelse af AKT- og Fritidsvejlederfunktion, fritidsmentor og praksisnær vejledning.

Praksisudvikling

I 2018 skal alt pædagogisk personale i dagtilbud
gennemgå praksisudviklende forløb, hvorved der
skabes et fælles sprog og en fælles forståelse for
det samlede skole-og dagtilbudsområde.

SkiveDNA
Skive Byråd har fastsat mål og rammer for samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv, samt
musikskoler og ungdomsskoler, ved etablering af
en ressourcebank for både dagtilbud og skole.
Ressourcebanken er en åben hjemmeside
www.skivedna.dk og er tiltænkt pædagoger og lærere i Skive Kommune. SkiveDNA er bygget op af
lærere og pædagoger, der er frikøbt fra deres daglige virke til at udarbejde eksemplariske læringsforløb, og som afspejler et særligt
”SkiveDNA”.
Byrådet har bevilget 1 mio. kr. til at imødekomme

Dagtilbudsafdelingen
Mere pædagogisk personale i dagtilbud
I 2015 og 2016 har dagtilbud modtaget midler fra
puljen ”mere pædagogisk personale i dagtilbud”. Et
projekt under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
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 indgår i tildelingsmodellen.
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Læringsuger
Der er i foråret 2017 gennemført to læringsuger for
i alt 50 pædagoger. Fokus var inkluderende fællesskaber og der blev taget udgangspunkt i praktikeres egen praksis.

Budgetanalyse i Dagplejen
Dagplejen i Skive Kommune har gennem en årrække haft uoverensstemmelse mellem budget og
regnskab i form af et merforbrug i forhold til det
budgetterede. Skive Kommune ønskede derfor en
analyse, der skulle beskrive tiltag og handlemuligheder, der vil kunne medføre et budget i balance
for dagplejen.
I foråret 2017 gennemførte BDO derfor en budgetanalyse.

”Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje”
Alle vuggestuer og dagplejen i Skive Kommune
deltager i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog - i
vuggestuen og dagplejen”.
Projektet gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde
med Rambøll Management Consulting og førende
internationale forskere i børnesprog. 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.
Skive Kommune deltager sammen med 12 andre
kommuner og sammen med 5.000 børn. Vi forventer de første resultater af forskningsprojektet til oktober 2018.

Særlig sprogstimulering for tosprogede
Fra 1. januar 2017 får et nyindskrevet tosproget
barn ekstra ressourcer til den særlige sprogindsats
i op til to år i dagtilbuddet.

Formålet med analysen var bl.a. at se på sammenhængen mellem det politisk fastsatte serviceniveau
og det faktisk leverede/realiserede serviceniveau i
dagplejen i Skive Kommune.
På baggrund af analysen opstillede BDO konkrete
handlemuligheder og tiltag, der kunne sikre dagplejen i Skive Kommune et budget i balance. Anbefalingerne var indenfor områderne:
• Organisering af dagplejen
• Økonomi og budgettildeling
• Kapacitetsudnyttelse i dagplejen
• Gæstedagpleje
• Pædagogressourcen – opgaveprioritering
og ressourceudnyttelse
En konsekvens heraf er, at der i budget 2018 er
reduceret med én dagplejepædagog og pasningsgarantien indregnes i forældrebetalingen.

Aftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn
skal med i fællesskabet”
I april 2017 fremlagde regeringen udspillet ”Stærke
dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet. I juni
blev der indgået en aftale på dagtilbudsområdet
under samme overskrift
Dagtilbudsloven, og dermed den nye styrkede læreplan, er fremsat til lovbehandling i Folketinget.
Vedtagelse forventes at ske i foråret, så den nye
pædagogiske læreplan kan træde i kraft juli 2018
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Skoleafdelingen
Kompetenceudvikling
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.

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

Familieafdelingen
Familieafdelingen
Familieafdelingen består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Familiesektionen, Familiecenter Sabroegaarden og
MULTI.

På skoler med specialviden er en medarbejder frikøbt til at stille specialviden til rådighed og sparre
med kolleger i almenområdet i forhold til børn, som
det endnu ikke er lykkedes at få til at udvikle sig og
trives i fællesskabet.
Der er skole- og dagtilbudssocialrådgivere i de fire
af vores lokalområder, hvor der ikke er Plus Skivemodellen.

Børn og IT
Skive Kommune fik i 2017, for sidste gang, tilskud
fra staten til køb af digitale læremidler til folkeskoler. Betingelsen er, at kommunen brugte et tilsvarende beløb. En læringsplatform fra EasyIQ er den
digitale 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.
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PPR 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.
Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med
børn i alderen 0–16 år. Vi følger og understøtter
alle børns sundhed, trivsel og udvikling, ud fra de
ønsker og behov forældrene har. I de første otte
måneder arbejder vi 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. Vi tilbyder ekstra besøg og forskellige gruppetilbud i konkrete familier, der har behov for mere
støtte. Sundhedsplejen hjælper skoler og dagtilbud
med råd og vejledning i spørgsmål om smitsomme
sygdomme, hygiejne og børn med kroniske sygdomme.
I Familiesektionen forebygger vi og koordinerer
indsatsen til udsatte børn, unge og familier. Vi skal
handle, når der er bekymring for et barns udvikling
og trivsel. Familiesektionen arbejder tæt sammen
med Familiecenter Sabroegården og MULTI, der
leverer konkrete indsatser til familier, børn og unge.

Intelligente investeringer
Med Den sammenhængende børnepolitik og Skive
Kommunes udviklingsstrategi er der i Skive Kommune et politisk ønske om at investere i forebyggende og tidlige indsatser. Hensigten er at frigive
ressourcer fra mere indgribende foranstaltninger til
forebyggelse.
På den baggrund vedtog Børne- og Familieudvalget i 2017 ”Intelligente investeringer”, hvor strategien blev investering i barnets tidlige liv i forventning om en senere besparelse.
Indsatserne på familieområdet handler grundlæggende om at:
• at tilføre kompetencer tidligt i livet,
• at tilrettelægge indsatser så tæt på det
”almindelige” som muligt samt
• at arbejde som et ”pit stop” på vej tilbage
til almenområdet
Tankegangen om forebyggelse og tidlige indsatser
går igen i alle de kommunale indsatsområder, der
er målrettet en relativt stor andel af Skive Kommunes børn og unge.
De skitserede kommunale indsatsområder inden
for Familieafdelingens område er ”Sårbare gravide”, som er en del af Sundhedsaftalen, ”Spædbarnsteam”, der er en udløber at lukning af døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegården samt
”Cool Kids”, der er en indsats i PPR målrettet elever med angstproblematikker, der forhindrer en regelmæssig skolegang.

Plus Skive (PS) modellen

Skole, Socialforvaltning, Politi - SSP
Familieafdelingen arbejder sammen med Ungdomsskolen Skive, folkeskoler, ungdomsuddannelser og Politiet for at forebygge ungdomskriminalitet. SSP-arbejdet koordineres af et lokalråd. I 2016
vedtog Børne- og Familieudvalget en ny handleplan for SSP samarbejdet, og i 2017 er der arbejdet
på at udarbejde en samlet plan for forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme på tværs af forvaltningerne og politiet. Handleplanen vil blive forelagt
Byrådet i 2018 til godkendelse.

Plus Skive (PS) har været i gang siden april 2016.
Vores formål med projektet er at arbejde med en
tidligere og forebyggende indsats for herigennem
at reducere mængden af senere og mere indgribende indsatser. Konkret er der i projektet sket en
intensivering af det socialfaglige arbejde i lokalområderne to Sydbyen i Skive - Brårup skole /Ådalskolen og område fem Vestsalling. I disse områder
har Familiesektionens rådgivere færre sager end i
de øvrige områder. De færre sager muliggør en
tættere kontakt til såvel børn og familier som til
samarbejdspartnerne i lokalmiljøet (skoler, daginstitutioner mv.).
Nogle af de foreløbige, spæde tendenser, der ses
i Plus Skive er:
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•

•

•

•

•

Vi har en opmærksomhed på, at der generelt er der en stigning i antallet af sager
i PS-områderne.
Der er dog en bevægelse mod kortere foranstaltningsvarighed. En kortere foranstaltningsvarighed er en indikator på, at
hyppige opfølgninger giver et større flow i
sagerne.
På toneangivende foranstaltninger som
familiepleje og opholdssteder er gennemsnitsalderen ved foranstaltningsstart faldende, hvilket indikerer, at der gribes tidligere ind.
Der er positive tilbagemeldinger fra nogle
af de vigtige samarbejdspartnere i lokalmiljøet.
For at få et bedre indblik i PS-modellens
resultater, er der i 2018 igangsat en uddybende evaluering, hvor der både indgår
kvantitative data for hele 2017 samt
iværksættes en kvalitativ evaluering med
samarbejdspartnere og involverede familier.

•

•
•

Optimeret anvendelse af DUBU, som er
det it-system socialrådgivere registrerer
og dokumenterer sager i
Nye standarder, procedurer og arbejdsgange
Fokus på sektoransvarlighed

Budgetanalyse på Familiesektionens
område
I efteråret 2016 udarbejdede vi en budgetanalyse
på det socialfaglige område, idet økonomien generelt har været udfordret – særligt de seneste år.
Budgetanalysen viste eksempelvis, at udgifterne til
både forebyggende foranstaltninger samt til anbringelser stiger, at gennemsnitsalderen ved anbringelser stiger, at det samlede antal anbringelser stiger, at udgifterne til aflastning, økonomisk støtte,
kontaktpersoner og efterværn stiger. Desuden viste analysen, at det er relativt få dyrere sager, der
trækker udgiftsniveauet op, og at der på trods af et
faldende børnetal er en stigning i antallet af underretninger.
Vi har derfor i det forgangne år arbejdet med at
stille skarpt på kerneopgaven igennem flere styringsmæssige tiltag:
• Organisationsudvikling i 2016/2017 – nyt
ledelsesteam, fire faglige koordinatorer,
ny mødestruktur
• forstærket ledelsestilsyn økonomisk og
fagligt
• Visitationsprocedure og kompetenceplan
• DUBU-Ledelsesinformation i efteråret
2018.
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Social- og ældreudvalget

Social- og ældreudvalget

Forbrug 574,2
mio kr.
21% af
regnskabet

Helhedsorienteret og habiliterende
møde med borgeren
I indsatsen er der fokus på borgerinddragelse og
medbestemmelse, hvor hjælp og støtte er baseret
på borgerens ønsker om ”det gode liv”, og hvor det
er borgerens motivation, der er omdrejningspunktet. 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.

Tværsektorielt samarbejde
Politikområder
Ældre:
391.260.299
Socialområdet/han
dicappede:
182.933.321

Der er på Ældre fratrukket den indtægt der er på Ældreboliger.
Ældreboliger: --24.498.905 kr. Ældre: 415.759.204 Netto Ældre: 391.260.299

Socialafdelingen

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, og hvor borgerne oplever sammenhængskraft og kontinuitet i indsatsen.
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

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.

Formaliseret dialog med interesseorganisationer

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.

Der er etableret formelle fora på både handicap- og
autismeområderne samtidig med at der er etableret
skolebestyrelser på CKU og STU-Skivefjord.

Hovedparten 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.

På det specialiserede sociale område har der ikke
været tradition for frivilligt socialt arbejde og der er
endnu ikke oparbejdet en kultur for involvering af
frivillige. De primære relationer som borgerne har
til andre er derfor oftest pårørende og ansatte.

Undtagelsesvist købes 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 disse kompetencer.

Socialafdelingen har et godt samarbejde med pårørende og pårørendeorganisationer, hvor vi løbende drøfter strategier om bedst mulig service
med laveste omkostninger.

Vi skaber relationer

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.
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”Rigtigt arbejde”
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 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.
Målet for indsats er at sikre den enkelte et ”rigtigt
arbejde”, der udover selvforsørgelse skaber større
grad af livskvalitet for den enkelte borger.

Sundhedsfaglig indsats

Organisering
Socialafdelingen har gennem 2016 og 2017 gennemført større strukturelle omlægninger, hvor selvstændige små driftsenheder nu er erstattet af 4
store driftscentre, der gennem en bred opgaveportefølje kan iværksætte en helhedsorienteret indsats.

Kompetenceudvikling
I 2016 og 2017 har Socialafdelingen prioritet et
kompetenceløft for alle medarbejdere med overskriften ”Den habiliterende organisation” (DHO).
Der er et ønske om at skabe størst mulig grad af
progression for den enkelte borgere med særligt fokus på mestring, habilitering og borgerindflydelse.
Det igangsatte projekt vil komme til at strække sig
over flere år.

Socialafdelingen tager aktiv del i at understøtte en
daglig sundhedsindsats. For Socialafdelingen er
det vigtigt, at sundhed og forebyggelse skal indgå
som en del af den faglige indsats jf. Sundhedspolitikken i Skive Kommune.

Et andet temaområde i 2017 har været ”skriftlighed
og dokumentation”. Medarbejderne møder i disse
år nye krav om dokumentation af den faglige indsats, hvor fokus har flyttet sig fra processer til effekter.

Der er i denne forbindelse fokus på tre overordnede elementer – sund kost, bevægelse i livet samt
mentale sundhed gennem relationsdannelse.

Ældreområdet.

Frihedsteknologier
Socialafdelingen har gennem 2017 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.
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.

Området står for tildeling og udførelse af hjemmehjælp og sygepleje samt bevilling af pleje- og ældreboliger og hjælpemidler.
1. januar 2017 ændrede ældreområdet struktur.
Området gik fra to afdelinger, myndighed og drift til
ét samlet område.
Samtidigt blev de mange små decentrale enheder
i driften samlet i henholdsvis Hjemmeplejen og Plejeboligenheden.
Der blev oprettet to stabsfunktioner under Pleje &
Visitationschefen; Fagkonsulentenheden og Visitation & Hjælpemidler.
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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 fire private virksomheder, som er godkendt
til at levere hjælp. Alle fire virksomheder kan levere
hjælp til praktiske opgaver og en enkelt virksomhed
kan også levere hjælp til personlig pleje.
Pleje & Omsorg, der pr. 1. januar 2017 blev organiseret i to områder – Område Skive/Højslev og
Område Salling 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.
Antallet af visiterede timer til personlig og praktiske
opgaver har gennem årene vist en let stigende tendens. Dette har også kendetegnet 2017, der er dog
store udsving henover året.

venteliste til Plejecenter Gammelgård i Skive og ledige boliger på Jebjerg Plejecenter. Dette er en
tendens, som er blevet forstærket i de sidste par år.

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 2017 og vil være det fremover.
Ovenstående har betydet, at der i 2017 er blevet
oprettet et udekørende akutteam i ældreområdet,
som dels varetager specialiserede opgaver hos
borgerne, men også superviserer kolleger, hvis de
står med særligt komplekse opgaver. Desuden er
der oprettet tre akutpladser på Plejecenter Marienlyst, hvor borgere med akutte helbredsproblemer
kan tilbydes ophold i op til fem døgn.
Der har i 2016 og 2017 været et stort nationalt fokus på demensområdet, hvilket bl.a har betydet, at
der er udarbejdet en national demenshandleplan.
Ældreområdet har også udarbejdet en demensplan, som har lagt linjerne for arbejdet med demens
i kommunen i de kommende år.

Plejeboligenheden
Borgere med behov for kompleks og intensiv pleje
kan tilbydes en plejebolig. Skive Kommune disponerer over 461 plejeboliger fordelt på 18 plejecentre. 96 boliger er målrettet demensramte borgere
og 49 boliger er til korttidsophold med henblik på
genoptræning, afklaring eller aflastning af pårørende.
Belægningsprocenten på plejeboligerne er generelt høj, der er dog lokale forskelle. Ex. ses der lang

Klippekort
I 2015 og 2016 har området modtaget h.h.v.
712.000 og 1.424 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. Det blev politisk besluttet, at fortsætte ordningen fremadrettet for værdighedsmidler.
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I 2017 – 2019 modtager området ca. 3 mio. kr. for
at kunne indføre klippekort til beboerne på kommunens plejecentre. Pengene er blevet tildelt fra en
landsdækkende pulje.

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
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
indsatsen
• Mad og ernæring
• En værdig død
Skive Kommune får ca. 9,5 mio. kr. (2016) i perioden 2016 – 2019.

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.december 2017 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. Det er dog et område hvor der
forventes et økonomisk pres fremadrettet.
Der ses et stigende sygefravær i Pleje & Omsorg.
Fraværet skyldes især længerevarende sygdom.
Der er arbejdet målrettet med nedbringelse af sygefraværet i 2017. Dette arbejde fortsætter i 2018.
Problemer med rekruttering af sundhedsfaglige
kompetencer har været et stigende problem i 2017.
Der er igangsat forskellige aktiviteter i tæt samarbejde med faglige organisationer, arbejdsmarkedsområdet samt uddannelsesinstitutioner – især Social- og sundhedsskolen. Rekrutteringsudfordringerne er et landsdækkende problem, som vil
komme til at præge området de kommende år.

29

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

Forbrug 696,4
mio kr.

finder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Substitution i denne sammenhæng betyder, at virksomhederne ansætter ufaglærte til at løse nogle af de
opgaver, som man ikke behøver at være faglært
for at løse, men som tidligere er blevet løst af faglærte. Dermed frigives tid hos den faglærte arbejdskraft til arbejde, som kræver kompetencer på
faglært niveau.

25% af
regnskabet

Arbejdsmarkedsafdelingen
Arbejdsmarkedsafdelingen omfatter i alt ni sektioner: Jobcenter Skive med fire sektioner (Job &
Kompetence, Unge/Voksne JobStart og Sygedagpenge) Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU), Sprogcenter Skive, BOMI, et sekretariat samt
Borgerservice & Ydelse.
Den niende sektion kom til, da Job & Kompetence
blev opdelt i to sektioner i efteråret 2017: Job &
Kompetence, med Virksomhedsservice og indsatsen for dagpengemodtagere, og Unge/Voksne,
som er ansvarlig for indsatsen for ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp og i ressourceforløb.

Lav ledighed og hurtigt i job
hed. Ved udgangen af året ligger Skive på 3,2 %
bruttoledige, mens landsgennemsnittet er på 4,1
%. Bruttoledige omfatter registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
Også langtidsledigheden blandt ledige på a-dagpenge holder et stabilt lavt niveau på 11,4 % i modsætning til landsgennemsnittet på 19,4 % (december 2017).
Derudover markerer Skive sig helt i top over kommuner i landet, hvor jobparate ledige hurtigst kommer i arbejde. Efter tre måneder er 41,7 % i arbejde, hvilket giver en placering som nr. 1 (2. kvartal 2017).
Den positive udvikling på arbejdsmarkedet skaber
nye muligheder for, at endnu flere kan få fodfæste
på arbejdsmarkedet. Derfor har der i 2017 været
et stort fokus på ”småjobs” (job med få ordinære
timer) og substitution som vejen ind på arbejdsmarkedet for den gruppe af ledige, der fortsat be-

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 16,2 % af de unge på offentlig forsørgelse. Derfor har der i 2017 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 bl.a. BOMI samt uddannelsesinstitutionerne - herunder produktionsskolen, Sundhedsafdelingen inkl. Misbrugscenteret, Familieafdelingen,
Skoleafdelingen med Ti’eren og Ungdomsskolen.

Flere i fleksjob
En styrket indsats for personer på ledighedsydelse
(ledige fleksjobgodkendte), 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 hjælpe borgerne til at få mere varige fleksjob
på enten private eller offentlige arbejdspladser.
Konkret er der i 2017 sket et fald i antallet af ledige
på ledighedsydelse på 8,8 %.
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Integration af flygtninge
Skive Kommune har i 2017 taget imod en mindre
gruppe flygtninge, som skal integreres på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.
En tidlig indsats, hvor der fra første dag er fuldt fokus på intensiv danskundervisning på sprogskolen,
job og uddannelse, betyder, at det fortsat går godt
med at få flygtninge i gang med arbejde og uddannelse. Et tæt samarbejde mellem JobStart og egnens virksomheder har betydet, at i alt 78 flygtninge gik i arbejde og uddannelse i 2017. Det er en
stigning på 25 personer ift. 2016, hvor 53 gik i arbejde og uddannelse.
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 og samarbejder med jobcenteret om indsatsen for flygtninge i kommunen. I alt
har sprogskolen ca. 400 kursister. Heraf er 64 %
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De
øvrige er primært personer i arbejde, medfølgende
ægtefæller til disse og familiesammenførte ægtefæller til ikke-flygtninge.

Virksomhedssamarbejde

Tæt samarbejde med virksomhederne
om rekruttering og aktivering
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 fire 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 2017 har
hjulpet lokale virksomheder i forbindelse med besættelse af 395 stillinger.

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 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen.

Erhverv & Udvikling
Fortsat godt erhvervsklima i Skive
Kommune
Skive Kommune arbejder målrettet med at skabe
de bedst mulige rammer for vækst og udvikling for
alle lokale virksomheder på Skiveegnen. Den intensive indsats over en årrække slår fortsat igennem i forskellige målinger af erhvervsvenligheden i
kommunen. I Dansk Industris undersøgelse fastholdt Skive Kommunes sin placering blandt den
bedste ¼ af landets kommuner, og på en række
parametre steg tilfredsheden markant sammenlignet med året før. Samme positive tendens sås i
Dansk Byggeris måling, hvor Skive Kommune kom
ind på en flot 8. plads, og hvor kommunen indtog
1. pladsen på flere parametre, herunder byggesagsgebyrer, administrationsgebyret på erhvervsaffald og udbudspolitikken.

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 2017 er der
blandt andet ydet tilskud til konferencen ”E-Handelsdagen”, der stillede skarpt på mulighederne inden for e-handelsbranchen, og som tiltrak besø-
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gende fra hele landet, samt en målrettet markedsføring af de aktiviteter, der fandt sted på Skiveegnen i forbindelse kulturhovedstadsåret Aarhus
2017. Det samlede budget for Vækstpuljen var i
2017 på godt 2,5 mio. kroner som stort set alle blev
bevilliget i støtte fordelt på 10 forskellige projekter.

blevet afholdt for første gang. Af konkrete eksempler på SETs arbejde i 2017 kan nævnes projektet
”Ekstern fundraising til erhvervslivet”, hvor SET bistod lokale virksomheder med at rejse godt 15 mio.
kr. i finansiering fra eksterne fonde og puljer til forretningsudviklende projekter.

Business Region MidtVest

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.

Skive Kommune er en del af sammenslutningen
Business Region MidtVest, som udover Skive består af seks andre kommuner Herning, Holstebro,
Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og
Struer. I 2017 fik foreningen vedtaget sin første
strategi, som skal sætte retning for det fremtidige
udviklingssamarbejde baseret på områdets udviklingsprofil og styrkepositioner. Strategies målskive
er: Ressourcer & kompetencer, infrastruktur, erhvervssatsninger samt de tværgående indsatser
som iværksætteri, branding, internationalisering og
eksport.

Desuden formidler SET løbende informationer fra
kommunen til egnens virksomheder bl.a. kommunens udbud, bosætningstiltag og arrangementer
for virksomheder.

NY Turisme i tomme bygninger
Skive Kommune søgte i 2016 midler fra den nationale landdistriktspulje til et modelprojekt ’NY Turisme i tomme bygninger’, som har haft til formål at
undersøge, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at
omdanne tomme erhvervsbygninger på landet til
turismeovernatning. I 2017 har fire ejere/ejendomme været igennem et forløb med arkitekt og
forretningsudvikler med udvikling af tegninger og
forretningsplaner og det er nu op til ejerne om de
ønsker at gå videre med realisering af planerne. De
fire cases tegner overordnet et billede af, at det
økonomiske potentiale i ombygninger af tomme
bygninger til turismeformål er begrænset. Ombygninger vil i højere grad være relevante for iværksættere, der ønsker en livsstilsvirksomhed frem for
iværksættere, der ønsker en høj forrentning af investeringen.

Bosætning
Målskive BRMV)

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
– SET
De væsentlige mål i samarbejdet med SET er jf.
resultatkontrakten vækst- og jobskabelse på Skiveegnen. SET er den udførende partner, hvor fokusprimært ligger på de elementer, 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 2017
også arbejdet med større arrangementer, blandt
andet et stort hyldestshow til erhvervslivet, som er

Også i 2017 har bosætning været et centralt emne.
Årets bosætningsaktiviteter har lagt sig tæt op ad
aktiviteterne i tilflytterkommunikationen. Foruden
aktiviteterne i forbindelse med tilflytterkommunikationen har der været flere initiativer i forhold til at
knytte kommunens indsatser på bosætningsområdet tættere sammen og dermed skabe en rød tråd.
I forbindelse med de strategiske aktiviteter og indsatser på bosætningsområdet blev det i 2017 besluttet af tydeliggøre kommunens indsats på bosætningsområdet. Dette resulterede i slutningen af
2017 i opstarten af processen om én indgang til bosætning’ i Skive Kommune.
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Informationsmøder
I 2015 valgte man at genoptage velkomstmøder for
nye borgere. Det nye format med to møder årligt er
også fortsat i 2017, hvor omkring 80 nye borgere
har deltaget i arrangementet. Arrangementet giver
borgerne mulighed for både at møde andre nye
borgere, høre mere om det sted de har valgt at bosætte sig samt få en snak med lokale ambassadører om livet i kommunen. Møderne forventes fortsat
i 2018.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget

Forbrug 262,3
mio kr.
9% af
regnskabet

Udvidet universitetssamarbejde
Vi har rigtig gode erfaringer med vores samarbejde
med Aalborg Universitet, AAU. Samarbejdet har givet både kommunen og egnens virksomheder nye
muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, ligesom det har gjort egnen synlig som et attraktivt sted at gøre karriere. Med det in mente blev
Skive i februar 2017 en del af det kommunesamarbejde, som allerede eksisterer omkring AU Herning, AUHE, der huser Aarhus Universitets aktiviteter beliggende i Birk ved Herning. Formålet er at
give egnens virksomheder endnu bedre forudsætning for at finde den rette kandidat. Aftalen med
AUHE rummer et gensidigt samarbejde, som inkluderer handlinger fra begge parter. Det betyder
blandt andet, at vi som kommune vil engagere erhvervslivet til at byde ind med relevante praktik- og
projektforløb, og at AUHE vil medvirke til at understøtte den lokale erhvervsudvikling. I forlængelse
af samarbejdsaftalen blev borgmester Peder Christian Kirkegaard medlem af Eksternt Råd ved AU
Herning.

Sundhedsafdelingen varetager opgaver i forhold til
tandpleje, psykiatri, rusmiddelbehandling, træning,
sundhedsfremme og forebyggelse. Organisatorisk
består afdelingen af Sundhedscentret, Tandplejen,
Psykiatrirådgivningen, Center for Psykiatri og Rusmiddel.
At netop disse områder er 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 mestring af livet med psykiske udfordringer.
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.
Psykiatrien arbejder også med at forebygge psykiske sygdomme og har fokus på at hjælpe unge
mennesker med ondt i livet. I 2017 er der blandt
andet startet et nyt forløb op for unge mellem 15 og
25 år, som er ramt af angst og/eller depression.
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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Sundheds- og Forebyggelsesudvalgt vedtog i 2017
en Psykiatri- og Rusmiddelplan, som sætter retning
og skaber rammen for tilbuddene til borgere, som
har psykisk sygdom, psykisk sårbarhed, et misbrug
eller er socialt udsatte.

Skive Festival

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. Rusmiddelcenteret
har derfor et tæt samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser.

Det Sociale Akuttilbud
I marts 2015 åbnede Det Sociale Akuttilbud i Skive.
Her kan man få råd, vejledning og støtte ved akut
psykisk krise. Det Sociale Akuttilbud har åbent
døgnet rundt, 365 dage om året. Det er både muligt
at ringe og at møde op i Det Sociale Akuttilbud.
Hvis der er behov for det, er der også mulighed for
at overnatte i Det Sociale Akuttilbud.
Personalet har alle stor erfaring med psykiatri. De
har desuden deltaget i efteruddannelse, for at blive
helt klædt på til at håndtere akutte problemstillinger.
Det Sociale Akuttilbud er i 2017 blevet kontaktet
956 gange, 76 % af henvendelserne kommer fra
borgeren selv, resten fra pårørende, læge, politi eller andre.

Samtidig er der også tilknyttet et antal særligt uddannede mentorer til Rusmiddelcentret. Det er
mennesker med stor indsigt i både psykiatri og misbrug.
Center for Psykiatri og Rusmiddel har opsøgende
medarbejdere. Det er dem der tager ud, hvis kommunen bliver kontaktet med bekymring for en borger, der viser tegn på misbrug eller psykisk sygdom.

Projekt BRUS
Rusmiddelcenter Skive er med i projekt BRUS.
Projektet er blevet til i samarbejde med 10 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.

Samarbejde om forebyggelse
Afdelingerne i Sundhedsafdelingen samarbejder
på tværs for blandt andet at skabe sundhedsfremme i kommunen og forebygge sundhedsproblematikker. For eksempel kan man møde medarbejdere fra de forskellige afdelinger til Skive Festival til en snak om alkohol, rygning, seksuel sundhed, tandpleje og trivsel.

Projekt BRUS
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I samarbejde med Sundhedsplejen tilbydes familiebehandling til familier med rusmiddelproblematikker, som har børn mellem 0 og 7 år. I samarbejde
med Familieafdelingen tilbydes et gruppeforløb til
8-12-årige og et gruppeforløb til 12-18-årige fra familier med rusmiddelproblematikker. 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.

Smilet

Tandplejen

Målet med tilbuddet er, at borgeren opnår smertefrihed, forbedret livskvalitet og forebyggelse af sygdomme.

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

I 2017 begyndte Tandplejen at tilbyde gratis tilbud
til udsatte borgere med misbrug og sociale problemer. Tilbuddet har tidligere været et projekt med
midler fra Sundhedsstyrelsen, men er nu blevet en
del af Tandplejens faste tilbud.
Det er Den Blå Viol (Blå Kors’ værested i Skive),
Mødestedet (Sind’s værested i Skive) og Rusmiddelcentret, der henviser til tilbuddet.

Skive Kommune har aftale med fire privatpraktiserende tandlæger, der udfører gratis tandpleje til
børn under 18, der er bosat i Salling. Tandregulering (når man skal have bøjle på tænderne) foregår
på det fælleskommunale Tandreguleringscenter i
Struer.

Sundhedscentret

Derudover tilbyder den kommunale tandpleje:
• 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.
• Omsorgstandpleje.
• Behandling af børn og unge med udpræget
tandlægeskræk, henvist fra privat praksis

På Skive Sundhedshus er der skabt gode rammer
for Sundhedscentret. Nogle af regionens sundhedstilbud, privatpraktiserende læger og en del af
ældreområdet er ligeledes samlet i Sundhedshuset.

Tandplejen flyttede i december 2017 fra de hidtidige fem skoleklinikker til en ny fælles klinik på
Sundhedshuset.

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.

Blandt de faglige kompetencer, Sundhedscentret
kan trække på er fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, psykolog, sexolog og diætist.
I 2017 arbejdede medarbejdere fra Sundhedscentret målrettet sammen med borgere i Salling på
skabe bedre rammer for sundheden også uden for
Skive by i projektet ”Sammen om sundhed”.

Sammen om sundhed

Tandplejen
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På Sundhedscenteret er der tilbud om støtte og
rådgivning til voksne, der rammes af en hjerneskade - både til borgeren selv og til familien.

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.
Når man går i forløb på Sundhedscenteret lærer
man blandt andet om sygdommen og om hvordan
man lever et godt hverdagsliv med sygdom. Man
lærer træningsøvelser, man kan få vejledning om
kost og om hvordan man forebygger forværring.

Hjerterehabilitering

Rygning
Sundhedsafdelingen arbejder med at forebygge at
borgerne i Skive Kommune ryger. Sundhedsafdelingen samarbejder med ungdomsuddannelserne i
Skive om at forebygge rygning blandt unge og
Sundhedscenteret har en rygestopvejleder, som
gratis rådgiver borgerne om rygestop. Rygestoprådgivningen tilbyder i samarbejde med Rusmiddelcenteret og socialpsykiatrien rygestopforløb for
udsatte borgere og i nogle tilfælde kan borgere gratis få udleveret rygestopmidler.

Bevæg dig for livet
Skive Kommune er i 2017 blevet visionskommune
for DGI og DIF’s (Dansk Idrætsforbund) fælles vision om at få flere danskere til at blive aktive og
gerne i foreningsregi. I Skive Kommune er målet,
at 2.500 flere skal blive aktive inden for de næste
fem år.

For borgere i Skive Kommune foregår genoptræning efter en hjerteoperation på Sundhedscenteret.
Skive Kommune var en af de første kommuner i
Danmark, som overtog denne genoptræning fra
hospitalet. Overtagelsen blev 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.

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.

Seksuel sundhed
På Sundhedscenteret er der ansat en sexologisk
rådgiver, der blandt andet tilbyder rådgivning til
borgere med kronisk sygdom. I 2017 fik alle ungdomsuddannelser for andet år i træk tilbud om besøg fra seksualvejlederen, der med afsæt i en quiz
om seksuel sundhed snakker med de unge gruppevis. I 2017 tog 10’eren, Skive Gymnasium og HF
og Ungdomsskolen mod tilbuddet.
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Økonomiudvalgets område
Økonomiudvalget

Forbrug 246,4
mio kr.
9% af
regnskabet
Flagdag med royalt besøg

Politikområder
Politisk organisation:
12.863.392
By- og landsbyudvikling: 1.974.031
Administration:
231.595.159

Højt kendskab til RENT LIV
RENT LIV er et kendt begreb på Skiveegnen. Ifølge
seneste omdømmeanalyse har 93 procent af kommunens borgere hørt om eller set sloganet RENT
LIV. 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 på støttede projekter i 2017 kan nævnes
Skive Festival – ren festival, Legeplads på fjorden
i Glyngøre, Aktivt liv i Gyldendal, RENT LIV-ambassadører, hvor brandet udrulles i international
kontekst af elever på Aakjærskole, Skive Kommunes understøttelse af Knæk Cancer-karavanen der
startede danmarksturneen på Posthustorvet samt
afholdelse af Skandinavisk Biogaskonference i
Skive d. 8. – 9. november 2017. I alt har 26 forskellige projekter fået bevilget støtte fra RENT LIV-puljen i 2017, hvor budgettet samlet var på godt 1,7
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.
RENT LIV er som kommunens brand omdrejningspunktet for egnens identitet og udvikling. Budskabet om RENT LIV tænkes ind i kommunens markedsføringsaktiviteter og digitale kampagner, og
det er også overlæggeren på den tilflytterkampagne, som Erhverv & Udvikling har gennemført i
2017. Det er derfor glædeligt, at kendskabet til
RENT LIV rykker sig i positiv retning også udenfor
kommunens grænser. Således viser omdømmeanalysen, at 9 procent blandt de 25-35-årige i
Midtjylland og Aalborg i dag har hørt om RENT LIV.

Sociale medier
Skive Kommune er aktiv på Facebook, LinkedIn og
Instagram.
Facebook bruges til uformel dialog med borgerne
og serviceinformationer, men i høj grad også til at
fortælle egnens gode historier. Der er god aktivitet
på Facebooksiden, og mange borgere engagerer
sig i indholdet. I en undersøgelse lavet af Infomedia
i sommeren 2017 blev Skive Kommune placeret i
top fem som en af de kommuner, der er bedst til at
engagere sine følgere på Facebook.
Kommunens officielle facebookside har 4.722 følgere (pr. 1. januar 2018). I løbet af 2017 er følgerskaren øget med 894 nye følgere, hvilket betyder,
at over 10 % af borgerne i kommunen nu følger
Skive Kommune på Facebook. Ud over kommunens officielle facebookside har en række institutioner og afdelinger egne facebooksider, ligesom
der er oprettet facebooksider til projekter og kampagner, eksempelvis ’ Dit nye liv i Skive’, hvor der i
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løbet af 2017 er blevet fortalt mange gode historier
målrettet tilflyttere.
I 2017 er der lavet en strategi for hvordan Skive
Kommune bruger LinkedIn som platform til at
sprede gode erhvervs- og karrierehistorier fra Skiveegnen målrettet både Skives erhvervsliv samt
potentielle virksomheder og -arbejdskraft. 1.737
følger LinkedInsiden (pr. 1. januar 2018) og dette
tal er støt stigende.

Kasernesamarbejde
I 2017 deltog De Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie ved Ingeniørregimentets
markering af Den Nationale Flagdag, tirsdag d. 5.
september. Om aftenen gentog Skive Kommune
succesen fra forrige år med at invitere veteranerne
og deres nærmeste til et særskilt arrangement om
aftenen med spisning og taler.

Landdistriktsudvikling
Skive Kommune understøtter fortsat den lokale udvikling udenfor Skive by gennem rådgivning til og
sparring af lokale udviklingsinitiativer. I nogle tilfælde gennem at facilitere deltagelse i relevante
projekter som landsbyerne Lem, Ramsing, Håsum
og Vejbys deltager i Realdania og DGI’s landsbyklyngeprojekt med henblik på at skabe tættere
samarbejder mellem landsbyer.
En anden måde er trinvis projektudvikling gennem
mødedeltagelse med- og henvisning af ildsjæle og
foreninger til relevante puljer til videreudvikling af
projekter som eksempelvis udviklingen af helhedsplan for Sundsøre og Sundsøre lystbådehavn. Indenfor Grøn Ordning, som er den statslige pulje for
uddeling af vindmøllepenge har Skive Kommune
faciliteret, at der igangsættes lokale ildsjæleprojekter for 1,2 mio. kr.

Landsbypuljen og Fundraisingpuljen

Knæk Cancer med RENT LIV

Veteraner har igennem udsendelser ydet en vigtig
indsats på vegne af Danmark. En indsats som
Skive Kommune ønsker at anerkende ved at yde
en fokuseret støtte til veteraner og deres pårørende - herunder børn. Skive Kommune ansatte
derfor i 2017 en veterankoordinator, der er omdrejningspunktet for denne indsats. Veterankoordinatoren er det primære kontaktpunkt for veteraner,
pårørende, frivillige, fagpersoner og eksterne samarbejdspartnere i stat, region og kommune.
I 2017 fyldte nyt forsvarsforlig også meget. Med
Skive Kaserne som kommunens næststørste arbejdsplads og en tæt samarbejdspartner, har kommunen aktivt arbejdet for at sikre kasernens udviklingsmuligheder i et kommende forlig. Dette er bl.a.
slev ved et møde med forsvarschef Bjørn Bisserup.

Landsbypuljen skal understøtte udviklingsarbejdet
i landdistrikterne og er dermed, sammen med
Skive Kommunes Landdistriktspolitik, et væsentligt
værktøj til forsat udvikling af landdistrikterne. I 2017
har puljen eksempelvis støttet opførelsen af Håsumhus ved Naturparken, Skulpturlandsbyen
Selde, nye formidlingsrammer i Træmuseet i Oddense, kulturelt mødested i Junget, multibaner ved
Roslev, samt udvidelse af slæbested ved Hostrup
Strand. I alt er der bevilget støtte for knapt 2,5 mio.
kr. til 14 forskellige projekter i landdistrikterne i
2017, hvis samlede anlægsbudget er på over 24
mio. kr.
Fundraisingpuljen har fungeret siden april 2017, og
har støttet fundraising, projektudvikling og andre
projektforberedende aktiviteter i landdistrikterne.
Der er blandt andet givet støtte til Håsumhus, Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, Glyngøre Hallen og Salling Aqua Park (nu Glyngøre
Maritime Center (GMC)). I alt er der bevilget støtte
for 650.000 kr. til fem forskellige projekter, med et
samlet potentielt anlægsbudget på ca. 39 mio. kr.
(heraf GMC 30 mio. kr.).

Indkøb
Budgetanalyse ”effektive indkøb”
I foråret 2017 blev analysen ”effektive indkøb” udarbejdet. Formålet var at afklare, om potentialerne
i de indgåede fælles indkøbsaftaler udnyttes fuldt
ud i hele organisationen (fx at varen købes til den
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rigtige pris hos aftaleleverandør), undersøge om
der er en fornuftig indkøbsadfærd i organisationen
indenfor de rammer der er, samt afklare om der er
tiltag som eventuel skal implementeres for at understøtte lederne i digital ledelse. Endvidere skulle
det undersøges, om indkøb på delydelsesreglen
kan gøres mere enkelt og smart.
Analysen viser at der var/er potentiale for forbedring og indeholder seks anbefalinger. Blandt andet
anbefales det at institutioner/afdelinger skal sikre
sig, at organiseringen af indkøb sker optimalt ved,
at det er så få personer som muligt der foretager
indkøb, da dette vil bidrage til optimering af hele
indkøbsprocessen, og forventeligt minimere transaktionsomkostninger (ressourceforbruget), samt at
der i de enkelte forvaltninger ledelsesmæssigt skal
sættes fokus på effektive indkøb ved at intensivere
brugen af e-handel. Stabene understøtter dette via
løbende undervisning i brugen af kommunens indkøbssystem og E-handelsportalen, samt ved at
stille en digital ledelsesrapport til rådighed. I en
prøveperiode fra medio efteråret 2017 til sommeren 2018 oprettes en tilbuds-børs, hvor virksomheder kan formidle deres billige tilbud. Analysen viste
også, at der var behov for at forenkle muligheden
for at købe ind via delydelsesreglen og der er derfor
udarbejdet og implementeret nye retningslinjer.

HR
Udviklingsdialog
I 2016 udviklede Skive Kommune en helt ny model
for trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering.
Modellen er baseret på en struktureret dialogproces mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Den nye metode blev udviklet i lyset af, at
den traditionelle spørgeskemametode ikke i tilfredsstillende grad understøttede formålet med undersøgelserne, nemlig at skabe udvikling i forhold
til trivsel og god ledelse. Størstedelen af kommunens arbejdspladser har gennemført Udviklingsdialog i 2017. I bl.a. Pleje og Visitation, hvor 2017 har
været præget af omstrukturering, er Udviklingsdialogen udsat til gennemførelse i 2018. Der er generelt stor tilfredshed med den nye fremgangsmåde
og også blandt andre kommuner, organisationer
mv., har det vakt interesse. Der er i forlængelse af
Udviklingsdialogen udarbejdet et revideret koncept
for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) som understøtter en individuel opfølgning med fokus på
den enkeltes trivsel og kompetenceudvikling.

Udviklingsdialog

Sygefravær
Skive Kommune har i de seneste år oplevet et let
stigende sygefravær. Det ses også i tallene fra
2017. Dog har der været et fald i sygefraværet på
de fleste områder, men på grund af en stigning i
sygefraværet i Pleje & Visitation, er der samlet set
for hele kommunen en stigning på 0,2 procentpoint
i forhold til 2016. Sygefraværet i Pleje & Visitation i
2017 lå på 9,2 %, hvilket er en stigning på 1,2 procentpoint. De områder med størst fald i sygefraværet i 2017 var Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Dagtilbud.
I HR-beretningen for 2016 var der særligt fokus på
sygefravær og sammenhænge med f.eks. alder,
ugedage og faggrupper. Det fokus bliver fulgt i op
HR-beretningen for 2017. På rigtig mange arbejdssteder bliver der arbejdet på at øge trivsel og nedsætte sygefraværet, med en forventning om, at de
to faktorer hænger sammen. Udover tilbud gennem
sundhedsordningen har HR-afdelingen blandt andet hjulpet med fokus på kerneopgaven, social kapital målinger og indsatser, opfølgning efter udviklingsdialoger, revideret MUS-koncept og styrkelse
af MED-arbejdet.

Ledelsesinformation
Ledelsesinformation på HR-området handler om
sygefravær, personalesammensætning på f.eks.
alder og køn, personaleomsætning, lønstatistik
mm. Disse data kan bruges som indikation på forskellige forhold og udfordringer på kommunens arbejdspladser og i kommunen som helhed. Arbejdspladserne kan få adgang til former for ledelsesinformation i lønsystemet og HR udarbejder desuden
kvartalsvise statistikker som lægges på intranettet.
Hoved-MED har i 2017 arbejdet med en HR-beretning som samler relevante HR-data og undersøger
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aktuelle temaer og forhold som datamaterialet peger på. Hensigten er at materialet kan anvendes til
mere målrettet at understøtte indsatser omkring
f.eks. nedbringelse af sygefravær, rekruttering mv.
For at effektivisere databehandlingsarbejdet og for
at give en mere tilgængelig og fleksibel formidling
af data er der desuden i 2017 indledt et arbejde
med at anvende koncernsystemet Opus LIS til ledelsesinformation på HR-området.

I 2017 blev der udstedt 5.987 pas og 4.937 kørekort, hvilket svarer til niveauet fra 2016. Derudover
henvender mange sig i Borgerservice for at aflevere materiale til Skive Kommune eller i forbindelse
med aftaler i resten af Rådhuset.
I efteråret 2017 begyndte Borgerservice & Ydelse
at gennemføre borgertilfredshedsmålinger. Konkret bliver hver fem. borger, der henvender sig i
Borgerservice & Ydelse, tilbudt at deltage i undersøgelsen. De foreløbige målinger viser en stor tilfredshed med betjeningen i Borgerservice &
Ydelse. På en skala fra 1-9 ligger serviceniveauet
fx på 8,6, ligesom 96% svarer, at de fik et klart svar
på deres henvendelse.

Væk med kontanter
Skive Kommune arbejder på at minimere brugen af
kontanter, som følge af den generelle tendens i
samfundet. En effektiv og sikker håndtering af betalinger er en fordel for såvel borgere, ansatte og
institutioner, o kan frigøre tid til at løse kerneopgaver.
En række institutioner modtager nu betalinger via
mobilepay. De institutioner som modtager et stort
antal betalinger kan supplere Mobilepay med Skive
Kommune kortet. Kortet kan bruges på kommunens institutioner. Eksempelvis kan en elev på Brårup skole bruge kortet i boden på skolen i spisepausen, købe frugt i SFOén om eftermiddagen og
købe en sodavand om aftenen til SFO festen på en
anden skole, som bruger systemet.
Forsiden af HR-beretningen

Selvbetjening, pas, kørekort og vielser
i stor stil
Borgerservice er kommunens hovedindgang til digital, telefonisk og personlig betjening af borgere
og samarbejdspartnere. Selvbetjeningsområdet er
flittigt besøgt, og flere og flere borgere bliver ”betjent” via selvbetjeningsløsningerne. Hvis de digitale løsninger driller en smule, står borgerguides
klar til at hjælpe.
På trods af digitaliseringen og de mange forskellige
selvbetjeningsmuligheder er der fortsat mange, der
henvender sig personligt i Borgerservice & Ydelse
for at få hjælp. Det skyldes bl.a., at Borgerservice
& Ydelse er indgang til hele det offentlige, hvis borgeren ikke kan bruge selvbetjeningsløsningerne. I
2017 var der 31.779 personlige henvendelser. Det
er et gennemsnit på 624 personlige henvendelser
pr. uge. Særligt pas og kørekort trækker mange til.

Ved udgangen af 2017 er der 850 aktive kort.

Digitalisering og arbejdsgange
Medio 2016 lancerede Arbejdstilsynet en ny og forbedret udgave af det statslige indberetningssystem
til arbejdsskader EASY, som kommunen efterfølgende implementerede i alle kommunale afdelinger og institutioner. Med henblik på at effektivisere
administrative arbejdsgange er der arbejdet med at
udbrede adgang til at indberette kørselsgodtgørelse til byrådspolitikere digitalt, bl.a. via en app,
samt at digitalisere ansøgning af tilskud til det kommunalpolitiske arbejde.
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Hoved- og nøgletal
Oversigt over væsentlige økonomiske
nøgletal i mio. kr.

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

Regnskab
2017

172,0
65,8
3,4
0

151,5
63,6
3,6
0

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

169,2
25,6
-4,4
0,0

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver i alt
Likvide beholdninger

3.100,6
278,0
267,8

3.044,0
238,1
303,5

3.005,6
266,7
309,2

3.040,5
316,1
292,5

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

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

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

-1.981,3
-363,1
-957,3
-405,4
-266,3

-2.073,6
-345,8
-928,2
-386,9
-288,3

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

414,2

463,7

503,7

494,2

331,5

390,0

431,2

421,5

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

5.705

6.507

6.630

6.285

21.478

21.243

20.526

19.944

144.717
25,5
20,68

147.396
25,5
20,68

148.745
25,5
20,68

150.178
25,5
20,68

46.942

46.641

46.639

46.540

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.

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.

Den anvendte regnskabspraksis i forhold til foregående år

Balancen

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

Præsentation af balancen

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.

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 det
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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.januar 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. januar2007

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
3-5 år
10 år

3 år
5-10 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.
Oplysningerne om anlægsaktiverne ligger i økonomisystemet.

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

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 – fysiske aktiver til
salg
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
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

Kortfristede gældsforpligtigelser

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.

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken,
andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

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 Budget- og
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.

Feriepengeforpligtigelsen indgår ikke i kommunens
regnskabsaflæggelse.

Eventual rettigheder – og forpligtigelser
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 (-)

Budget
2017

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

1.908,2
1.001,6
2.909,8

1.907,2
1.022,3
2.929,5

1.907,0
1.024,7
2.931,7

-162,9
-547,8
-233,9
-1.584,7
-318,5
-2.847,8
62,0

-152,4
-548,2
-226,6
-1.536,0
-307,4
-2.770,6
158,9

-154,6
-545,1
-226,2
-1.532,4
-302,3
-2.760,6
171,1

-1,9

-1,5

-1,9

60,1

157,4

169,2

-38,7
-22,5
-3,9
-2,3
-10,6
-78,0

-33,8
-91,0
-5,2
-13,0
-4,1
-147,1

-34,1
-90,8
-5,2
-13,0
-6,2
-149,3

6,0
-6,0
0,0

8,7
-3,0
5,7

9,5
-3,7
5,8

-17,9

16,0

25,7

-4,5
0,0

-4,5
0,0

-4,4
0,0

-4,5
-22,5

-4,5
11,5

-4,4
21,3

-22,5
-47,2
12,8
-0,7

11,5
-53,4
37,0
0,1

21,3
-53,0
30,0
-15,0

-57,6

-4,8

-16,7

Negative tal angives med – * Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.
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Balance
Noter

Balance i mio. kr.

Regnskab
2017

Regnskab
2016

1.333,0
136,7
8,5
42,5
1.520,7

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

AKTIVER
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg mv.
Inventar
Anlæg under udførelse
I alt
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
8
9

0,7

0,0

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

1.461,6
102,9
-45,4
1.519,1

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

OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER

4,3

4,8

95,6

100,3

212,0

157,6

4,2

4,0

292,5

309,2

3.649,0

3.581,5

Regnskab
2017

Regnskab
2016

-0,3
-17,6
-1.528,1
-17,1
-58,1
-452,4
-2.073,6

-0,4
-18,7
-1.509,7
-17,1
-59,6
-375,8
-1.981,3

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

-345,8

-363,1

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

-928,2

-957,3

-13,1

-13,5

-288,3

-266,3

-3.649,0

-3.581,5

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG
TIL SALG
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER
10

LIKVIDE BEHOLDNINGER
AKTIVER I ALT

Noter

Balance i mio. kr.
PASSIVER

11

12

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 –
13

Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder, operativ leasing og værdi af kommunale
ejendomme

14

Swapaftaler og valutaterminsforretninger

15

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

Budget
2017

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

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

1.779,7
25,9
1,0
99,5
2,1
0,0
1.908,2

1.779,8
25,9
1,0
98,4
2,1
0,0
1.907,2

1.779,8
25,9
1,1
98,1
2,1
0,0
1.907,0

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

841,8
-17,4
-6,1
0,0
183,8
1.002,1

841,0
-17,4
-6,1
0,0
205,3
1.022,8

841,0
-17,4
-6,1
0,0
206,9
1.024,4

Refusion af købsmoms
Skatter, tilskud og udligning i alt

-0,5

-0,5

0,3

2.909,8

2.929,5

2.931,7

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

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
2017
0,4
-17,4
-6,6
-20,2
0,0
-4,3
-3,8
-4,9
-2,4
-8,5
-95,2
-162,9

0,5
-9,9
-6,4
-20,4
0,0
-3,5
-4,0
-4,9
-3,4
-8,6
-91,8
-152,4

0,4
-11,5
-6,4
-19,9
0,0
-3,4
-4,0
-4,9
-3,4
-8,6
-92,9
-154,6

*Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

48

Note 3
Undervisning og kultur (mio. kr.)

Budget
2017

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

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

-455,9
-12,3
-17,1
-25,2
-37,3
0,0

-453,6
-14,7
-16,6
-25,4
-37,9
0,0

-450,5
-14,7
-16,6
-25,4
-37,9
0,0

Undervisning og kultur i alt

-578,8

-548,2

-545,1

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

Note 4
Sundhedsområdet (mio. kr.)

Budget
2017

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

Sundhedsudgifter m.v.

-233,9

-226,6

-226,2

Sundhedsområdet i alt
* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

-233,9

-226,6

-226,2

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
2017

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

7,5
-162,9
-112,2
-498,8
-0,1
-98,1
-30,0
-237,4
-273,5
-133,1
0,0
-42,2
-3,9
-1.584,7

12,2
-162,2
-128,0
-516,2
-0,1
-88,5
-15,3
-229,0
-228,7
-152,1
0,0
-24,1
-4,0
-1.536,0

12,2
-157,9
-128,0
-513,5
-0,1
-88,5
-5,6
-233,2
-235,3
-150,7
0,0
-27,8
-4,0
-1.532,4

Budget
2017
-11,7
-233,4
-22,1
-51,3
-318,5

Korrigeret
budget (*)
-11,6
-242,0
-16,2
-37,6
-307,4

Regnskab
2017
-11,0
-239,0
-16,2
-36,1
-302,3

* Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

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 2018.

Der er i 2017 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

-23.711
-804

Plan og support

-3.694

Planlægning

-4.029

Bygninger
Klima og energi
Beredskab

3.129
341
0

Kultur- og fritidsudvalget
Kultur

-50.346

Idræt

-22.089

Folkeoplysning
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

-202
-5.402

Social- og ældreudvalg
Socialområdet/handicappede

-4.766

Ældre

-9.294

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Overførselsudgifter excl. Boligstøtte

0

Børne- og familieudvalget
Dagtilbud
Skoler
Familieområdet

-1.459
-14.296
0

Økonomiudvalget
Administration

-5.740

By- og landsbyudvikling

-1.169

Anlæg i alt – netto – skattefinansieret

-143.531

Teknik og miljøudvalget
Renovation
Anlæg i alt – netto - brugerfinansieret
Udgifter angives med –

0
0
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Note 8
Aktier, andelsbeviser og ejerandele
I mio. kr.
KP Pensionsforsikring A/S

Ejerandel

Komm. Andel

0,2469 pct.

11,3

8,0 pct.

1,3

50,0 pct.

-2,8

100,0 pct.

1.382,8

HMN Naturgas A/S

5,4 pct.

62,2

Skive Geotermi A/S

100,0 pct.

0,2

Nomi4S I/S

31,9 pct

5,9

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

28,4 pct

0,7

Midtjyllands Lufthavn I/S
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S
Skive Vandforsyning A/S

I alt

1.461,6

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

Note 9
Langfristede tilgodehavender
I mio. kr.
Tilgodehavender hos grundejere

0,1

Beboerindskud

8,5

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

21,6

Deponerede beløb

72,7

I alt

102,9

Supplerende oplysninger:
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM ikke værdiansættes i balancen. Ultimo 2017 udgør
indskuddet 102,3 mio. kr. Af de langfristede udlån og tilgodehavender udgør den nominelle værdi
af beboerindskud, kontanthjælp, boligstøtte og billån 12,5 mio. kr.
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Note 10
Finansieringsoversigt
i mio. kr.

Budget

Korrigeret
budget (*)

Regnskab
2017

Korrigeret
budget
vs.
regnskab

Likvide aktiver primo

134,7

276,8

309,2

32,4

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

-22,5
12,8
-0,7

11,5
37,0
0,1

21,3
30,0
-19,8

9,8
-7,0
-19,9

Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån

-47,2

-53,4

-53,0

0,4

4,8

4,8

292,5

20,5

Kursregulering
Likvide aktiver ultimo

77,1

272,0

Supplerende oplysninger:
*Det korrigerede budget er reguleret for overførsler til 2018.

Note 11
Udvikling i egenkapital – i mio. kr.
Egenkapital 1.1.2017

-1.981,2

+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver

0,1

+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver

1,1

+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

-18,6

+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning

0,0

+/- udvikling i modposter til donationer

1,5

+/- Udvikling på balancekonto inkl. primo korrektioner
+/- resultat iflg. regnskabsopgørelse
+/- direkte posteringer på hovedkonto 9
+/- afskrivninger
+/- værdireguleringer
Egenkapital 31.12.2017

-21,2
-61,9
1,1
5,6
-2.073,6
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Note 12
Langfristet gæld - i mio. kr.

Primo 2017

Ultimo 2017

Selvejende institutioner med overenskomst

-0,4

-0,4

Realkredit

-3,2

-2,6

Kommunekredit
Heraf udgør lån til ældreboliger
Pengeinstitutter
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver
Langfristet gæld i alt

-867,0
-405,4

-845,5
-386,9

-1,8

-0,1

0,0

0,0

-84,9

-79,6

-957,3

-928,2

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 fakturaer som er godkendt af Skive Kommune. Kommuneleasing har registreret 71,5 mio. kr. svarende til alle fakturaer som er sendt til Kommuneleasing.
Ultimo 2017, er 84,3 % af den ordinære gæld fast forrentet, og 15,7 % variabelt forrentet.
Note 13
Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. – i mio. kr.
2016

2017

398,4

449,0

Kommunegaranti vedrørende andelsboliger

4,4

4,4

Kommunegaranti vedrørende byfornyelsesprojekter

6,3

5,8

1.059,6

1.330,1

185,6

235,2

1.654,3

2.024,5

Kommunegaranti vedrørende socialt boligbyggeri

Kommunegaranti, hvor Skive Kommune hæfter
solidarisk med andre kommuner
Anden garanti for lån
I alt
Supplerende oplysninger
De største tilgange under anden garanti for lån udgør i 2017
• 40,4 mio. kr. til Skive Vand
• 15,7 mio. kr. til Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk
• 1,9 mio. kr. til Durup Idræts- og Svømmehal
Kommunegarantier hvor Skive Kommune hæfter solidarisk med andre kommuner
• Udbetaling Danmark 1.184,1 mio. kr.
• Midttrafik 123,5 mio. kr.
• Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 22,5 mio. kr.
Eventualrettigheder
Ydede rente- og afdragsfrie lån, som ikke er optaget i status
Værdi af kommunale ejendomme
Leasing – operative – i alt
Der er i 2017 leasing af 28 nye gasbiler og 38 nye benzinbiler

26,2
1.376,9
5,1
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Note 14

Valutaforhold

Renteforhold

UdløbsTidspunkt

Markedsværdi
31.12.2017

Nominel
restgæld
31.12.2017

Oprindelig
hovedstol

Modpart

Aftale

Swapaftaler og valutaterminsforretninger

Variabel DKK/
Nordea
70.486.263
54.577.537
58.691.502
23.8.2028 til fast
DKK
KommuneVariabel DKK/
S200906588
Kredit
103.947.779
73.279.467
90.007.657 30.12.2030 til fast
DKK
KommuneVariabel DKK/
S201007083
Kredit
116.797.685
76.935.736
87.996.895 14.12.2029 til fast
DKK
KommuneVariabel DKK/
S2011Z80069 Kredit
79.355.090
54.577.537
59.668.334
23.8.2028 til fast
DKK
KommuneVariabel DKK/
S15Z110923
Kredit
121.777.315 107.043.064 105.129.150
03.5.2034 til fast
DKK
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.
Nr. 1296149

Note 15
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 der
gennem de år, hvor man har valgt selvforsikring oparbejdet et ”overskud” på kommunens interne forsikringer.
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 20,2 mio. kr., heraf vedrører 14,5 mio. kr. arbejdsskader.
Aktuarberegning ultimo 2016 viser, at selvforsikringen af arbejdsskader vil medføre et hensættelsesbehov på
26,3 mio. kr., hvilket korrigeret for til- og afgange i 2017 er registreret i kommunens balance. Selvforsikringsordningen for arbejdsskade skal ”hvile-i-sig-selv-på-længere-sigt”.
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Bilag til regnskabsberetningen
Personaleoversigt
Personaleoversigt over antal medarbejdere,
omregnet til heltidsansatte
Område

2014

2015

2016

2017

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

117
947
78
2.102
415
3.659

De samlede lønudgifter (mio. kr.)

1.463

1.463

1.471

1.501

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

135.309
4.543

133.507
4.543

133.123
4.392

384
151

8.517

8.372

8.583

-211

86.720

92.331

85.350

6.981

Sundheds– og
Forebyggelsesudvalget:
Service

277.072

276.936

262.065

14.871

Social- og Ældreudvalg:
Service

563.373

557.748

574.433

-16.685

Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget:
Overførselsudgifter
Service

751.002
10.574

693.170
12.385

687.279
9.124

5.891
3.261

Børne- og Familieudvalget:
Service

751.632

778.501

754.235

24.266

Økonomiudvalget:
Service

263.590

337.333

246.433

90.900

I alt
2.852.332
2.894.826
* Det korrigerede budget er ikke reguleret for driftsoverførsler til 2018 for i alt 120 mio. kr.

2.765.017

129.809

Redningsberedskab
Kultur- og Fritidsudvalget:
Service
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Budgetoverførsler fra 2016-2017 samt 2017-2018:
Til 2017

Til 2018

4.160
-2.380
353

847
-1.196
-1.264

145

211

-2.688
120
-899
-844
-657
-702

-2.379
82
-1.413
-1.359
-113
-1.331

-19.512

-14.632

-882
8.095

-70
19.460

-7.765
-2.261

-12.984
-3.261

Uforbrugte bevillinger/rådighedsbeløb,
der er overført mellem årene (i 1.000 kr.)
Drift:
Teknik- og Miljøudvalget:
• Drift og anlæg
• Byg og miljø
• Plan og support
• Renovation

Beredskabskommission:
Kultur- og Fritidsudvalget:
• Kultur
• Idræt
• Folkeoplysning
• Bibliotek
• Skive Musikskole
• Museum Salling
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
Social- og Ældreudvalget:
• Socialområdet/handicappede
• Ældre
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:
• Overførselsudgifter
• Erhverv og Turisme
Børne- og Familieudvalget:
• Dagtilbud
• Skoler
• Familieområdet

-9.121

-5.272

-21.405
4.278

-17.396

Økonomiudvalget:
• Politisk organisation
• Administration
• By- og landsbyudvikling

-62
-76.167
-3.373

-406
-80.535
-2.526

-131.567

-119.698

I alt overførte driftsbevillinger til næste år

5.839
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Til 2017
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
• Museum Salling

Til 2018

-30.171
-46.370
-107
-11.937
-7.941
-1.026
0
-874
0

238
-11.107
-113
-773
-923

-34.959
-12.603
-696
0

9.347
-3.635

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

-1.000

-4.097

Social- og Ældreudvalget:
• Socialområdet/handicappede
• Ældre

-2.876
-8.066

-1.733
-662

0

0

-996

-389

-7.264
-17

-5.377

-31.661
2.206

-25.005
-4.368

-8.344
0

-19.299
0

-158.332

-115.564

44.381

20.233

572

-232

-244.946

-215.261

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

-781
-500

-17

57

Kommuneoplysninger
KommunalBestyrelse
2018-2021

Peder Chr. Kirkegaard (V)
Peder Christensen (A)
Bent Dyrberg (B)

Borgmester
1. viceborgmester
2. viceborgmester

A. Socialdemokraterne
Ruth Kristensen
Peder Christensen
Niels Ole D. Nielsen
Johnny Kent Knudsen
Bente Østergaard
Jan Dyhrberg Andersen
Henrik Godsk
Julie Lysdal Markussen
Kim Jensen
B. Det Radikale Venstre
Bent Dyrberg
M. Skivelisten
Knud Bjerre
Per. B. Jeppesen
O. Dansk Folkeparti
Peter M. Vestergaard
Preben Andersen
V. Venstre
Bettina Bugge
Dorthe Dalsgaard
Jens Peder Hedevang
Peder Chr. Kirkegaard
Peter Hahn
Annette Torp
Arne Bisgaard
Christian Vad Holm
Goska Rasmussen
Kristen Hedegaard
Morten Enggaard
SF Socialistisk Folkeparti
Anders Bøge
Anne Mette Laugesen
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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 – 31. december

Per Mathiasen

Kommunaldirektør

Per Nors

Direktør Kultur- og Familieforvaltningen

Lars Harder

Direktør Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Thomas Lindberg

Direktør Teknik, Miljø & Udvikling

PWC
Skelagervej 1A
9000 Aalborg
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