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Forord 

Struer Kommune er kommet ud af 2016 med et godt og tilfredsstillende regnskabsresultat. Struer Byråd har gen-
nem 2016 haft stærkt fokus på at imødekomme kravene til levering af god service til borgerne og samtidigt fast-
holde en stram styring af serviceudgifterne. Der er således et solidt fundament for driften i de kommende år. 

Personskatten i 2016 var 25,3 %, og grundskylden er 22,9 promille. 

Arbejdet med at renovere og udbygge den fusionerede Limfjordsskole blev igangsat i 2016, og forventes færdig-
gjort til starten af skoleåret 2017/2018. Endvidere blev Parkskolen i november 2016 efter halvandet års renove-
ring og udbygning indviet med nyt klimaanlæg, større klasselokaler, nye toiletter, ny støjdæmpende gulvbelæg-
ning samt nyt fysiklokale.  

Det nye sundhedscenter blev indviet i maj og sikrer, med placeringen i tilknytning til Struer Energi Park, gode, 
fremtidssikrede rammer for både brugere og sundhedspersonale. 

I 2016 blev pladsen ved Østergade 16 ryddet og midlertidigt indrettet. Borgerne har taget Østergade 16 til sig, og 
det har medvirket til et stærkt styrket byliv. Sammen med By/Havn projektet får det centrale Struer en helt ny ind-
retning som skal binde by og havn sammen på ny og samtidig sikre området mod oversvømmelse.  

Et af byrådets væsentlige strategiske satsninger er fortsat Lydens By med fokus på branding, bosætning og be-
skæftigelse. Lydens By vil blive forstærket og udbygget i de kommende år 

Også i 2016 kunne vi konstatere, at indsatsen med at få ledige ud på arbejdsmarkedet er lykkedes rigtig godt, og 
vi har igen haft et positivt fald i ledigheden. Det er en god situation for mange borgere, men også for den kommu-
nale økonomi. 

Struer fejrer i 2017 sit 100 års købstadsjubilæum og samtidig bidrager Struer Kommune lokalt til markeringen af 
Aarhus som europæisk kulturhovedstad.  

Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke ledere og medarbejdere for den udviste mådeholdenhed og budget-
disciplin, der sikrer, at Struer Kommune er stærkt rustet i forhold til fremtidens udfordringer, samtidig med at der 
er leveret en god og gedigen service overfor borgerne. 

 
Mads Jakobsen 

Borgmester 
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Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Struer Kommune med tilhørende bilag. 

Årsregnskabet indeholder kommunens resultatopgørelse udarbejdet efter udgiftsbaserede regnskabsprincip-
per, mens balancen er udarbejdet efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. 

Det udgiftsbaserede regnskab er baseret på de samme principper som hidtil. 

Den omkostningsbaserede balance er udarbejdet efter de regler, som kommunen har valgt. Disse regler er 
beskrevet under afsnittet om anvendt regnskabspraksis - og principperne er uændret i forhold til tidligere år. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for aflæggelse af kommunens årsregnskab som værende hensigts-
mæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver, finansielle stil-
ling pr. 31. december 2016 samt resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2016. 

Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med 
de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under 
skyldig økonomisk hensyntagen. 

Årsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. 

 

Struer Kommune, den 18. april 2017. 

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget 

 

 

Mads Jakobsen 

Borgmester 

 

 

 

Direktion 

 

 

Mads Gammelmark Kjeld Berthelsen Jørgen Jensen  

Kommunaldirektør Direktør Direktør  

 

 

 

Struer Byråd 

Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 27. april 2017 og overgives til Revisionen.  

 

 

Mads Jakobsen   Mads Gammelmark 

Borgmester Kommunaldirektør 
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I Struer Kommune er der stor fokus på økonomi-
styringen og på optimering af ressourceanvendel-
sen. Som i 2015 blev regnskabsresultatet for 2016 
bedre end ventet ved budgetlægningen.   
 
Alle har taget ansvaret for den stramme økonomi-
styring på sig – og været med til at sikre det gode 
resultat. I organisationen hersker der en høj grad 
af forsigtighed i forhold til disponering af budgettet. 
Det skal bl.a. ses i lyset af de statslige sanktioner, 
der kan komme i brug – individuelt og kollektivt – 
såvel i budgetsituationen som efter regnskabsaf-
læggelsen.  
 
Det gode resultat i 2016 er opnået trods det, at af-
delinger og institutioner har forbrugt 8,3 mio. kr. af 
de opsparede midler fra tidligere år. 
 
Til gengæld er der til social sikring samt aktivering 
og beskæftigelse brugt 29,5 mio. kr. mindre end 
afsat i det oprindelige budget for 2016. Det er der 
flere årsager til. Blandt andet har lovændringer og 
bedre konjekturer givet store besparelser på over-
førselsudgifterne på beskæftigelsesområdet.  Til 
gengæld har det så medført, at Struer Kommune 
har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud i 
2016, som skal tilbagebetales i 2017. Beløbets 
størrelse er ikke opgjort endnu. Det ventes at ligge 
på mellem 2-5 mio. kr. Herudover kan nævnes, at 
er der kommet langt færre flygtninge end forventet 
og at der ikke er tilkendt så mange førtidspensio-
ner som budgetteret. 
 
Såfremt de store besparelser er generelle, set på 
tværs af landets kommuner, må det forventes at 
bloktilskuddet i 2018 og måske fremover bliver 
mindre. Det er en følge af, at hovedparten af de 
sociale udgifter er omfattet af en budgetgaranti – 
som påvirker bloktilskuddet såvel positivt som ne-
gativt. Der kan således ikke regnes med, at kom-
munen fremadrettet har en tilsvarende årlig bespa-
relse. 
 
I oktober 2016 blev der mellem KL og regeringen 
indgået en aftale om et moderniserings- og effekti-
viseringsprogram. hvor der årligt skal frigøres 1 
mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. bliver i kommunerne og 
0,5 mia kr. går til prioriteringer bredt i den offentlige 
sektor. Aftalen indebærer samarbejde på fem ud-
valgte indsatsområder (indkøb, ressourceudnyttel-
se, digitalisering, regelforenkling og organisering). 
Aftalen skal understøtte et konstruktivt samarbejde 
om at få pengene til at række længere.  

Regnskabsresultatet 

Den ordinære skattefinansierede driftsvirk-
somhed viser et overskud på 63,6 mio. kr., hvilket 
er 23,0 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne 
budget og  21,9 mio. kr. større end det reviderede 
budget (korrigeret budget og genbevillinger).  

Det større overskud, set i forhold til det vedtagne 
budget, skyldes følgende: 

 

 Større skatteindtægter 0,8 mio. kr. 

 Mindre generelle tilskud -8,2 mio. kr. 

 Mindre driftsudgifter 28,5 mio. kr. 

 Mindre netto renteudgifter 1,9 mio. kr. 

 

Resultatet af det skattefinansierede område  i alt 
viser et underskud på 12,2 mio. kr.  Heri er indreg-
net anlægsudgifter, udgifter til jordforsyning og ud-
gifter til kommunale ældreboliger på i alt 75,8 mio. 
kr. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget, 
hvor der var regnet med et underskud på 22,9 mio. 
kr., er resultatet således blevet 10,7 mio. kr. bedre 
end ventet. Dette kan henføres til: 
 

 Større driftsoverskud 23,0 mio. kr. 

 Større anlægsudgifter -11,9 mio. kr. 

 Mindre udgifter til ældreboliger 4,9 mio. kr. 

 Større udgifter til jordforsyning -5,3 mio. kr. 

 

Brugerfinansieret virksomhed, drift og anlæg, 
som omfatter affaldshåndtering - renovation og 
genbrug - har givet et overskud på 1,1 mio. kr.  

Overskuddet er 0,6 mio. kr. større end det oprinde-
ligt vedtagne budget. Det fordeler sig således: 
 

 Genbrug mv., netto 0,7 mio. kr. 

 Renovation mv. -0,1 mio. kr. 

 

Det samlede regnskabsmæssige resultat, for 
både skattefinansieret og brugerfinansieret virk-
somhed, udviser et underskud på 11,1 mio. kr. i 
2016.  

Fordelingen mellem skattefinansieret og brugerfi-
nansieret virksomhed fremgår af følgende tabel: 

 

Resultatopgørelse  

Mio. kr. 

Opr. 
budget 

2016 

Rev. 
budget 

2016 

Regn-
skab 
2016 

Skattefinansieret virksomhed  -22,9 -30,9 -12,2 

Brugerfinansieret virksomhed 0,5 0,5 1,1 

Resultat i alt  -22,4 -30,4 -11,1 

Optagne lån  26,3 16,3 18,9 

Afdrag på lån  -11,7 -11,8 -11,8 

Øvrige balanceforskydninger -3,1 -3,3 -31,3 

Netto kasseforøgelse  -10,9 -29,2 -35,3 
Positivt beløb er kasseforøgelse.
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Driftsbevillingerne omfatter både skatte- og brugerfinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i 
form af én bevilling til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede 
bevilling - i forhold til det reviderede budget.  
 

Driftsbevilling pr. udvalg 

Mio. kr. 

Opr. budget 
2016 

Rev. budget 
2016 

Regnskab  
2016 

Forskel 

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget:     

  Administration mv. 146.983 141.970 141.244 726 

  Arbejdsmarkedsområdet 305.903 305.046 275.540 29.506 

Erhvervs- og Turismeudvalget 7.674 6.326 6.108 218 

Teknik- og Miljøudvalget  46.430 43.482 41.953 1.529 

Socialudvalget  291.516 300.624 296.225 4.399 

Kultur- og Fritidsudvalget  35.616 33.752 33.652 100 

Børne- og Uddannelsesudvalget 325.968 330.651 336.150 -5.499 

Sundhedsudvalget 115.996 115.908 115.901 7 

I alt  1.276.086 1.277.759 1.246.773 30.986 
Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug. 

 

Revideret budget består af det korrigerede budget - fratrukket de uforbrugte bevillinger i 2016, som er gen-
bevilget i 2017. 

 

 
Likvide aktiver  

Ved udgangen af 2016 udgjorde Struer Kommunes 
likvide aktiver (kassebeholdning) 71,6 mio. kr. Der-
fra skal trækkes Struer Kommunes gæld til de 
kommunale forsyningsvirksomheder på 4,0 mio. kr. 
Det skattefinansierede område havde ved udgan-
gen af 2016 således en kassebeholdning på 67,6 
mio. kr. 

Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2016 i alt  
8,0 mio. kr. vedrørende salg af gadelys og depone-
ring vedrørende huslejeaftale. 

Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Så-
fremt deponeringen var medregnet i kassebehold-
ningen ville den ved årets udgang have udgjort 
75,6 mio. kr. 

En del af kassebeholdningen kan henføres til ufor-
brugte 2016-bevillinger, som er genbevilget i 2017: 

 

Genbevillinger i 2017 Mio. kr. 

Anlæg 46,5 

Lån og andre overførsler -11,9 

Drift, løn og selvforvaltning 36,8 

I alt 71,4 

 
 

 
Restancerne  

Målet er, og har været at få så mange som muligt  
til at betale til tiden, så Borgerservice ikke  behøver 
at oversende krav til inddrivelse via SKAT’s Inddri-
velsesmyndighed.  

Der har været en generel stigning hvert år siden 
SKAT overtog inddrivelsen fra november 2005. 

Siden december 2011 og frem til ultimo 2016 har 
der været en samlet stigning i kommunens tilgode-
havender på godt 5 mio. kr., hvilket primært skyl-
des inddrivelsesstrategien i SKAT samt manglende 
IT-systemer. 

Det fælles Inddrivelsessystem (EFI) blev først star-
tet op i 2013 med forsinkelser, og  er nu blevet sat i 
bero efter meget store IT problemer. 

Pr. 1. december 2015 er afdelingen tilført flere res-
sourcer til opkrævningsområdet. På trods af et 
pronenu i 2016 på 2,9 mio. kr. på baggrund af den 
ekstraordinære opkrævningsindsats er restancerne 
steget, pga. ekstraordinært store opkrævninger. 

 

Restancer, mio. kr. Ultimo 
 2014 

Ultimo 
2015 

Ultimo 
2016 

Kontanthjælp 5,4 5,4 5,2 

Boligindskudslån 2,0 2,2 2,3 

Boligsikring /-ydelse 0,7 0,6 0,6 

Daginstitutioner 0,8 0,8 0,7 

Øvrige tilgodehavender 5,4 6,7 8,1 

Restancer i alt 14,3 15,7 16,9 
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Personale  
Det samlede personaleforbrug i kommunen var i 
2016 på 1.553 fuldtidsstillinger. De kommunale 
lønudgifter var i 2016 på i alt 644,9 mio. kr. 

Personaleforbrugets fordeling samt udvikling fra 
2015 til 2016 ser således ud: 

 

Fuldtidsstillinger 
drift  

2015 2016 

Byudvikling, bolig- og miljøområdet 8 4 

Forsyningsvirksomhed, kollektiv tra-
fik, havne mv.  

6 6 

Trafik og infrastruktur  39 42 

Undervisning og kultur  382 392 

Sundhedsområdet 50 54 

Sociale opgaver og beskæftigelse  851 823 

Administration  203 199 

I alt, ekskl. arbejdsmarkedsfor-
anstaltninger 

1.539 1.520 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger  44 33 

I alt 1.583 1.553 

Samlet lønsum mio. kr. 639,8 644,9 

 

Kommunale fællesskaber 

Struer Kommune deltager i flere kommunale fæl-
lesskaber, bl.a.: 

 Holstebro-Struer Havn 

 Nomi4s I/S 

 Skoleskibet Marilyn Anne 

 Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S 

Herudover ejer Struer Kommune 100% af Struer 
Forsyning Holding A/S, der er ejer af: 

 Struer Forsyning Elnet A/S  

 Struer Forsyning Energi A/S 

 Struer Forsyning Service A/S 

 Struer Forsyning Fjernvarme A/S 

 Struer Forsyning Vand A/S 

 Struer Forsyning Spildevand A/S 

 

Befolkningsudvikling 
Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2016 fra 
21.474 pr. 1. januar til 21.347 ved årets udgang. 

 

BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR STRUER KOMMUNE 
FORVENTER FREM TIL ÅR 2020: 

 Færre 0-5-årige 

 Færre 6-12-årige 

 Færre 13-17-årige 

 Uændret antal 18-25-årige 

 Færre i den erhvervsaktive alder 

 Færre antal 60-66 årige 

 Flere 67-79-årige 

 Flere over 80-årige 

 

Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis 2017 og 2027 i Struer 
kommune: 
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          Kilde: Struer Kommunes befolkningsprognose 2017-2027 
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Byrådet og Administrationen 

Byrådet  

Flere end tusinde engagerede borgere i Struer 
deltog i Folkemødet i Siloen, hvor overskriften var 
”Hvordan skaber vi sammen det gode liv i en lille 
og stærk og selvstændig kommune?” Interessen 
og debatlysten var stor blandt lokalbefolkningen 
på folkemødet, både i de enkelte boder med 
samskabelsesprojekter og ved deltagelse i debat-
ter fra den lille og den store scene. 

Borgere, erhvervs – og handelsliv, foreninger og 
andre interessenter samt medarbejdere og ledere 
lagde vejen forbi siloen, hvor der også var mulig-
hed for at spise lokale fødevarer til musik og kor-
sang fra færgen Venøsund, der på denne sol-
skinsdag lagde til på Østkajen.  

I 2016 blev der udarbejdet en ny strategi for Ly-
dens By, som blev tiltrådt af byrådet i august. Ly-
dens By er en samskabende realisering af Struer 
Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner. 
Det er en fælles platform og et middel til udvikling 
som stilles til rådighed for borgere, virksomheder, 
institutioner, medarbejdere og andre. 

I 2016 blev der endvidere arbejdet med udvikle, 
tiltrække og planlægge konkrete aktiviteter her-
under blandt andet; Sound Hub Denmark, Danish 
Sound Day 2017, Akustikkens Dag, Struer 
Tracks - Urban Sound Art Festival, Lyd og Sund-
hedsprojektet, AES konferencen – Open-Air Live 
Sound Reinforcement Struer og En By Spiller Op. 

I efteråret 2016 blev der arbejdet med genbesæt-
telse af kommunaldirektørstillingen. Byrådet be-
sluttede at ansætte Mads Gammelmark i stillin-
gen.  

 

Staben – Udvikling og Ledelse 

Staben beskæftiger sig med fagområderne Hu-
man Ressources, rådgivning i personalesager, 
organisationsudvikling, arbejdsmiljø og forebyg-
gelse, digitalisering og porteføljeledelse, erhverv 
og turisme, Lydens By, presse- og mediehåndte-
ring samt kommunikation og kompetenceudvik-
ling. 

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse inde-
holdende lederevalueringer, fysisk og psykisk 
APV blev gennemført i organisationen med 91 % 
deltagelse. Det vidner om stor arbejdsglæde og 
høj motivation, og de samlede overordnede re-
sultater er markant over, hvad man ser på mange 
andre offentlige arbejdspladser. Der er efterføl-
gende samarbejdet om den lokale opfølgning på 
resultaterne med fokus på handlingsplaner og 
udvikling.  

 

Intern service 

Intern Service varetager en række centrale opga-
ver, bl.a. kommunens økonomistyring, indkøb og 
udbud, lønudbetaling, IT til hele kommunen samt 
sekretariatetsbetjening af byråd, politiske udvalg 
og direktion. Desuden håndteres Folkeoplys-
ningsområdet og løbende kulturopgaver herfra. 

I 2016 er der på indkøbsområdet implementeret 
et e-handelssystem, som ventes at effektivisere 
indkøb decentralt. Bestilling, kontering og beta-
ling bliver hermed en integreret og delvis automa-
tisk proces for de indkøb der kan e-handles. 

 Løn og IT har i 2016 samarbejdet om projektet 
”Optimering af personaleprocesser”. Resultatet 
heraf bliver en digitalisering af ansættelsespro-
cesserne samt automatisk oprettelse og nedluk-
ning af medarbejderenes adgang til kommunens 
IT-system. Systemet ventes køreklar efter som-
merferien 2017.  

Kommunens hjemmeside og Intranet er i 2016 
lagt over på en ny platform. Samtidig er der 
kommet et nyt layout. 

I 2016 har IT-sikkerhed fortsat haft meget høj pri-
oritet. Der afvikles løbende små sikkerheds-
introer, som er blevet positivt modtaget af organi-
sationen. 

IT driften har i 2016 været stabil. Der er igangsat 
projekt ”WiFi2016”, som er en total trådløs løs-
ning i ”hele” kommunen. Der er kørt test på Lim-
fjordsskolen og Parkskolen, hvor løsningen kører 
meget tilfredsstillende. 

Der er indgået samarbejde med syv jyske kom-
muner omkring etablering af en fælles sort-fiber 
ring. Dette gør, at der fremover kan arbejdes 
sammen om fælles IT-løsninger, samdrift og ”lå-
ne” plads samt ekspertise. 

2016 er også året hvor skoleløsningen blev eva-
lueret. Med baggrund heri overvejes en model for  
den kommende udskiftning af alle elev / lærer 
maskiner samt iPads. 

Infocenter Struer   

lnfocenter Struer der rummer Bibliotek, Borger-
service, Turistbureau, Kulturenhed, Skolebiblio-
tek og Europe Direct Struer, er den primære ind-
gang for borgere, erhverv, foreninger, turister og 
tilflyttere - både digitalt, pr. telefon og post samt 
ved personligt fremmøde. 

Selvbetjening og digital medbetjening prioriteres 
højt. Det betyder, at personalet løbende forsøger 
at flytte borgernes henvendelser fra personlige 
ekspeditioner til selvbetjening eller medbetjening. 

Digitaliseringsgraden er fortsat høj og ca. 86 % af 
borgerne over 15 år er digitale. Borgerservice 
hjælper fortsat de borgere der ikke er digitale 
med at få søgt manuelt. 
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Boliger og byudvikling 

Kommuneplanlægning 

Byrådet besluttede i august at udskyde udarbej-
delsen af en ny kommuneplan til næste valgperio-
de. Dette skyldes tildels, at arbejdet med en ny 
kommuneplan var blevet udskudt som følge af af-
stemningen om kommunesammenlægningen, og 
at der ikke var tilstrækkeligt tid til udarbejdelsen af 
en ny kommuneplan inden sommeren 2017. Og 
for at udarbejdelsen af kommuneplanen fremover 
skal foregå i en ny cyklus, hvor både strategi og 
kommuneplan udarbejdes i første halvdel af valg-
perioden, hvilket giver byrådet minimum to år til at 
arbejde med kommuneplanen.  

For at sikre, at Struer Kommune har de rigtige er-
hvervsarealer, og at der med den kommende mo-
torvej er de erhvervsområder som erhvervslivet 
efterspørger, er arbejdet med en erhvervstema-
plan igangsat. Temaplanen skal sikre, at der er de 
rigtige erhvervsarealer til både nuværende og 
kommende virksomheder. 

Varmeplanlægning 

Der er i løbet af efteråret 2016 udarbejdet et ad-
ministrativt grundlag til varmeplanlægningen.  

Der er indberettet til DN Klimakommune for 2015, 
hvilket har vist et fald i udledt CO2 for Struer 
Kommune som virksomhed.  

I samarbejde med RegionMidt og de øvrige kom-
muner i regionen, bliver der udarbejdet energi-
regnskaber, der kan bruges til indberetning i for-
hold til Borgmesterpagt-aftalen. 

Klimatilpasning 

Struer Kommunes Klimatilpasningsplan har været 
i offentlig høring i efteråret 2016. 

Der er samtidig skabt et grundlag for videre at 
kunne udarbejde de seks klimahandleplaner, der 
skal konkretisere, hvorledes målene for klimatil-
pasning kan realiseres. 

Landsbypuljen  

Struer Kommune har modtaget midler fra den 
særlige statslige Landsbypulje i 2016. Puljen har 
til formål at styrke bosætningen i landsbyer og 
landdistrikter ved at forbedre det fysiske miljø.  

Indsatsen kan anvendes til nedrivning eller istand-
sættelse af forfaldne bygninger, til opkøb af ejen-
domme med henblik på nedrivning og til opryd-
ning på private ejendomme. 

Puljen har i 2016 været anvendt til nedrivning af 
en række ejendomme primært beliggende i kom-
munens landsbyer, og er dermed med til at for-

skønne det nære miljø til gavn for landsbybeboer-
ne.  Indsatsen bygger på frivillige aftaler suppleret 
med opkøb af enkelte ejendomme. 

Projekt By-Havn  

Struer Kommune har i samarbejde med Realdania 
igangsat et projekt for ny indretning af området 
ved brobuerne i Struer. Projektet skal binde by og 
havn sammen på ny og derigennem styrke bylivet 
og samtidig sikre området mod oversvømmelse. 

Området vil blive indrettet på en ny måde, så det 
inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet 
- og dermed styrker Struer som attraktiv købstad 
og havneby. Struers placering gør byen udsat for 
stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn sam-
les vandet bag brobuerne. Derfor er en væsentlig 
del af projektet også at klimasikre havneområdet 
og byen.  

Konkret indrettes byrummet med åbne pladser, 
små oaser samt mindre butikker eller cafeer under 
brobuerne. Desuden skaber et stort kurvet 
trædæk forbindelse helt ned til vandet. Stormflod-
sikringen udformes som en lav mur, der står som 
en bølge gennem området og skaber rammen for 
det nye byrum. 

 

Byggesagsbehandling  

Struer Kommune har modtaget 298 ansøgninger 
om byggetilladelse/anmeldelser af byggearbejde i 
2016. Der er meddelt 279 byggetilladelser / god-
kendelser af anmeldelse i 2016. 

Vindmøller – store som små  

I februar besluttede byrådet, at igangsætte plan-
lægning for fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thy-
holm og kort inden årsskiftet blev forslag til lokal-
plan og kommuneplantillæg med tilhørende miljø-
rapport sendt ud i offentlig høring. Også ved 
Lyngs på Thyholm er der ønske om at opstille nye 
store vindmøller. Byrådet har besluttet at igang-
sætte planlægningen og planforslag med miljø-
rapport forventes at foreligge i slutningen af 2017. 
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Hvor der i 2015 var rigtig mange ansøgninger om 
opstilling af husstandsvindmøller aftog interessen 
ganske betragteligt i 2016. Ændrede tilskudsregler 
er formodentlig forklaringen.  

 
Veje, stier og grønne områder 

P-plads Møllegården 

Siden Møllegården blev revet ned for længe si-
den, har arealet ligget som en parkeringsplads i 
grus. Det gør den ikke længere - for her i 2016 er 
den blevet asfalteret, og der er lavet en plante-
kumme i samme stil som de øvrige i Vestergade. 
Parkeringspladsen har plads til 40 biler 

P-plads, Lystbådehavnen 

En del af parkeringspladsen blev renoveret i for-
året, og i slutningen af november er der startet på 
en udvidelse af pladsen. Begge etaper er lavet ef-
ter samme princip som den renovering/udvidelse, 
der blev lavet i 2014. Parkeringspladsen bliver 
udvidet med ca. 50 pladser 

Smedegade 

Chausséstenene i kørebanen ud for Infocenter 
Struer blev fjernet i efteråret. Overgangen mellem 
chaussésten og asfalt gav nogle sætninger. Der-
for blev hele belægningen fjernet, og der blev lagt 
asfalt på hele vejen. 

 

Hjermvej 

I maj begyndte renovering af fortovet i østsiden af 
Hjermvej fra Drøwten til Peter Bangs Vej. I den 
forbindelse er der blevet etableret cykelsti langs 
vejen. Samtidig med opgravningerne har Struer 
Forsyning renoveret deres ledninger.  

Aflæsningsplads på Park Allé  

I forbindelse med at der i 2017 skal ændres på 
arealet mellem Parkskolen og Struer Energi Park, 
har det været et stort ønske at få leveringer til 

Parkskolen flyttet fra arealet og ud til Park Allé. Vi 
har derfor lavet en parkeringslomme, som gør det 
muligt for lastbiler at holde tæt ved skolen og læs-
se varer af. 

Industriveje 

Henover sommeren er der blevet etableret en for-
længelse af Fabriksvej, så den nu går om til 
Håndværkervej i Hvidbjerg. 

Der er også blevet lavet en ny sidevej til Dam-
gårdsvej i Struer. Begge steder var der blevet 
solgt større arealer til industrigrunde. 

Quistrup Møllebækstien 

Quistrup Møllebækstien går mellem Hjermvej og 
Vinderupvej. Stien blev i vinteren 2015-2016 
oversvømmet og meget sumpet på grund af 
usædvanlig kraftig regnvejr. I sommeren 2016 
blev der etableres en gangbro i det sumpede om-
råde mellem de to jernbaner. Dette gør stien mere 
farbar i de kommende vinterperioder. 

 
Kollektiv trafik 

Busdrift 

Busdriften administreres af Midttrafik og Struer 
Kommune i samarbejde. Der er én bybus i Struer 
by, seks rabatruter, som fortrinsvis bringer skole-
børn til og fra skole samt fem lokalruter, som be-
tjener borgerne i kommunen. 

Færgedrift 

Venø Færgefart drives og ejes af Struer Kommu-
ne. Venø Færgefart råder over to færger, Venø 
Færgen, som besejler ruten hele året rundt og 
den noget mindre og ældre færge Venøsund, som 
er nødfærge og passes til dagligt af Venøsund 
færgelaug.  

Venø Færgefart er kommet ud af 2016 med et 
underskud, som primært skyldes udgifter til leje-
færge pga. uheld med Venø Færgen. 

 

Landbrug og natur 

Landbrug  

Struer Kommune har i 2016 meddelt syv miljøtil-
ladelser/godkendelser af husdyrbrug og tre tillæg 
til allerede miljøgodkendte husdyrbrug. Desuden 
har et landbrug fået en arealgodkendelse til at 
kunne modtage husdyrgødning fra miljøgodkendte 
brug til udbringning på ejendommens landbrugs-
arealer. I 2016 er der foretaget revurdering af fem 
miljøgodkendelser af husdyrbrug. Ved udgangen 
af 2016 er der i alt 58 husdyrbrug, der har en mil-
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jøtilladelse eller en miljøgodkendelse, og i alt 23 
landbrug har en arealgodkendelse. Herudover er 
der i kommunen 14 husdyrbrug, der er miljøgod-
kendt efter Miljøbeskyttelsesloven. Sidstnævnte er 
godkendelser, der er meddelt før Husdyrgodken-
delsesloven trådte i kraft i 2007. 

Igen i 2016 har der været en del sager efter an-
meldeordningen for husdyrbrug, som blev indført i 
2011. Kommunen har truffet 11 afgørelser i an-
meldesager, hvor det ansøgte kan bringes til ud-
førelse uden at det udløser krav om miljøtilladelse 
eller miljøgodkendelse.  

I 2016 er der gennemført i alt 78 miljøtilsyn på 
husdyrbrug og arealgodkendte landbrug i kom-
munen. Heraf har de 10 været såkaldte kampag-
netilsyn. Med de udførte tilsyn lever kommunen 
op til omfanget af tilsyn, jævnfør miljøtilsynsbe-
kendtgørelsen. 

Natur 

I Struer Kommune skaber vi den gode natur 
sammen. I 2016 er der derfor igangsat en række 
naturplejetiltag i tæt samarbejde og dialog med 
vores lodsejere med det formål at forbedre værdi-
fulde naturområder.  

Omkring Kilen bekæmper vi gyvel med afgræs-
ning med geder - og med stor succes. To år efter 
at vi har startet græsning med geder er gyvlen 
væk, og flere arealer afgræsses nu med geder. 
Kommunen har også fået hjælp af elever fra det 
internationale gymnasium og Danmarks Natur-
fredningsforening til fældning af gyvel. 

 

Der er indgået aftale om kommunale lånekøer af 
den robuste galloway race til et fredet og unikt na-
turområde ved Kjærgårdsmølle. En skråning ved 
Kilen er ryddet for træopvækst for at genskabe det 
tidligere plantesamfund med lyng og blåbær. 

På Thyholm har kommunen betalt FDF’erne for at 
rydde træopvækst på den smukke Lyngtoppen. 
Også i år har kommunen arbejdet tæt og kon-
struktivt sammen med Hellerød Kær Naturpleje-
forening omkring kærets pleje. Naturplejeforenin-
gen og kommunen havde sammen en stand på 
folkemødet for at inspirere og vise, hvordan vi 
sammen skaber og vedligeholder vores fælles na-
tur til glæde for både lokale og turister. Struer 
Kommune har også hjulpet Hellerød Kær Natur-
plejeforening med etablering af foreningen ”Kæ-
rets Venner”, der for at deltage i opsynet med gal-
loway-dyrene ud over forkøbsret til kød fra kvæget 
har fået lovning på motion og naturoplevelser. 

I Hellerød Kær på Thyholm findes over 150 for-
skellige plantearter, hvoraf flere er meget sjældne. 
Kommunen indgår med dette unikke naturområde 
i et EU-støttet naturplejeprojekt (LIFE-RIGKILDE), 
der udover formidling blandt andet har til formål at 
etablere den rigtige vandstand og pleje af områ-
det, hvorved kærets unikke plantesamfund sikres 
bedst muligt. 

På Venø har Struer Kommune fortsat støttet et 
projekt, der bekæmper rynket rose (hyben rose). 
Endelig er der flere steder i kommunen opsat 
hegn, så græsningen på vigtige naturarealer kan 
fortsætte. 
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Kommunen arbejder sammen med foreningen Na-
turplejeMidtvest. Et naturplejenetværk, hvis formål 
er at styrke naturplejen i det midt- og vestjyske 
område, så naturarealer opnår en optimal af-
græsning til fordel for en større biodiversitet. For-
eningen udgøres af landbrugskonsulenter, dyre-
holdere, lodsejere, naturstyrelsen samt Lemvig og 
Struer kommuner. Struer Kommune har i 2016 ar-
rangeret naturvandringer for NaturplejeMidtvest.  

Formidling af vores naturværdier er også en vigtig 
opgave, når vi i Struer Kommune markedsfører os 
overfor potentielle turister og tilflyttere. Der er af-
holdt guidede naturture og geotur i Toftum Bjerge, 
som skal hjælpe borgere og turister til oplevelser 
og indsigt i de lokale naturværdier. 

 

Vandløb 

Struer Kommune forestår vedligeholdelsen af de 
ca. 100 km offentlige vandløb. Vedligeholdelsen 
udføres efter de bestemmelser, som er vedtaget i 
regulativerne for de enkelte vandløb. Entreprenør-
firmaet Markussen I/S står for den ordinære vedli-
geholdelse i perioden 2015-19.  

Kommunens målsatte vandløb vedligeholdes en 
gang årligt, primært ved miljøvenlig grødeskæring 
med anvendelse af håndredskaber. Få vandløbs-
strækninger vedligeholdes med mejekurv. En en-
kelt kort strækning af Resen Bæk vedligeholdes to 
gange årligt. 

 

Ud over den ordinære vedligeholdelse (grøde-
skæring) vurderes andet behov for vedligeholdel-
se løbende. Det drejer sig om oprensning af 
sandaflejringer, tømning af sandfang og beskæ-
ring af træer og buske langs vandløbene.  

I 2016 er sandfangene i Resen Bæk og Kvistrup 
Møllebæk blevet tømt. Der er foretaget ekstra be-
skæring af træer og buske i Kvistrup Møllebæk, 
Dalgård Bæk, Resen Bæk, Fælledkær Bæk og 
Linde Bæk. 

Der er i 2015 indkøbt digitale vandløbsprogram-
mer. Disse programmer har i 2016 været vigtige 
redskaber til den daglige styring af vandløbsvedli-
geholdelsen og til det øvrige vandløbsarbejde. 
Herudover er programmerne til stor gavn ved bor-
gerhenvendelser vedrørende vandløb i kommu-
nen. 

I bestræbelserne på at efterleve kravene i Statens 
vandplaner er der i 2016 og frem til foråret 2017 
arbejdet på at lave tekniske forundersøgelser af 
17 fiskespærringer i fem forskellige vandløbssy-
stemer. Undersøgelserne skal klarlægge mulig-
heden for at få spærringerne fjernet. Efter tidligere 
forundersøgelse i Hjerm bæk er et projekt med 
åbning af rørlagt vandløb blevet detailplanlagt 
sammen med et forsinkelsesbassin ved Hjerm.  

 
Miljø og forsyning 

Spildevand 

Der er vandløb i Struer Kommune, som er påvir-
ket af forurening med organisk stof, kvælstof og 
fosfor. I foråret 2016 er der lavet en hel del spor-
stofundersøgelser ved ejendomme i det åbne land 
for at afdække, om der var tilledning af husspilde-
vand til dræn og vandløb. Hvis ejer selv har oplyst 
eller der via sporstofundersøgelse er konstateret 
spildevand i dræn/vandløb, er der først varslet og 
derefter meddelt påbud om forbedret spildevands-
rensning. I den forbindelse har der været en ræk-
ke henvendelser for afklaring af mulige løsninger, 
som kan være nedsivningsanlæg, minirensean-
læg eller beplantede filteranlæg.  

Der er givet tilladelse til disse anlæg, og til enkelte 
samletanke, hvorfra der ikke er nogen udledning. 
Desuden er der givet tilladelse til ansøgning om 
nedsivning af tag- og overfladevand fra store 
landbrugsbygninger, og der er lavet opfølgning på 
dels vandkvalitet i udløb fra minirenseanlæg og på 
diverse færdigmeldinger.  

Den obligatoriske tømningsordning for tømning af 
bundfældningstanke har ved kontrol affødt flere 
sager, hvor det har været nødvendigt at udskifte 
bundfældningstanken. Der har også været arbej-
det med adgangsforhold for tømningskøretøjer fle-
re steder i kommunens sommerhusområder. 
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Struer Kommune har samarbejdet med Struer 
Forsyning omkring håndtering af drænvand og 
overfladevand. 

I henhold til spildevandsplan 2015-2018 for Struer 
Kommune, er det besluttet at spildevandskloakere 
Lyngs Torp sommerhusområdet, og derfor har 
Struer Forsyning Spildevand A/S lavet teknisk for-
undersøgelse i 2016, som forberedelse til selve 
projektet, der vil blive sat i værk i 2017. 

Grundvand / Vandforsyning 

Der er i løbet af året givet fornyelser til flere mark-
vandingstilladelser, og Struer Kommune har ud-
ført en løbende kontrol med drikkevandskvalite-
ten, både for vandværker og private drikkevands-
boringer. I 2016 har Humlum og Tambohus Vand-
værker fået fornyet deres indvindingstilladelser.  

Ved afslutningen af 2016 modtog kommunen Sta-
tens udpegning af boringsnære beskyttelsesom-
råder. De boringsnære beskyttelsesområder er en 
zone omkring vandværkernes indvindingsborin-
ger, hvor man har mulighed for at gøre en ekstra 
indsats for grundvandsbeskyttelse, hvis der er et 
behov for dette.  

Genbrug/Affald 

På affaldsområdet arbejdes der med at få sat pro-
ces på Affaldsplan 2015-2024. Planen sætter 
særlig fokus på øget genanvendelse i overens-
stemmelse med den nationale affaldsstrategi. 
Planen er udarbejdet i fællesskab med Holstebro, 
Lemvig og Skive kommuner, og med affaldssel-
skabet Nomi4s i en koordinerende rolle.  

Reglerne i affaldsbekendtgørelsen vedrørende 
administrationsgebyret har været uændret siden 
2012. Struer Kommune har i 2016 modtaget og-
behandlet 54 ansøgninger om fritagelse for beta-
ling af administrationsgebyr for erhverv.  

Endeligt har håndtering af bygge- og anlægsaffald 
specielt i forbindelse med større nedrivningspro-
jekter været et fokusområde i 2016. 

Virksomheder 

Ved udgangen af 2016 havde Struer kommune 22 
listevirksomheder, der reguleres ved miljøgod-
kendelse (kategori 1a og 1b), 71 mindre virksom-
heder der reguleres ved ”brugerbetalingsbekendt-

gørelsen” (kategori 2) og 36 autoværksteder (ka-
tegori 2), hvor en branchebekendtgørelse udgør 
hjemmelsgrundlaget. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fordrer gennemførel-
se af et antal miljøtilsyn for de tre kategorier: ka-
tegori 1a, 1b og 2. Antallet beregnes ud fra flere 
parametre: a) en vis årlig procentandel af det 
samlede antal virksomheder i hver kategori, b) 
samtlige virksomheder indenfor et vist åremål, af-
hængig af kategori, og c) ved hjælp af risikoscore 
baseret på forureningsstørrelse.  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen har desuden krav om 
mindst to tilsynskampagner pr. år. Virksomheds-
gruppen og landbrugsgruppen udfører hver en 
kampagne. 

På baggrund af ovensteånde blev der på virk-
somhedsområdet i 2016 afholdt ni tilsyn på liste-
virksomheder, 23 tilsyn med ”brugerbetalingsvirk-
somheder” og seks tilsyn på autoværksteder. 

Der blev udført en tilsynskampagne for korrekt op-
lag og håndtering af olier, kemikalier og farligt af-
fald på autoværkstederne. Med de udførte tilsyn 
lever kommunen op til omfanget af tilsyn, jævnfør 
miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

I 2016 blev meddelt én miljøgodkendelse. Endvi-
dere er der arbejdet med spildevandstilladelser, 
opsporing af ”nye” tilsynspligtige virksomheder, og 
behandling af ti stk. anmeldelser af etableringer af 
autoværksteder. 

I 2016 var der flere klagesager, herunder især 
støjklager, men også klager over støv og affald. 

Blandt andet foranlediget af ressourceforbruget til 
behandling af klagesager er igangsat et arbejde 
med at udarbejde kommunale forskrifter indenfor 
restaurationsbranchen, for afholdelse af udendørs 
koncerter mv., samt for bygge- og anlægsarbej-
der, ligesom den eksisterende forskrift om håndte-
ring af olie og kemikalier er under revurdering. 

Jordforurening 

Jordforureningsområdet har i 2016 kun omfattet 
ordinære sager. Blandt disse kan nævnes tilladel-
ser , håndhævelser, uheld med tankanlæg, akut-
forureninger,  jordflytninger, forureningsundersø-
gelser og jordforureningsregistreringer.
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Kultur og Fritid 

Infocenter Struer 

I bygningen på Smedegade rummer Infocenter 
Struer mange forskellige funktioner og har ca. 
150.000 årlige besøgende til bl.a. Struer Bibliotek, 
Borgerservice, Turistbureau, Kulturenhed, Integra-
tionsenhed, Europe Direct Struer, Skolebiblioteket, 
Sekretariat for Struer Handelsstandsforening og 
Struer Egnens Turistforening, Sekretariat for Struer 
Kommunes Kunstudvalg, Advokaternes Resthjælp, 
Limfjordsprojektet Enjoy Limfjorden, Netværkste-
det, Studiecafé og IT-undervisning for borgere mv. 

Infocenteret har 2 lange åbningsdage til kl. 17, så 
det er muligt for borgerne at få hjælp efter arbejds-
tids ophør. Infocentret har generelt en forholdsvis 
kort ventetid for borgerne, inden de kan ekspede-
res. Det har vist sig, at det kan være vanskeligt for 
borgerne at skelne mellem bibliotekets åbningsti-
der og åbningstiderne i borgerservice, hvilket kan 
give borgeren en skuffelse over åbningstiden på 
trods af god service, høj faglighed og muligheden 
for at blive betjent på de lange åbningsdage eller 
muligheden for tidsbestilling. 

I 2016 har 2.850 personer benyttet muligheden for 
at få taget pasfoto til pas og kørekort i infocenteret. 

Struer har i 2016 haft besøg af mange turister. Der 
er uddelt foldere, brochurer og givet turistinformati-
on om såvel udenbys som lokale seværdigheder 
og arrangementer. 

Struer Bibliotek 

Struer Bibliotek er den mest besøgte af kulturinsti-
tutionerne i Struer Kommune målt på antal brugere 
og er tilgængelig for borgerne alle dage fra kl. 
7.00-22.00. Her kan de låne, fordybe sig i bøgerne, 
bruge computere og internet, læse lektier, hygge 
sig i andres selskab eller bare være der i et offent-
ligt frirum for alle. Mange forældre og bedsteforæl-
dre kommer med børnene – ikke kun for at låne – 
men også for at hygge sig sammen i Legerummet 
og læse højt. I den betjente åbningstid får mange 
hjælp af bibliotekarerne til de gode læseoplevelser, 
den rigtige litteratur til opgaverne og til de digitale 
muligheder, som biblioteket også tilbyder. 

Arrangementsvirksomheden spænder vidt: 

I 2016 har der været en lang række forfatterarran-
gementer spændende fra vinder af Nordisk Råds 
Litteraturpris Einar Már Guðmundsson til lokale 
Lotte Lykke Frederiksen fra Venø. Derudover har 
vi hentet foredragsholdere ind på mange emner 
som f.eks. musik, historie og litteratur generelt. Et 
af de arrangementer, der har været størst respons 
på, var da de lokale bibliotekarer selv stillede op til 
Bogcafé og fortalte om en lang række gode bøger. 

Biblioteket arbejder aktivt på at indgå i samarbejde 
med det lokalsamfund, som vi er en del af: 

• Forenings- og fritidsmarked i samarbejde med 
Frivilligcenter Struer 

• Samarbejde med skolerne, hvor vi har haft 
mange børn inde til balletforestilling ved bl.a. 
Den Kongelige Balletskole i Holstebro samt 
forestillingen Sunny Side for de ældste elever i 
overbygningen. Hver skole har også sin egen 
kontaktbibliotekar 

• Månedlig dagplejedag, som besøges af ca. 40 
dagplejere og børn, som synger, leger og 
indøver sprogstimulering sammen med 
børnebibliotekarerne. Desuden kommer 
legestuen Hoppehulen fast hver onsdag, og er 
et samarbejde på privat initiativ 

• Netværksted i samarbejde med Ældre Sagen. 
Frivillige hjælper ældre med IT 

• Filmforevisning i biografen i et samarbejde 
mellem Europe Direct Struer, Struer Bibliotek 
og Apollon Struer 

• Dans på Rådhuspladsen ved Dansens Dag 

• Demokratistafetten i samarbejde med Struer 
Ungdomsskole. 14 dage hvor unge blev 
involveret aktivt. Demokratistafetten handler 
om unge, fællesskab, engagement, demokrati 
og lysten til at give noget til samfundet 

• Samarbejde med Struer Kommunes 
Kunstudvalg om guidede vandreture på 
”Skulpturruten” 

• Debatmøde med politikerne i samarbejde med 
Struer Dagblad 

• Studiecafé i samarbejde med Frivillignet under 
Dansk Flygtningehjælp. Lokale frivillige 
hjælper med lektielæsning, ansøgninger om 
familiesammenføringer, ansøgninger til 
videreuddannelser, udfylde blanketter til 
kommunen og meget mere 

• Deltagelse i SANS med ”Videnscenter Struer” 
og kagekonkurrence i samarbejde med Europe 
Direct Struer 

• Lokale foredragsholdere, f.eks. foredrag om 7 
borgmestre i Struer 

• Årlig Litteraturfestival i uge 40 arrangeret af 
biblioteket i tæt samarbejde med frivillige 

• Ca. 40 læsekredse i kommunen er tilknyttet 
biblioteket og var i 2016 inviteret til 
Læsekredsaften på biblioteket. DR 
Romanklubben mødes på biblioteket med 20 
aktive deltagere, som livligt debatterer 6 
romaner pr. sæson 

• Aktiv deltagelse af lokale forfatterspirer i 
forfatterworkshop for voksne og Unge Poeters 
Klub for de 12-16 årige. 
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• Samarbejde med Holstebro Bibliotek om 
bustur for bogelskere til litteraturfestivalen 
ORDKRAFT i Aalborg 

Musikskole 

I 2016 lå det samlede elevtal på ca. 600, hvoraf 
omkring 1/3 er fyldt 25 år. Undervisningen er for al-
le borgere i Struer Kommune: børn, unge, voksne 
og seniorer og tilrettelægges både for solister og 
hold. Indholdet fremgår af det husstandsomdelte 
program og på musikskolens hjemmeside. 
www.struermusikskole.dk Desuden kan man finde 
os på Facebook. 

Af musikskolens vedtægter fremgår de vigtigste 
mål og værdier. Et kort citat: ”Gennem udvikling af 
elevernes kreative evner inden for det musikalske 
udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv 
deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.”  

Musik kan dyrkes for musikkens skyld og give me-
ning i sig selv. Musikudøvelsen har en række posi-
tive sidegevinster, som indebærer stimulering af 
den personlige udvikling og det sociale fællesskab. 
Dennis Snitgaard er fortsat formand for musiksko-
lens bestyrelse. 

Året igennem arrangeredes koncerter ikke bare af 
Musikskolen og Musikskolens Venner, men også 
Musikkens Venner på Thyholm, Musik & Ungdom, 
Musiksamrådet, Struer Jazzklub samt Struer går 
Live. Disse mangeartede koncerter var med til at 
fastholde fokus på Musikskolen, som stedet med 
det alsidige og pulserende musikliv. I 2016 var mu-
sikskolen impliceret i omkring 70 koncerter og ar-
rangementer. Her kan nævnes et lille repræsenta-
tivt udpluk af årets musikarrangementer: 
 

• Frokostjazz med Vestjysk Bigband 

• Struer går live 

• Musik & Ungdom 

• Musikdag 

• Koret Syng dig glad i Flensborg 

• Blæserklasser optræder i Tivoli 

• Struer Jazzklub 

• Forårsmesse på Ausumgård 

• Åbent Hus på musikskolen 

• Folkemøde på Struer Havn 

• Rock i Mejeriet 

• Sommerkoncert på Thyholm 

• Sansefestival 

• Ensemble MidtVest 

• Lørdagscafé 

• Sangaften 

• Spil dansk dag 

• Elevbesøg fra Langhøjskolen 

• Julekoncert i Struer Kirke 

• Julekoncert i Midtpunktet 

Det tætte samarbejde mellem musikskolen og 
kommunens folkeskoler videreførtes i 2016, især i 
Humlum, på Thyholm, i Bremdal og på Limfjords-
skolen, hvor vi startede en strygerklasse på 20 
elever i november.  

Samarbejde og samskabelse internt i kommunen 
var på dagsordenen i 2016. Musikskolen åbner sig 
op over for nye samarbejdspartnere inden for æl-
dre og socialt området. Musik går hånd i hånd med 
sundhed og er med til at skabe velvære og glæde. 
Vi har stadig et godt samarbejde med kommunens 
øvrige kulturinstitutioner. 

Struer Musikskole samarbejder lokalt, regionalt og 
nationalt med andre musik- og kulturskoler i et in-
spirerende fagligt og socialt netværk, hvor bl.a. ta-
lentudvikling er på dagordenen. 

Folkeoplysning generelt  

KFUK Spejdernes tidligere spejderhus i Bremdal 
blev efter at have stået ubenyttet hen i flere år af-
hændet, sådan at en af barakkerne blev flyttet til 
Hjerm FDF spejderareal, mens den anden barak 
blev ombygget og moderniseret til fremtidig brug 
for aktiviteter på ældreområdet.  

Der er udarbejdet projekt og finansieringsplan for 
udbygning og modernisering af ro- og kajklubbens 
bygninger på Bremdal Strand. Et projekt til samlet 
ca. 13 mio. kr., som nu søges finansieret ved Stru-
er Kommune, fonde m.fl.  

 

Det nye store spændende projekt Struer Energi 
Park er godt på vej, hvor stort sportstorv med cafe 
samt to nye idrætshaller blev taget i brug midt på 
året. Efterfølgende forestår der en modernisering 
af tidligere hal A samt ombygning af tidligere hal B. 
Hele Parken forventes færdigudbygget i løbet af 
foråret 2017.  

Om- og udbygningen af Midtpunktet Thyholm med 
nyt køkken- og cafeområde, ny indgang, udvidelse 
af fitnessområdet og omklædnings-faciliteter blev 
indviet i foråret. 



Kultur- og Fritidsudvalget 

 

15 

 

 

 

Efter ønske fra Struer Skyttekreds har Kultur- og 
Fritidsudvalget tilkendegivet en positiv indstilling 
overfor, at der sættes fokus på et projekt med ud-
gangspunkt i udbygning og modernisering af eksi-
sterende skydebaneanlæg på Vrald Odde, med 
nye indendørsbaner samt udvidelse af eksisteren-
de klubhus.  

Struer Sejlklub afviklede DM sejllads for Europa 
Joller, Struer Cykelklub arrangerede MTB mara-
thon i klosterheden, ligesom der for anden gang 
blev afviklet Run to the Beat.  

 

For første gang afviklede Dansk Hanggliding og 
Paragliding Union Sky Rally på Lindtorp Flyve-
plads, ligesom der for andet år i træk blev afholdt 
Struer Racing Festival på Struer Havn.  

Der var flere foreningsjubilæer i løbet af året, hvor 
ikke mindst skal nævnes Struer Idrætsforbund som 
fejrede 75 års jubilæum den 18. oktober 2016.  

De gennerelle regler for tilskud på folke-
oplysningsområdet er opretholdt, mens der er givet 
ekstraordinære tilskud til en række aktiviteter, og 
herunder: 

• Tilskud til etablering af tribune på sports-
pladsen i Humlum.  

• Tilskud til renovereing af Linde Boldklubs 
klubhus.  

• Ny bådmoter til Sportsdykkerklubben Blæk-
sprutten.  

• Tilskud til Struer Håndboldklubs Intersport Cup 
2016.  

Kulturområdet generelt  

Der er indgået partnerskabsaftale mellem Nord-
vestjysk Fjordkultur, Struer Museum og Struer 
Kommune om fælles udvikling af en levende fjord-
kultur-miljø på Struer Havn med netværk til den 
vestlige del af Limfjorden. På baggrund heraf er 
der udarbejdet masterplan og udviklingsstrategi  
”Projekt Struer 360 gr. Fjordkultur” til et samlet an-

lægsbudget på 8,2 mio. kr. Det har indtil videre ik-
ke været muligt at finansiere projektet.  
 

 
 

Der blev støttet op om filmpremieren på ”Ungt 
Hjerte” – en ny dansk spillefilm hvor en del af op-
tagelserne er fra Struer. Instruktøren og manu-
skriptforfatteren Ludvig Poulsen er selv født og op-
vokset i Struer, hvorfor filmpremieren fandt sted i 
Apollon biografen.   

I lighed med tidligere år er der støttet op omkring 
koncertrækker på Gimsinghoved Kunst- og Kultur-
center, Venø Musikforening, Struer Jazzklub og 
Musik- og Ungdom.  
 

 
 

Nordvestjysk Teaterkreds og Teaterkredsen Lim-
fjorden er givet støtte i lighed med tidligere år.  

Herudover er der givet støtte til Kunstforeningen 
Limfjorden og Thyholm Kunstforening.  

Gimsing Sognegård ophørte i starten af året, hvor 
lokalerne indgik i udbygningen af Limfjordskolen. 
Der forventes ny integreret sognegårdsfunktion i 
Limfjordskolen, med forventet ibrugtagning i efter-
året 2017.   
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Skole og dagtilbud 

Østbyens Dagtilbud 

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede den 4. 
april 2016 at flytte børnehavebørn fra Skovhuset 
samt børn fra Krudtuglen i november 2016 til mid-
lertidige lokaler på Struerdalvej. De midlertidige lo-
kaler på Struerdalvej skal fungere, indtil processen 
vedrørende udbygning af dagtilbuddene i Struer by 
er afsluttet. 

Spiregruppen 

Spiregruppen, som er Struer Kommunes specialtil-
bud til børn i 0 – 6 års alderen blev den 1. august 
2016 flyttet fra Skovhuset til Bremdal Dagtilbud. 

Børnehaven Evigglad lukket 

Privatinstitutionen Børnehaven Evigglad blev den 
19. september 2016 erklæret konkurs.  

Børnetal 

Der blev i 2016 født 170 børn i Struer Kommune, 
hvilket er nøjagtig det samme antal børn som i 
2015. 

Ny ressourcetildelingsmodel for folkesko-
ler  

Efter endt høringsperiode godkendte børne- og 
uddannelsesudvalget den 8. februar 2016 en ny 
ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i skole-
året 2016/17. 

Principperne for den nye ressourcetildelingsmodel 
er: 

• Der tildeles forlods ressourcer til ledelse 

• Der tildeles forlods ressourcer til antallet af 
fysiske enheder (matrikler) 

• Der tildeles ressourcer pr. elev i 0-6. klasse og 
i 7-10. klasse efter forholdstal 31,5/35 timer 
(gælder også specialklasseelever og elever i 
modtagelsesklasserne) 

• Ud over "normal" tildelingen, tildeles der ekstra 
ressourcer til elever i specialklasserækkerne 
og modtagelsesklasserne 

• Skolerne sikres en minimums 
ressourcetildeling til 113 elever 

• Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens 
samlede budget 

• De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) 
tildeles som en grundtildeling 

• Der tildeles forlods ressourcer til 
specialundervisningsopgaver (SUS) og 
opgaver i forbindelse med tosprogede børn 
(modtagelsesklasserne) 

• Der kan forlods tildeles ressourcer til større 
skolevæsens opgaver. Små opgaver påtager 

skolerne sig på skift, og der tildeles således 
ikke ressourcer til disse opgaver 

• Uanset skolestørrelse/elevtal skal der ud af 
tildelingen udsondres de nødvendige midler til 
sekretærhjælp og mellemledere 

• Der er såkaldt "forbundne kar" mellem den 
centrale SUS konto og skolernes konti. Dog 
indgår det i modellen, at skolerne bidrager 
med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 
til delvis dækning af forventet underskud i 
2016 på den centrale SUS konto 

• Ressourcetildelingen beregnes forfra hvert 
skoleår. Elevtallet opgøres den 5. september 
med regulering tilbage til den 1. august 

Aktionslæring 

Lærere og pædagoger i Struer Kommunes folke-
skoler og dagtilbud afsluttede i skoleåret 2015/16 
et aktionslæringsforløb støttet af midler fra A. P. 
Møller Fonden samt Struer Byråd. 

Ombygning og tilbygning på Limfjordssko-
len 

I 2015 besluttede byrådet at Limfjordsskolen skulle 
om- og tilbygges samt at Struer Østre Skole skulle 
rives ned. 

Struer Byråd frigav i januar 2016 knap 37 mio. kr. 
til nybyggeri og renovering, 5 mio. kr. til implemen-
tering af lyd i byggeriet samt ca. 4 mio. kr. til loka-
ler vedrørende udvidelse af autismetilbuddet. 

Byggeriet og renoveringen af Limfjordsskolen for-
ventes færdiggjort til starten af skoleåret 2017/18. 

Ombygning på Parkskolen 

I november 2016 blev Parkskolen efter halvanden 
års renovering/udbygning og en investering på 
19,5 mio. kr. indviet med nyt klimanlæg, større 
klasselokaler, nye toiletter, ny støjdæmpende 
gulvbelægning samt nyt fysiklokale. 

Ledelse af læring 

Struer Kommunes skolevæsen gennemfører i peri-
oden august 2016 til marts 2017 et kompetencefor-
løb for skoleledere om Professionelle Lærende 
Fællesskaber (PLF). Ledelsesforløbet tager ud-
gangspunkt i ”ledelsesrammen for læringsbasere-
de ledelsespraksis” med fokus på hvad lede-
re/konsulenter og chefer bør gøre for at sikre læ-
ring og progression hos alle. 

KL - samarbejde om integration på børne- 
og ungeområdet 

Børne- og uddannelsesudvalget bad administratio-
nen om at se på, om integrationen af flygtninge-
børn i Struer Kommune kan gøres på en anden 
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måde, bl.a. ved inspiration fra andre kommuner, 
som har droppet den traditionelle modtageklasse. 

Som følge heraf deltog Struer Kommune i 2016 i et 
KL-kommunesamarbejde om ”læring og trivsel for 
børn og unge med flygtningebaggrund”. 

Læringsledelse i dagtilbud  

Struer Kommune indgik i slutningen af 2016 aftale 
med lektor Ole Henrik Hansen fra Danmarks Insti-
tut for pædagogik og uddannelse om et 2-årigt 
kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i 
Struer Kommunes dagtilbud. Kompetenceforløbet 
omhandler kvalificering af relations kompetencer 
med fokus på læringsledelse. 

Fravige regler om understøttende under-
visning 

Ministeriet gav i januar 2016 kommunerne mulig-
hed for at fravige reglerne om en mindste varighed 
af undervisningstiden i folkeskolen. Børne- og ud-
dannelsesudvalget besluttede den 7. marts 2016 at 
delegere ovenstående kompetence til den enkelte 
skoleleder under forudsætning af, at det kan hol-
des indenfor den økonomi, som skolen allerede 
har til rådighed. 

Principper for visitationer 

Med baggrund i en beslutning fra byrådet fastsatte 
børne- og uddannelsesudvalget den 13. juni 2016 
følgende vedrørende hjemtagelse af børn fra spe-
cialiserede tilbud: 

• Forud for en hjemtagelse skal der altid være 
en dialog med forældre, skole og barn (afstemt 
i forhold til barnets alder og modenhed).  

• Børn hjemtages som udgangspunkt ikke fra 
eksterne tilbud uden forældrenes samtykke, 
med mindre der er tale om: 
o at barnet ikke profiterer eller mistrives i 

tilbuddet 
o at Struer Kommune ændrer service-

niveauet (politisk besluttet) 
o at barnets behov for specialundervisning 

reduceres betydeligt (under 9 timer/12 
lektioner) 

Entreprenørskab og åben skole 

Struer Kommune deltager i skoleåret 2016/17 i 
Ceccos projekt "Bæredygtig energi til livet", der 
handler om at fremme entreprenant opgaveløsning 
på alle klassetrin fra grundskole- til ungdomsud-
dannelsesniveau.  

Projektet støtter op omkring arbejdet med den åb-
ne skole, entreprenørskabs-undervisningen og va-
rierende undervisning, som er en væsentlig del af 
folkeskolereformen. Børne- og uddannelsesudval-
get har bevilget 70.000 kr. til Struer Kommunes 

deltagelse i projektet til dækning af transport- og 
materialeudgifter. 

Dokumentation - Kompetencehjulet som 
målstyring af læring 

Struer Kommunes dagtilbud har besluttet at alle 
dagtilbud udarbejder et kompetencehjul for hver 
børnegruppe to gange om året. Formålet er at syn-
liggøre at læringsmålene indfries samt at doku-
mentere det pædagogiske arbejde og progression i 
forhold til børnenes udvikling og læring. 

Center for Børn og Familie 

Som led i den nye centerstruktur i Struer Kommu-
ne, blev Nordstjernen - vores velrenommerede 
døgninstitution for børn med betydelige og varige 
funktionsnedsættelser en del af Børne- og Familie-
centret pr. 1. januar 2016. Det nye samlede center 
tog navnet: ”Center for Børn og Familie” – i daglig 
tale blot Børn og Familie. Det gamle Børne- og 
Familiecenter består fortsat af afsnittene: 

• Sundhedsplejen 

• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

• Familieafsnittet - Myndighedsområdet for 
udsatte børn, unge og familier 

• Familiehuset – ambulante rådgivnings- og 
behandlingstilbud til børn, unge og familier 

Desuden arbejdes i projekterne: 

• Fremskudt Socialrådgivning i dagtilbud 

• DUÅ – De Utrolige År 

• FIV – Familieiværksætterne 

• FIT – Feedback Informed Treatment 

Sundhedsplejen 

Spæd- og småbørnssundhedsplejen tilbyder sam-
men med en bred vifte af kommunale, regionale og 
private aktører stadig ”Familieiværksætterne” til 
kommende førstegangsforældre. Til april 2017 af-
sluttes hold 1, der har modtaget et forløb på 12 
mødegange over 18 måneder. Det er med tilbud-
det lykkedes, at give et tilbud hvor fædrene i langt 
højere grad end tidligere har mulighed for at delta-
ge. Der ligger der fortsat en opgave i at brede til-
buddet ud til alle. 

Skolesundhedsplejen har i samarbejde med ergo-
terapeuterne i Børne- og Familiecentret lavet et nyt 
tiltag; et redskab til motorisk screening af børnene i 
indskolingen. Screeningen består af fem små øvel-
ser. De kan sammenholdt med oplysninger fra 
forældrene pege på, om barnet har vanskeligheder 
indenfor områderne balance, koordination og fin-
motorik. Ved at vurdere børnenes motorik, kan der 
tidligt sættes ind med aktiviteter og træning, der 
hjælper barnet til en bedre hverdag.  
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PPR 

I 2016 har PPR fortsat haft fokus på den forebyg-
gende og foregribende indsats i forhold til børn og 
unge i kommunens skoler og dagtilbud. Formå-let 
er, at flest får mulighed for at opleve sig som en del 
af et meningsgivende fællesskab. Alle faggrupper i 
PPR har i 2016 haft fokus på at være til-gængelige 
for lærere og pædagoger i sparringsproces og i 
den konkrete indsats i dagtilbuddet eller på skolen. 
PPR tager udgangspunkt i barnets kontekst, og 
har altid mulighederne for forandringer i barnets 
omgivelser som omdrejningspunkt. I PPR har vi i 
2016 været nysgerrige på, hvordan den konsultati-
ve indsats kan flyttes fra primært at foregå i mødet 
mellem forældre, PPR og de professionelle voksne 
til også at udspille sig i klassen eller på stuen med 
PPR-medarbejderen som en medspiller ind i den 
konkrete indsats.  

I PPR tilbydes fortsat puslestik til spædbørn og de-
res nybagte forældre. Desuden er projektet ”De 
utrolige år” – forældrekursus til børn i alderen 3-8 
år overgået til driftsstatus. Tilbagemeldingerne fra 
de forældre, der har deltaget i kurset er fortsat po-
sitive, og der gives udtryk for, at de værktøjer for-
ældrene får med hjem, finder god anvendelse i 
hverdagen efterfølgende. 

I den foregribende indsats arbejder PPR fortsat 
med den del af vores kerneopgave, der handler 
om udredning af børn/unge samt viderehenvisning 
til bl.a. psykiatrisk udredning. PPR har i denne 
sammenhæng i 2016 sat fokus på, hvordan de for-
skellige faggrupper kan spille ind i denne udred-
ning og ikke mindst i de pædagogiske anbefalin-
ger, som er en fast del af en udredning. Opmærk-
somheden i PPR er i denne forbindelse på, at bar-
net som udgangspunkt efter en udredning fortsat 
er og bør være en del af et meningsgivende fæl-
lesskab. De pædagogiske anbefalinger handler 
derfor om, hvad der skal ske i rammerne omkring 
barnet for at optimere trivsel og udvikling for den 
enkelte. 

Familieafsnittet – Myndighed i forhold til 
udsatte børn, unge og familier 

Der har igen i år været travlhed på myndighedsom-
rådet. Der er modtaget et rekord stort antal under-
retninger på i alt 302 mod sidste år, hvor tallet var 
251 og en fordobling siden 2010, hvor registrerin-
gen begyndte. Myndighedsafsnittet består fortsat 
af fire specialiserede enheder: Modtagelsen, Han-
dicap-, Børne- og Ungeteamet. Specialiseringen er 
med til at kvalitetssikre indsatsen i de enkelte om-
råder. Medarbejderne har mulighed for at opøve og 
vedligeholde ekspertisen indenfor et mere afgræn-
set udsnit af lovgivningen og/eller opnå et tættere 
og bedre kendskab til samarbejdspartnere, der na-
turligt knytter sig til de enkelte områder. ”Fælles 
Gravid Team” blev etableret i 2016 og består af et 

tværfagligt samarbejde mellem Myndighedsafsnit-
tet, Sundhedsplejen og Jordemoderkonsultationen 
i Holstebro.  Tilbuddet retter sig mod sårbare gra-
vide og målet med ”Fælles gravid team” er, at en 
tidlig forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel 
indsats skal styrke forældrekompetencerne og fo-
rebygge alvorlig skade på barnets udvikling og 
dermed skabe et godt fundament for barnets vide-
re trivsel. 

Der har også i år været en lille stigning i antallet af 
anbragte børn udenfor hjemmet. Langt de fleste 
børn anbringes i plejefamilier og derved sikres så 
almindelige opvækstbetingelser som muligt, når 
det af forskellige årsager ikke er muligt at bo 
hjemme ved egne forældre. 

Familiehuset 

Her ydes åben anonym rådgivning, familiebehand-
ling, terapi og gruppebehandlingstilbud til visitere-
de børn, unge og familier. Der er gruppetilbud for 
børn i skilsmissefamilier samt grupper for søsken-
de til handicappede børn eller til børn, hvor foræl-
dre er særligt psykisk sårbare. 

Der tilbydes gruppe behandlingsforløbene ”cool 
kids” til børn med angstlidelser i alderen 8 til 12 år 
og ”chilled kids” i alderen 13 til 18 år. I behand-
lingstilbuddet deltager forældrene sammen med 
deres børn. Vi har i år erfaret at flere børn har 
angstsymptomer, og derfor planlægger vi en kom-
petenceudvikling, så vi kan imødekomme den for-
ventede større efterspørgsel på angstbehand-
ling.

 

”FIT på hjernen” 

Vi er startet på at integrere FIT (Feedback Infor-
med Treatment) i vores behandling. FIT er ikke i 
sig selv en behandling, men snarere en særlig må-
de at inddrage borgerens vurdering af den be-
handling som borgeren får. Man kan sige, at FIT 
giver borgeren mere indflydelse på behandlingen, 
og markerer at vi må forstå, at borgeren er ekspert 
i sit eget liv. Vi har store forventninger til, at FIT 
kan hjælpe os med at få mest mulig effekt ud af 
den behandling, som vi udfører.  
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Sundhedsområdet 

Omstilling i det danske sundhedsvæsen 

Der er et stigende antal behandlingsopgaver, som 
flytter sig over sektorgrænserne - fra sygehusene 
og ud i kommunerne. Denne udvikling udfordrer 
det kommunale sundhedsvæsen i forhold til er-
hvervelse af faglige kompetencer samt den øko-
nomiske ramme for opgaveløsningen.  
 
Som et eksempel på opgaveflytningen kan nævnes 
rehabiliteringsforløb efter hjertetilfælde. En del af 
denne opgave er lagt ud i kommunen, hvilket har 
medført ansættelse af en klinisk diætist og opnor-
mering af sygepleje- og fysioterapeuttimer i Sund-
hedscenteret. 
 
Der er generelt et stort pres på tyngden og mæng-
den af opgaver i hele området, specielt i Sygeple-
jen og på Akutafsnittet, hvor opgaverne opleves 
mere behandlingsorienterede end nogen sinde tid-
ligere.  

Kommunal Tandpleje 

Tilbud til vederlagsfri tandpleje blev i 2016 givet til 
4.334 børn og unge under 18 år bosiddende i 
Struer Kommune. Samlet modtog 99,8 % af de 0 til 
15-årige tilbuddet på de kommunale klinikker. Den 
tilsvarende procent for de 16 til 17-årige er 93,6 %.  
115 plejehjems/plejeboligbeboere samt fysisk eller 
psykisk handicappede hjemmeboende med særligt 
behov modtog kommunens omsorgstandplejetil-
bud. Der opkræves brugerbetaling i Struer. 

Tandregulering 

Tandreguleringsprocenten for årgang 2001 er 21,4 
%. 
Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), 
der er et fælleskommunalt center, står for tandre-
gulering af alle børn og unge fra Skive, Lemvig, 
Thisted og Struer. Centret er beliggende på havne-
fronten i Struer.  

Tandsundhed 

Der foreligger en specifik handleplan for tandple-
jen. Børn og unge er delt op i følgende tre grupper; 
0-5 år, 6-12 år og 13-18 år. For hver af disse grup-
per er der opstillet mål for: 

• Hvad vi ønsker, at forældrene/de unge ved og 
kender til 

• Hvad vi forventer af forældrene/de unge 

• Hvad vi i tandplejen tilbyder 

I handleplanen er der opstillet delmål for tand-
sundheden frem mod 2020, hvilke der arbejdes 
frem mod. På mange områder ligger Struer fint på 
niveau med lands- og regionsgennemsnittet. Det 
gælder bl.a. andelen af 12 og 15-årige helt uden 
huller. 

Klinikker 

Størstedelen af kommunens børn og unge er til-
knyttet Centralklinikken på Gimsinghovedvej. Der 
er en filialklinik på Thyholm, og filialen i Langhøj 
lukkede med udgangen af 2016. På filialen foreta-
ges undersøgelser, forebyggelse og nogle behand-
linger.  
Struer Kommunale Tandpleje arbejder med, at ud-
delegere opgaver til de personalegrupper der kan 
varetage dem. Det betyder, at vores tandplejer la-
ver en stor del af undersøgelserne. En del af tand-
plejens klinikassistenter udfører ekstra tandsund-
hedstjek på de børn og unge, der har behov for 
det. 

IT i Tandplejen 

Alle former for journaler og røntgenoptagelser er 
digitaliseret. Samarbejdet omkring tandregulering 
er også digitaliseret.  

Specialtandpleje 

Efter loven skal der gives et specialiseret tandple-
jetilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. 
der pga. betydelig og varig nedsat funktionsevne 
ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.  
Regionen har en forsyningsforpligtelse. Der blev 
for 2016 indgået en aftale med regionen om benyt-
telse af 53 regelmæssige undersøgelses- og be-
handlingspladser, samt ni pladser til behandling i 
narkose af børn og voksne tilhørende målgruppen. 
Der opkræves brugerbetaling i Struer. 
Den Kommunale Tandpleje er ansvarlig for det op-
søgende arbejde, samt for visitation af borgere til-
hørende målgruppen. Der visiteres mellem tand-
plejetilbud i omsorgstandpleje, specialtandpleje el-
ler almindelig sygesikringstandpleje.  
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Sundhed og Omsorg 

I Sundhed og Omsorg løses en lang række af ker-
neopgaver i forhold til at sikre borgernes sundhed 
samt et anstændigt og værdigt liv for de borgere, 
som ikke længere selv magter det. I Struer Kom-
mune har man som i andre kommuner landet over 
traditionelt løst disse kerneopgaver ved at levere 
velfærdsydelser til borgerne, og der er opsat regler 
og standarder for, hvad borgerne har ret til.  
 
En ny velfærdsforståelse vinder efterhånden ind-
pas. En velfærdsforståelse, hvor man bevæger sig 
væk fra at tænke i ydelser til borgerne, hvor man i 
stedet inddrager borgeren og dennes netværk i 
opgaveløsningen, omkring borgeren. Den nye vel-
færdsforståelse har fokus på et tættere samarbej-
de med borgerne, og gør borgere og civilsamfun-
det til aktive deltagere i at skabe innovative tiltag. 
Der er en stigende erkendelse af, at løsningen af 
velfærdsopgaver sker bedst i samarbejde med 
borgerne selv, deres netværk, civilsamfund og evt. 
andre samarbejdspartnere. I den nye velfærdsfor-
ståelse er der fokus på aktivt medborgerskab og 
samskabelse.  
 
I Sundhed og Omsorg er der gennem 2016, udar-
bejdet en strategi for, hvordan man kan arbejde 
med denne samskabelse i opgaveløsningen om-
kring borgeren. Et arbejde, der strækker sig langt 
videre i 2017 og frem. 

 

SundhedscenterStruer i nye omgivelser 

Den 15. april 2016 flyttede Sundhedscenteret fra 
Ølbyvej til Parkalle 4, 1. sal, i det nye ”Struer Ener-
gi Park”. På samme etage er nu også indrettet en 
Sygeplejeklinik, som tidligere var placeret i forbin-
delse med Vest Center Kilen. 

Lukning af Plejehjemmet Solglimt 

Ved udgangen af juni 2016 lukkede Plejehjemmet 
Solglimt i Hjerm og alle beboere havde fået opfyldt 
deres ønske i forhold til en ny bolig. 

De fire ældreboliger udenfor Plejehjemmet Solglimt 
serviceres nu af hjemmeplejen. 
Næste opgave i forhold til Bolighandlingsplanen er 
at påbegynde byggeri af et nyt plejecenter med 48 
plejeboliger på K.K. grunden ved Peter Bangsvej, 
som forventes at stå færdigt foråret 2019. Beboer-
ne fra Asp Plejecenter og Plejehjemmet Rosen-
gården flytter efterfølgende til dette plejecenter.  

Tilsyn 

Det kommunale tilsyn har været på uanmeldt be-
søg på plejecentre og har i beskrivelsen givet ud-
tryk for, at alle plejecentre er velfungerende, at 
medarbejderne er engagerede og har fokus på ud-
vikling og rehabilitering. Borgerne på plejecentrene 
føler sig godt behandlet, og der er en god om-
gangstone. 

Embedslægetilsyn 

I 2016 skulle fem plejecentre have tilsyn af Em-
bedslægeinstitutionen. Heraf skulle to plejecentre 
have tilsyn på grund af fritagelse i 2015. To pleje-
centre var fritaget for tilsyn i 2016.   
Konklusion af de foretagne tilsyn:  
Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 
på et plejecenter. 
Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet 
kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden 
på et plejecenter. 
Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer 
patientsikkerhedsmæssige risici på tre plejecentre. 
 

Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler el-
ler anledning til alvorlig kritik på Struer Kommunes 
plejecentre. 
Fra 2017 overgår Styrelsen for Patientsikkerheds 
tilsyn til at blive risikobaserede og gældende for al-
le områder, der udøver sundhedsfaglig virksom-
hed. Dette betyder, at der ikke konsekvent føres 
årlige tilsyn på plejecentrene.  

Opkvalificering af personale 

I forbindelse med at sundhedsmæssige opgaver 
overdrages fra sygehusene til kommunerne, tilpas-
ses personalets faglige kompetencer til de opga-
ver, der skal løses.  

Borgerne i kommunen bliver ældre, og de fleste 
ønsker at forblive ”hjemme” så længe som muligt. 
Det betyder, at borgere der flytter på plejecenter i 
dag, har et meget stort plejebehov, og flytter ind 
sent i livsforløbet. Det efterspørger større kompe-
tencer fra personalet på plejecentrene. 

”Værdighedsmidler” 

I forbindelse med at der blev tilført midler fra rege-
ringens ”Værdighedspulje”, har det været muligt at 
fastholde ergoterapeuter og enkelte steder pæda-
goger på plejecentrene til i samarbejde med syge-
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plejersker, social- og sundhedsassistenter samt 
social- og sundhedshjælpere, at medvirke til at fo-
retage en tværfaglig indsats i forhold til at opret-
holde et værdigt liv for beboerne på plejecentrene.  

Kostområdet 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

På baggrund af resultaterne fra brugertilfredsheds-
undersøgelsen der blev gennemført ultimo 2015, 
har Kostområdet løbende gennem 2016 arbejdet 
med at ændre konkrete madretter, hvor der var et 
potentiale for i højere grad at opfylde borgernes 
ønsker med hensyn til variation og smag. Kostom-
rådet har desuden analyseret arbejdsgange og in-
gredienser, hvilket har resulteret i ændringer af 
konkrete madretter.  

Derudover er Struer Kommunes kvalitetsstandard i 
højere grad blevet brugt som styringsredskab i for-
bindelse med aftensmåltiderne på plejecentre. 
Samtidig har vi taget beboernes ønsker omkring 
aftensmaden til efterretning, og vi har efterfølgende 
oplevet en større tilfredshed med dette måltid. Det 
forventes, at vi i efteråret 2017 igangsætter endnu 
en brugertilfredshedsundersøgelse med fokus på 
bl.a. de ændringer, som er foretaget i 2016.  

 

Dagskostforslag 

I samarbejde med plejepersonale på kommunens 
plejecentre og Akutafsnittet, har Kostområdet af-
holdt individuelle kostsamtaler med borgere med et 
konkret behov og efterfølgende udarbejdet dags-
kostforslag med positiv effekt til følge.  

Madspild  

Kostområdet har desuden valgt at sætte et større 
fokus på madspild med henblik på at opnå en mere 
miljøvenlig og rentabel køkkendrift. Der arbejdes 
endnu mere med bl.a. råvarer, der følger årstider-
ne. 

Fokus på det gode måltid 

Hvor der før i tiden var mest fokus på, at borgeren 
får den rette mængde protein, fedt og kulhydrat, 

italesætter og arbejder vi i dag mere med at frem-
me lysten til mad og glæden ved dette, så den til-
beredte mad også er mad, som borgeren reelt spi-
ser og får gavn af. Ved at servere veltilberedt mad i 
den rigtige konsistens og i en god atmosfære, 
fremmes den gode måltidsoplevelse, som både er 
med til at bidrage til en større livskvalitet, samt re-
ducerer antallet af underernærede borgere, og i 
sidste ende er med til at reducere madspild.  

 
Handicap, social og psykiatri  

VIA NOVA - Brobygning til ordinær be-
skæftigelse  

Den 1. januar 2016 gik dørene op til den nye 
kommunale virksomhed VIA NOVA på adressen 
Farvervej 1. Der er tale om en målrettet håndholdt 
beskæftigelsesindsats til de mest udsatte borgere, 
og hvor tidligere afklaringsforløb i lukkede ”pro-
jektmiljøer” har vist sig ikke at være virksomme.  
Tilbuddet er etableret i et samarbejde mellem So-
cialområdet og Jobcenter Struer, fordi vi anerken-
der, at det er afgørende, at den tværfaglige indsats 
til denne målgruppe i højere grad skal målrettes, 
systematiseres og organiseres.    

Tilbuddet henvender sig til borgerne i udkanten af 
arbejdsmarkedet, og hvor mange forskellige pro-
blemer har gjort vejen tilbage til arbejdsmarkedet 
lang og besværlig. Der kan være tale om sociale 
eller psykiske problemer til misbrugsproblemer, fy-
siske helbredsproblemer, manglende kvalifikatio-
ner, gæld, boligproblemer eller svage netværk 
samt forskellige kombinationer af problemer. Fæl-
les for målgruppen er, at de ikke umiddelbart er pa-
rate til at træde ind på arbejdsmarkedet, og mange 
har brug for en sammenhængende, tværfaglig 
træningsindsats og støtte for at komme nærmere 
arbejdsmarked eller komme i gang med uddannel-
se.  

Socialområdet er ansvarlig for den daglige drift, og 
Jobcenter Struer henviser borgere til tilbuddet. Ud-
gangspunktet for iværksættelsen er, at vi tror på, at 
alle borgere har et potentiale til at begå sig på det 
ordinære arbejdsmarked, hvis vi finder den rette 
tilgang og de rette muligheder til den enkelte. 
Hverdagen i virksomheden VIA NOVA tilstræbes at 
ligne en helt almindelig arbejdsplads, og hvor for-
målet er, at den håndholdte og læringsfremmende 
indsats skal være brobygning til ordinær beskæfti-
gelse eller ordinær uddannelse.  

VIA NOVA kan tilbyde beskæftigelse til 20 fleks-
jobbere med et lavt timetal, 30 borgere i beskyttet 
beskæftigelse og 15 borgere i ressourceforløbs-
kursus.  
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Housing First - Nye veje i arbejdet med ud-
satte borgere  

I 2016 iværksatte Struer kommune et socialt pro-
jekt omhandlende en række nye indsatser til de 
mest udsatte og udstødningstruede borgere i 
kommunen. Et projekt som har til formål at sikre, at 
kommunen giver relevante og nødvendige tilbud til 
de mest udsatte i form af et sted at bo, et sted at 
henvende sig og hvor de kan få den hjælp, de har 
behov for, og som skal åbne mulighed for bedre 
mestring af eget liv og social inklusion.  

Vi ved, at et voksende antal af ganske unge bukker 
psykisk under for de krav og forventninger, sam-
fundet stiller dem. De bliver i stigende grad eksklu-
deret på et meget tidligt tidspunkt i livet, og mange 
af disse unge ender i misbrug, psykiske belastnin-
ger og hjemløshed, som har store menneskelige 
omkostninger. Vi ved også, at vi ikke med de al-
mindelige indsatser, når disse borgere. De kommer 
ikke i vores væresteder, de dropper ud af beskæf-
tigelse og uddannelse, og de er ikke opsøgende i 
kontakten med det offentlige hjælpesystem. I det 
nye tiltag, som Struer Kommune har taget i anven-
delse, skal forandringsprocessen tage afsæt i bor-
gerens ressourcer og handlingsevne. Borgeren 
mødes i øjenhøjde, med borgerens egen definition 
af ”det gode liv” og med mulighed for at kunne tage 
og fastholde ansvaret selv. 

Housing First principperne består i, at der meget 
tidligt i et forløb arbejdes med stabilisering af bolig-
situationen i form af en permanent boligløsning 
samtidig med, at der gives den fornødne individuel-
le sociale støtte til den enkelte. Den individuelle 
støtte kan fx bestå af praktisk bostøtte i hverdagen 
og hjælp til at håndtere kontakt til offentlige myn-
digheder, behandlingstilbud ol. samt at sikre en 
sammenhængende indsats på tværs af system og 
indsatser.  Derudover er der fokus på borgerens 
økonomiske situation, hvor der kan være behov for 
at se på muligheder for gældssanering eller støtte 
til genetablering i bolig, og for nogle kan der være 
et behov for konkret administration af borgerens 
økonomi for at undgå udsættelse.  

Netop det at møde borgeren på dennes præmis-
ser, og at der sker koordinering og organisering af 
alle indsatser sammen med borgeren mellem job-
center, socialafdeling, misbrugsbehandlingen, for-
sorgshjem, boligforeninger, sagsbehandlere, psy-
kiatrisk behandling, læger mv. har afgørende be-
tydning for succesfuld sikring af, at de mest udsat-
te har en mulighed for at komme videre til et bedre, 
sundere og mere aktivt liv.    

VITA - Et nyt dagtilbud til udviklingshæm-
mede 

Byrådet godkendte i efteråret 2015 opførelsen af et 
nyt og tidssvarende aktivitets- og samværstilbud til 
27 voksne udviklingshæmmede borgere med mas-
sivt behov for hjælp og kompensation på alle funk-

tionsområder. Byggeriet er påbegyndt i august 
2016, hvor Borgmester Mads Jakobsen tog det 
første spadestik. Henover efteråret har byggeriet 
taget form, og vi forventer som planlagt at kunne 
indvie og tage tilbuddet i brug i marts 2017. Der er 
tale om et byggeri, som på alle områder er tilpas-
set målgruppens særlige udfordringer og komplek-
sitet, ligesom tilbuddets beliggenhed ved siden af 
døgntilbuddet Fønixgården har været afgørende 
for at kunne sikre et tidssvarende og sammen-
hængende helhedstilbud til de svageste borgere. 
Der er tale om et tilbud, som vil give brugerne gode 
muligheder for en aktiv hverdag i smukke og natur-
venlige omgivelser, og hvor de nuværende aktivi-
tetstilbud, som allerede findes på Fønixgården 
med lukket sansehave, køkkenhave, wellnessrum, 
drivhus, sansehus og overbygget bålplads mv., 
indgår som spændende hverdagsaktiviteter i det 
nye aktivitets og samværstilbud. I projektet er der 
endvidere fokus på inddragelse af lokalsamfundets 
mange muligheder med b.la. benyttelse af Bremdal 
hallen og de nærvedliggende boldbaner til fysiske 
aktiviteter.   

 

Lyd og billeder bidrager til en bedre me-
string og livskvalitet hos psykisk sårbare  

TROIA og Center for psykiatri og rehabilitering er 
langt fremme med at anvende lyd til at forbedre 
livskvaliteten hos mennesker med psykisk sårbar-
hed. Forskningen viser nemlig, at musik kan regu-
lere sindstilstande og få os til at opfattet vores psy-
kiske og fysiske tilstand på nye måder.  

I psykiatrien har vi valgt at følge resultaterne af 
forskningen, som påviser, at lyd eller fraværet af 
lyd kan understøtte struktur og hverdagsrehabililte-
ring til særligt mennesker med psyksisk sårbarhed. 
Lyd påvirker os mere end f.eks. visuelle effekter, 
og lyd skaber stemning og griber vores sanser, og 
derfor har vi i psykiatrien arbejdet aktivt på imple-
mentering af lyd og sansestimuli i hverdagslivet 
med det formål at forbedre borgernes livskvalitet.  

TROIA er oprettet som et boligfælleskab og et so-
cialt tilbud til borgere med psykisk sygdom, og i 
forsøget på at anvende lyd som en rehabiliterede 
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faktor har tilbuddet i 2016 etableret lyddæmpet lo-
kale, der er indrettet med kuglestol, blød madras, 
kugledyne, mørke persienner, lysterapi, flad-
skærm, høretelefoner og trådløs højtaler, som til-
sammen udgør et støttende lyd - og sansemiljø, 
som kan anvendes af brugerne, når destruktive 
tanker trænger sig på.  

For at sikre et varieret og tilpasset lyddesign har 
musiker og komponist Jacob Moth specialkompo-
neret musik og billeder til rummet, der kan indivi-
duelt tilpasses af brugeren og den sindstilstand, 
han eller hun har behov for at komme i.  

Borgerne er aktivt inddraget i brugen af lyd- og 
sanserummet, og hvordan det virker for dem. Ved 
hvert besøg udfyldes der et spørgeskema, som 
spørger ind til, hvordan seancen påvirker dem, om 
det er godt eller mindre godt for deres nervesy-
stem. Spørgeskemaet bruges til, at borgeren bliver 
bedre i stand til at forstå sig selv og lære at forhol-
de sig til, hvordan kroppen og sindet reagerer på 
den sansestimuli, som lyd giver.  

Projektet er endnu meget nyt, men allerede nu er 
der ingen tvivl om, at det giver bedre livskvalitet for 

den enkelte at benytte lyd i forhold til læring, reha-
bilitering og mestring af hverdagen. 

Struer Kommune er deltagende i et forskningspro-
jekt om musikintervention i sundhedsvæsnet.  

At leve interkulturelt - Introduktion til et 
hverdagsliv i Danmark  

Når vi modtager flygtninge og familiesammenførte, 
så oplever vi som kommunalt ansatte i mødet med 
borgerne, at mange af de ting, vi tager som en 
selvfølge i det danske hverdagsliv, er meget svære 
at forstå for denne borgergruppe. Derfor igangsatte 
Integration i 2016 en serie af undervisningstilbud 
med emnerne: ”Budgetforståelse”, ”Familieliv i 
Danmark” samt ”Et sundt liv for børn og voksne”.  

Undervisningen foregår i grupper med arabisk tolk 
og med inddragelse af andre fagområder som ek-
sempelvis tandplejen. Der er tale om undervisning 
baseret på både oplæg og fælles drøftelse af, hvil-
ken rolle kultur, religion og familieforståelse har i 
hverdagslivet, og hvor forståelse for fordomme kan 
blive afgørende for, hvordan situationer opleves og 
håndteres. 
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Social sikring, aktivering og beskæftigelse 

Arbejdsmarkedsområdet 

Kerneopgaven på beskæftigelsesområdet er, at 
servicere virksomheder samt støttet borgere i at 
blive selvforsørgende. 
I forlængelse af ovenstående er der formuleret 
følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i Struer 
Kommune. 

• Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at 
fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – 
både nu og i fremtiden. 
Derfor skal der fortsat være fokus på at understøt-
te kontanthjælpsreformens intention om, at unge 
ikke bare påbegynder, men også gennemfører en 
ordinær uddannelse, der kan give dem de nød-
vendige kompetencer til at komme i beskæftigel-
se. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge 
under 30 år uden uddannelse skal fremover fra 
starten af integrationsprogrammet have en indsats 
med uddannelsesfokus. For unge med særlige 
faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, 
herunder unge med funktionsnedsættelser, skal 
der være den nødvendige hjælp og støtte til at 
opnå en uddannelse. 
 
I 2016 var der i perioden januar – oktober (sene-
ste tal) 108 unge på offentlig ydelse, der startede 
på en uddannelse. I forhold til samme periode i 
2015 er dette en stigning 37 personer, hvilket sva-
rer til en stigning på 52 %.  

• Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarked 
skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. 
gennem en styrket tværfaglig indsats 

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt 
nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis 
personer med funktionsnedsættelser, herunder 
psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og 
flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at 
nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har 
sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig 
indsats. 
Det er således afgørende for implementeringen af 
både reformen af førtidspension og fleksjob, kon-
tanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge 
og en styrket integrationsindsats for nytilkomne 
flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne 
prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og 
tværfaglig indsats. 
Det skal blandt andet understøtte, at flere kan del-
tage i forløb på virksomheder og dermed styrke 
chancen for på sigt at få et ordinært arbejde. 
 
Antallet af personer på permanente forsørgelses-
ydelser faldt i perioden december 2015 – decem-
ber 2016 fra 1.228 til 1.225, svarende til et fald på 
0,2 %. I samme periode steg antallet af personer, 

der har modtaget midlertidige forsørgelsesydelser 
ubrudt i mere end 3 år fra 287 til 291, svarende til 
en stigning på 1,4 %.  

• Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, 
idet borgere der tilbringer længere perioder i le-
dighed, har sværere ved at genvinde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der 
har en større risiko for at ende i langtidsledighed 
end andre ledige. Udfordringen med langtidsle-
dighed skal ses i lyset af den toårige dagpengepe-
riode, der stiller yderligere krav om en tidlig fore-
byggende indsats. 
Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt 
formål at forebygge og nedbringe langtidsledighe-
den gennem en tidlig individuel indsats, der skal 
ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det for-
udsætter bl.a. en styrket indsats for målrettet at 
opkvalificere og uddanne de ledige, der har 
mindst uddannelse, så de får de nødvendige 
kompetencer og kan komme tilbage på arbejds-
markedet. 
 
Antallet af langtidsledige personer faldt i perioden 
december 2015 – december 2016 fra 78 til 66 
personer, svarende til et fald på 15,4 %. 

• Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem 
arbejdsløse og virksomheder skal styrkes 

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbej-
de med virksomhederne, for herigennem at kunne 
levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekrut-
tering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvali-
ficering. Der er også et stærkt behov for at arbej-
de målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse 
på arbejdsmarkedet. 
Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virk-
somhederne er desuden afgørende for at fasthol-
de personer med nedsat arbejdsevne eller syg-
dom på deres arbejdsplads. 
 
Samarbejdsgraden mellem Jobcentret og virk-
somhederne, der viser hvor stor en del af virk-
somhederne jobcentret har haft placeringer i gen-
nem året, steg i perioden december 2015 – de-
cember 2016 fra 30,0 % til 31,4 %. 

 
 



2013 2014 2015 2016

Befolkningsudvikling

0-2 årige 560 507 508 508

3-5 årige 676 656 633 610

6-16 årige 3.061 3.021 2.962 2.908

17-25 årige 1.922 1.967 2.054 2.031

26-66 årige 11.287 11.120 11.002 10.843

67-79 årige 2.981 3.120 3.237 3.346

Over 80-årige 1.046 1.048 1.078 1.101

I alt ved årets udgang 21.533 21.439 21.474 21.347

Likvide aktiver

Gennemsnitlige likviditet i året (mio. kr.) 151,5 184,2 198,5 155,7

Likvide aktiver (mio. kr.) 130,2 132,5 107,0 71,6

Pr. indbygger (kr.) 6.047 6.180 4.983 3.354

Kortfristet formue/gæld (mio. kr.) -132,9 -151,7 -134,0 -108,4

Pr. indbygger (kr.) -6.172 -7.076 -6.240 -5.078

Langfristet gæld (mio. kr.) 455,3 440,9 415,8 412,7

Pr. indbygger (kr.) 21.144 20.565 19.363 19.333

Personale

Personaleforbrug ekskl. arbejdsmarkeds-

foranstaltninger og administrationspersonale 1.381 1.401 1.336 1.321

Pr. 100 indbyggere 6,41 6,53 6,22 6,19

Administrationspersonale 205 205 203 199

Pr. 100 indbyggere 0,95 0,96 0,95 0,93

Ordinær driftsvirksomhed 52,3 40,0 42,2 63,5

Anlægsvirksomhed -25,2 -41,0 -41,1 -73,6

Opgørelse af kommunale ældreboliger 9,1 0,4 -5,9 0,2

Jordforsyning 0,3 -4,2 -3,2 -2,3

Resultat af skattefinansieret område 36,5 -4,8 -8,0 -12,2

Resultat forsyningsvirksomhed 0,4 1,6 1,4 1,1

Resultat i alt 36,9 -3,2 -6,6 -11,1

Ændring af kassebeholdning 3,1 2,3 -25,5 -35,3

Sammendrag af resultatopgørelse (mio. kr., i årets priser)

Nøgletal

Feriepengeforpligtigelsen på 87,8 mio. kr. er medregnet i kortfristet formue/gæld.

Langfristet gæld, inkl. forsyningsvirksomhedernes gæld

Tallene er ultimo året
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Anvendt regnskabspraksis 

Struer Kommunes regnskab aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der 
er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 
Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 

Årsregnskabet indeholder udgiftsbaserede regn-
skabstal.  

Hovedreglen for det udgiftsbaserede regnskab er, 
at udgifter og indtægter registreres på det tids-
punkt hvor udgifterne afholdes eller indtægterne 
indbetales.  

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 
år.  

 

Totalregnskab 

Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og 
kapitalposter. Regnskabet indeholder udgifter og 
indtægter samt aktiver og passiver for selvejende 
institutioner, som kommunen har indgået drifts-
overenskomst med i henhold til lov om social ser-
vice. 

 

Indregning af indtægter, udgifter og om-
kostninger 

Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i 
det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynta-
gen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter 
og tilskud driftsføres dog først på det tidpunkt, hvor 
de afregnes. 

I det udgiftsbaserede regnskab udgiftsføres an-
lægsudgifter i regnskabsopgørelsen - og optages 
dermed ikke til afskrivning i balancen. 

 

Udgiftsregnskabet 

Præsentation af kommunens årsregnskab tager 
udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Års-
regnskabets primære funktion er at kunne sam-
menholde regnskabet med budgettet, der er op-
gjort efter udgiftsbaserede principper.  

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 
kommunens resultater og præsentation af kommu-
nens væsentlige faglige resultater og aktivitetsni-
veau. 

 

Balancen 

Formålet med balancen er at vise kommunens ak-
tiver og passiver opgjort henholdsvis primo regn-
skabsåret og ultimo regnskabsåret, idet der ved 
passiver forstås summen af egenkapital og forplig-
telser. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudø-
velse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
organisationen, og aktivets værdi kan måles påli-
deligt – med mindre de er undtaget herfra (eksem-
pelvis rekreative arealer, kunst, infrastruktur mv.). 

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisati-
onen som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organi-
sationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-
ligt – med mindre de er undtaget herfra (eksem-
pelvis hensættelser til imødegåelse af visse krav, 
f.eks. feriepenge, pension, arbejdsskader mv.). 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-
gelige risici og tab, der fremkommer, inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balancedagen.  

For en række aktiver og forpligtelser er indregning 
dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående 
kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke 
medtaget i regnskabet. 
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Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar 
med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. 
samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekrea-
tive arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunst-
genstande mv. indregnes og måles ikke. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkost-
ninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den la-
veste værdi af dagsværdien af aktivet og nutids-
værdien af de fremtidige leasingydelser.  

Såvel materielle som immaterielle aktiver skal som 
hovedregel måles til kostprisen, som består af 
købspris inkl. told og andre afgifter i forbindelse 
med købet, omkostninger direkte forbundet med 
ibrugtagelsen af aktiver mv. – dog som hovedregel 
ekskl. moms. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der fo-
retages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

• Grunde, afskrives ikke  

• Bygninger, 10-50 år 

• Tekniske anlæg, maskiner mv., 5-100 år 

• Inventar, it-udstyr mv., 3-10 år      

Anlæg under udførelse optages i anlægskartoteket 
og balancen - men afskrives ikke. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver omfatter software 
værdisat til kostpris fratrukket afskrivninger. Akti-
verne afskrives over højst 5 år. 

 

Finansielle anlægsaktiver  

Noterede aktier optages til kursværdien ultimo 
regnskabsåret. For ikke noterede aktier og andre 
kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser mv.) 
foretages indregningen efter den indre værdis me-
tode. 

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til 
dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er 
rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. 

Andre langfristede tilgodehavender måles til kurs-
værdien pr. statusdagen. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal 
indregnes. Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal 
indregnes såfremt der er væsentlige forskydninger 
i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret 
overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. 

Struer Kommune har aktuelt ingen varebeholdnin-
ger indregnet. 

 

Grunde og bygninger udbudt til salg 

Grunde og bygninger til videresalg optages i ba-
lancen til kostpris. Såfremt der afholdes omkost-
ninger til forbedringer - herunder omkostninger til 
byggemodning - tillægges disse kostprisen.  

Såfremt kostprisen er højere end den fastsatte 
salgspris, nedskrives værdien til salgprisen. 

Der afskrives ikke på grunde og bygninger til vide-
resalg.  

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under akti-
ver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgnede regnskabsår.  

 

Finansielle gældsforpligtigelser 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre 
kreditinstitutter er optaget med restgælden på ba-
lancetidspunktet.  

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrø-
rende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i 
balancen som en gældsforpligtigelse. 

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til 
leverandører, andre myndigheder samt anden 
gæld, måles til nominel værdi. 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ulti-
mo regnskabsåret.    

 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkost-
ninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der 
ikke er forsikringsafdækket samt forpligtelser til ar-
bejdsskader vedrørende afgjorte sager.  

Andre forpligtelser noteoplyses.  

 

 



Budget

Revideret 

budget Regnskab Regnskab

2016 2016 2016 2015

Indtægter:  

1 Skatter  894.578 894.578 895.439 875.307

2 Betaling til Regionen -2.739 -2.739 -2.736 -2.700

2 Generelle tilskud mv.  441.810 444.567 433.592 423.150

Indtægter i alt  1.333.649 1.336.406 1.326.295 1.295.757

Driftsudgifter:

3

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger -20.576 -16.004 -16.274 -16.483

4 Transport og infrastruktur -33.222 -33.947 -33.061 -35.362

5 Undervisning og kultur  -251.390 -257.324 -259.314 -257.326

6 Sundhedsområdet -108.849 -108.567 -108.875 -109.132

7 Sociale opgaver og beskæftigelse -721.187 -727.416 -696.629 -682.036

8 Administration  -154.158 -147.796 -146.734 -150.726

Driftsudgifter i alt  -1.289.382 -1.291.054 -1.260.887 -1.251.065

Driftsresultat før finansiering 44.267 45.352 65.408 44.692

9 Renter  -3.684 -3.645 -1.828 -2.457

Resultat af ordinær 

driftsvirksomhed 40.583 41.707 63.580 42.235

Anlægsudgifter:

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger -13.135 -21.594 -18.401 -3.176

Transport og infrastruktur -22.526 -15.287 -14.717 -14.756

Undervisning og kultur  -23.495 -32.978 -33.925 -18.711

Sundhedsområdet 0 -4.877 -5.229 -3.584

Sociale opgaver og beskæftigelse   -2.585 -1.358 -1.358 -687

Administration  0 0 0 -141

10 Anlægsudgifter i alt   -61.741 -76.094 -73.630 -41.055

Kommunale ældreboliger -4.688 -18 211 -5.943

Jordforsyning  2.979 3.528 -2.334 -3.224

Resultat af skattefinansieret 

virksomhed -22.867 -30.877 -12.173 -7.987

B. Brugerfinansieret virksomhed

11 Drift   495 495 1.104 1.406

Anlæg  0 0 0 0

Resultat af brugerfinansieret 

virksomhed 495 495 1.104 1.406

C. Samlet resultat (A+B)  -22.372 -30.382 -11.069 -6.581

Revideret budget er inkl. merbevillinger og overførsler

Resultatopgørelse

Positive tal angiver indtægt

Negative tal angiver udgift

Alle beløb i hele 1.000 kr.

 

Note A. Skattefinansieret virksomhed

Regnskabsopgørelse,  udgiftsbaseret
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Budget 2016

Revideret 

budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015

 

Likvid beholdning ved årets start 92.095 106.954 106.954 132.500

Årets resultat -22.372 -30.382 -11.069 -6.581

Låneoptagelse mv. 26.259 16.312 18.884 1.425

Afdrag på lån -11.646 -11.846 -11.836 -11.437

Øvrige balanceforskydninger -3.108 -3.297 -31.307 -8.953

I alt ændring af likvide aktiver -10.867 -29.213 -35.328 -25.546

Likvid beholdning ved årets udgang 81.228 77.741 71.626 106.954

Finansieringsoversigt

Alle beløb i hele 1.000 kr. 

Finansieringsoversigt, udgiftsbaseret

Tilgang og anvendelse af likvide aktiver
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Note Aktiver Primo 2016 Ultimo 2016

12 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 662.180 611.840

Tekniske anlæg mv. 63.926 66.341

Inventar 19.838 16.766

Anlæg under udførelse 27.040 64.714

I alt 772.984 759.661

Immaterielle anlægsaktiver 165 83

Finansielle anlægsaktiver

13 Aktier og andelsbeviser 737.526 703.245

14 Langfristede tilgodehavender 31.769 34.264

15 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld/tilgodehavende) -2.858 -3.962

I alt 766.437 733.547

Anlægsaktiver i alt 1.539.586 1.493.291

Omsætningsaktiver

16 Grunde og ejendomme udbudt til salg 43.491 44.149

17 Tilgodehavender 44.713 56.741

18 Værdipapirer 5.136 5.092

19 Likvide beholdninger 106.954 71.626

I alt 200.294 177.608

Aktiver i alt 1.739.880 1.670.899

Note Passiver

20 Egenkapital

Modpost for takstfinansierede aktiver 2.232 2.057

Modpost for selvejende institutioners aktiver 23.536 22.590

Modpost for skattefinansierede aktiver 790.872 779.246

Balancekonto 166.444 131.871

I alt 983.084 935.764

21 Hensatte forpligtelser 156.752 151.583

22 Langfristede gældsforpligtelser 415.775 412.750

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. 5.562 5.667

23 Kortfristede gældsforpligtelser 178.707 165.135

Passiver i alt 1.739.880 1.670.899

Øvrige noter : 24 – 27.

Balance

Balance pr. 31.12.2016 Alle beløb i hele 1.000 kr. 

Anlægsaktiver 
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Noter 
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1.  Skatter 

Hele 1.000 kr. 2016 2015 Ændr. 

Kommunal indkomstskat:    

• Forskud 831.259 811.351 19.908 

• Afregning vedr. det skrå skatteloft -775 -48 -727 

Selskabsskatter  8.182 6.118 2.064 

Anden skat på visse indkomster, dødsboer mv. 1.682 5.884 -4.202 

Ejendomsskatter  55.091 52.002 3.089 

I alt   895.439 875.307 20.132 

Positive beløb er indtægter, negative er udgifter. 

 
Struer Kommune har hvert år siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er kommu-
nens faktiske udskrivningsgrundlag i  2013, som er grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
i 2016.  
 
 

 

2. Generelle tilskud mv. 

Hele 1.000 kr. 2016 2015 Ændr. 

Udligning og generelle tilskud, i alt, som består af: 364.256 354.612 9.644 

• Kommunal udligning  318.596 304.068 14.528 

• Statstilskud til kommuner 39.204 41.964 -2.760 

• Efterreguleringer  -1.464 564 -2.028 

• Udligning af selskabsskat 7.920 8.016 -96 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge  -5.160 -5.388 228 

Kommunale udviklingsbidrag til regionerne -2.736 -2.700 -36 

Særlige tilskud, i alt, som består af: 74.520 74.068 452 

• Tilskud til ”Ø-kommuner” 4.080 3.664 416 

• Beskæftigelsestilskud 41.652 41.088 564 

• Beskæftigelsestilskud, kompensation/efterreg. -7.524 -612 -6.912 

• Det særlige ældretilskud (generelt løft) 3.180 3.120 60 

• Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) 4.260 4.188 72 

• Tilskud til bedre dagtilbud 1.644 1.668 -24 

• Tilskud til omstilling af folkeskolen 5.364 4.932 432 

• Styrkelse af likviditet 20.688 14.484 6.204 

• Tilskud til integration 2.640 1.536 1.104 

• Tilskud til styrkelse af akutfunktion 228  228 

• Diverse bl.a. kompensation for refusionsomlæg-
ning 

1.692  -1.692 

Tilbagebetaling af købsmoms  -24 -142 118 

I alt   430.856 420.450 10.406 

Positive beløb er indtægter, negative er udgifter. 



Noter 

 

32 

Skattefinansierede driftsudgifter 

Omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og 
refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter - f.eks. forældrebetalinger på daginstitutionsområdet. 

Der udarbejdes et udgiftsbaseret regnskab, som indeholder samtlige udgifter/investeringer og indtægter af-
holdt i regnskabsåret.  

Efterfølgende vises med udgangspunkt i resultatopgørelsen – regnskabstallene for 2016 og 2015 – i løbende 
priser. 

 

3.  Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Faste ejendomme -1.688 -1.030 

Svømme- og idrætshaller mv.  -6.587 -6.820 

Naturbeskyttelse -635 -1.239 

Vandløb  -719 -603 

Miljøbeskyttelse mv.  -443 -336 

Redningsberedskab  -6.202 -6.455 

I alt  -16.274 -16.483 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

4.  Transport og infrastruktur 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Kollektiv trafik  -11.273 -11.233 

Havne -23 -50 

Vej- og parkvæsen  -21.765 -24.079 

I alt  -33.061 -35.362 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

5. Undervisning og kultur 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Folkeskoler  -158.672 -154.160 

Skolepsykolog  -6.886 -6.741 

Skolefritidsordninger  -11.267 -11.645 

Befordring af elever i grundskolen -5.204 -2.221 

Specialundervisning i regionale tilbud  -182 -92 

Kommunale specialskoler -21.746 -26.191 

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 80 -331 

Bidrag til statslige og private skoler -5.256 -6.853 

Efterskoler og ungdomskostskoler  -8.122 -7.826 

Ungdommens uddannelsesvejledning -2.367 -2.352 

Specialpædagogisk bistand til voksne -618 -620 

Ungdomsuddannelser  -3.857 -3.293 

Folkebiblioteker  -7.939 -8.131 

Kulturel virksomhed, museer, musikskole mv.  -13.730 -13.406 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. -6.867 -7.710 

Ungdomsskolevirksomhed  -6.681 -6.416 

I alt  -259.314 -257.326 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 
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6. Sundhedsområdet 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Aktivitetsbestemt medfinansiering -77.899 -77.718 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -5.629 -5.391 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut -6.600 -6.857 

Kommunal tandpleje -10.718 -10.264 

Sundhedsfremme og forebyggelse -3.275 -4.561 

Kommunal sundhedstjeneste -3.129 -2.677 

Andre sundhedsudgifter -1.625 -1.664 

I alt  -108.875 -109.132 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

7. Sociale opgaver og beskæftigelse 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Central refusionsordning  4.228 3.955 

Dagtilbud til børn og unge  -62.839 -69.461 

Døgninstitutioner, opholdssteder mv. for børn og unge  -49.236 -46.125 

Plejehjem/-centre, hjælpemidler mv. til ældre og handi-
cappede 

-213.446 -205.286 

Rådgivning -2.241 -3.731 

Tilbud til voksne med særlige behov -76.726 -75.856 

Tilbud til udlændinge -15.796 -7.961 

Førtidspensioner og personlige tillæg -88.101 -95.530 

Kontante ydelser -117.361 -115.353 

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -57.532 -45.062 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger  -16.492 -20.756 

Støtte til frivilligt socialt arbejde -1.087 -870 

I alt  -696.629 -682.036 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

8. Administration mv. 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr.  Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Politisk organisation - byråd, valg mv.  -7.205 -8.097 

Administrationsbygninger  -4.471 -5.419 

Sekretariat og forvaltninger  -44.440 -45.964 

Fælles IT og telefoni -24.825 -24.384 

Administration vedr. jobcenter -23.279 -19.726 

Administration vedr. naturbeskyttele -2.101 -1.791 

Administration vedr. miljøbeskyttelse -4.032 -3.886 

Byggesagsbehandling 488 -1.574 

Voksen-, ældre- og handicapområdet -9.359 -8.231 

Det specialiserede børneområde -5.780 -5.366 

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark -3.261 -3.165 

Erhvervsfremme og turisme  -5.249 -9.959 

Lønpuljer, tjenestemandspension, forsikringspulje mv. -13.220 -13.164 

I alt  -146.734 -150.726 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 
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9.  Renter 

Hele 1.000 kr.  2016 2015 Ændr. 

Renter af likvide aktiver 446 845 -399 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt   69 117 -48 

Renter af langfristede tilgodehavender  332 451 -119 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed  0 36 -36 

Renter af kortfristet gæld -59 0 -59 

Renter af langfristet gæld, kurstab/-gevinst, garantiprovision 
mv.  

-2.616 -3.906 1.290 

I alt   -1.828 -2.457 629 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

10.  Skattefinansierede anlægsudgifter  

Anlægsudgifterne beløber sig i 2016 til netto 73,6 mio. kr. Af større anlægsprojekter kan nævnes:  

 

 Hele 1.000 kr. 

0.10 Energibesparelse foranstaltninger 

0.18 Nyt Plejecenter, serviceareal 

491 

807 

0.31 Fritidscenter Struer, anlægstilskud 

2.22 Slidlag 

16.600 

6.740 

2.22 Havnen og Byen 

2.22 Cykelsti på Hjermvej 

2.22 Etablering af P-plads på lystbådehavnen, 3. etape 

1.998 

830 

512 

2.22 Øvrige vejanlæg 2.599 

2.33 Venø Færgefart, hybridfærge 1.038 

2.40 Jegindø Fiskerihavn, anlægstilskud 1.000 

3.01 Langhøjskolen, renovering af skolekøkken 730 

3.01 Limfjordsskolen, renovering og nybyggeri 

3.01 Pædagogisk ombygning af Parkskolen 

23.962 

8.565 

3.64 Midtpunktet, opdatering af køkken og ombygning af omklædningsrum 610 

4.88 Nyt sundhedscenter 5.229 

5.14 Dagtilbud, renovering af Struerdalvej  

5.59 Fønixgården, sammenhængende dag- og døgntilbud 

937 

421 
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11.  Brugerfinansieret virksomhed 

De brugerfinansierede virksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller under-
skud opsamles på en særlig udlægskonto i den finansielle status. Der er altså ”vandtætte skotter” til den 
skattefinansierede økonomi. 

 

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Renovation  264 350 

Genanvendelse  840 1.056 

I alt  1.104 1.406 

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 

 

 

12. Anlægsoversigt 

Hele 1.000 kr.  

Grunde og 
bygninger 

Tekniske 
anlæg 

mv. 

Inventar 
mv. 

Materielle 
anlægs-

aktiver 
under 

udførelse 

Immate-
rielle 

anlægs-
aktiver 

I alt 

Kostpris pr. 1. januar 
2016 996.883 110.164 61.168 27.040 1.985 1.197.240 

Tilgang 1.552 4.078 5.840 43.268  54.738 

Afgang -22.142 -1.701 -373   -24.216 

Overført 2.212 5.594  -5.594  2.212 

Kostpris pr. 31. december 
2016 978.505 118.135 66.635 64.714 1.985 1.229.974 

Ned- og afskrivninger pr. 
1. januar 2016 -334.702 -46.237 -41.330 0 -1.819 -424.088 

Årets afskrivninger -35.615 -6.901 -8.912  -83 -51.511 

Ned- og afskrivninger, 
afhændede aktiver 3.652 1.344 373    5.369 

Ned- og afskrivninger pr. 
31. december 2016 -366.665 -51.794 -49.869 0 -1.902 --470.230 

Regnskabsmæssig værdi 
pr. 31. december 2016 611.840 66.341 16.766 64.714 83 759.744 

Afskrives over 20-50 år 10-15 år 3-10 år  3-5 år  

       

Grunde afskrives ikke. 

 

Den offentlige ejendomsværdi af grunde og bygninger tilhørende kommunen udgør 758,5 mio. kr. pr. 31. de-
cember 2016. 
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13.  Aktier og andelsbeviser 

Hele 1.000 kr.   Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Skoleskibet Marilyn Anne 545 552 7 

Nomi I/S 2.773 2.743 -30 

Venø Havn 1.557 1.501 -56 

Messecenter Herning 563 558 -5 

Sampension 57.813 23.281 -34.532 

Naturgas Midt/Nord I/S 12.469 13.438 969 

Apollon Struer A/S 258 272 14 

Midtjyllands Lufthavn 1.228 1.502 274 

Struer Forsyning Holding A/S 660.319 659.398 -921 

I alt   737.525 703.245 -34.280 

 

Nedskrivning af Sampension er jævnfør revisionsberetning, hvor der skal ske en samlet nedskrivning på 34,5 
mio. kr. 

For ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser mv.) foretages indregningen 
efter den indre værdis metode. 
 

 

14.  Langfristede tilgodehavender 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Tilgodehavende hos grundejere 148 130 -18 

Udlån til beboerindskud  4.945 5.906 961 

Indskud i Landsbyggefonden mv. ”-” ”-”  

Andre langfristede udlån og tilgodehavender  5.698 7.979 2.281 

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne 
virksomheder som kommunen er regnskabsførende for 

12.561 12.214 -347 

Deponering af overskudslikviditet, salgsindtægt for gade-
lys mv. 

8.417 8.035 -382 

I alt   31.769 34.264 2.495 

 

Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrø-
rende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med ”-” i regnskabet. 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender er optaget i regnskabet til nominel værdi.  

Kommunens mellemværender med eksterne virksomheder betyder, at der i det trykte regnskab korrigeres for 
disse mellemværender under dels Langfristede tilgodehavender og dels under Likviditeten. Ellers vil beløbet 
komme til at figurere som kommunal gæld – og modsat en større kassebeholdning end kommunen reelt har. 

 

15.  Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder  

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Genanvendelsesordninger -860 -1.700 -840 

Renovation mv. -1.998 -2.262 -264 

I alt   -2.858 -3.962 -1.104 

 

Kommunen har således ved årets udgang en netto gæld til forsyningsvirksomhederne på 3.962.000 kr.  
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16.  Grunde og ejendomme udbudt til salg 

Hele 1.000 kr.   

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi primo 2016 43.491 

- grunde solgt i 2016 -886 

- korrektioner 237 

- byggemodningsudgifter afholdt i 2016, optaget til kostpris 1.307 

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi ultimo 2016 44.149 

 

17.  Tilgodehavender 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Tilgodehavender hos staten  13.453 11.280 -2.173 

Tilgodehavender i betalingskontrol  18.307 40.305 21.998 

Andre tilgodehavender  2 2 1 

Forudbetalte udgifter 39 39 0 

Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår 12.912 5.115 -7.797 

I alt   44.713 56.741 12.028 

 

 

18.  Værdipapirer  

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Pantebreve  5.136 5.092 -44 

 

19.  Likvide beholdninger 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Bogført beholdning 119.515 83.840 -35.675 

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne 
virksomheder som kommunen er regnskabsførende for 

-12.561 -12.214 347 

I alt   106.954 71.626 -35.328 

Se forklaring i note 14. 
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20. Egenkapitalopgørelse 

Udvikling i egenkapital Hele 1.000 kr. 
 
Egenkapital pr. 1. januar 2016 

 
983.084 

Resultat iflg. regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret -11.069 

Ældreboliger, regulering vedrørende låneoptagelse og afdrag 8.141 

Aktier og indskud i selskaber, op- og nedskrivning (jf. note 13) -34.615 

Afskrivning af restancer og andre tilgodehavender, herunder indbetaling af afskrevne be-
løb 

-162 

Andre statuskorrektioner -1.122 

Regulering af hensættelser 1.405 

Regulering af leasingforpligtelser (jf. note 22) 1.001 

Kursreguleringer mv. på udlandslån, indekslån og ældreboliglån 931 

Kursregulering af obligationsbeholdning 534 

Landsbyggefonden, årets udlån optages med nul 384 

Udvikling i modposter til anlægsaktiver -12.748 

Egenkapital pr. 31. december 2016 935.764 

 

 

21.  Hensatte forpligtelser 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Pensionsforpligtelser -143.600 -138.331 5.269 

Arbejdsskadeforpligtelser -13.152 -13.252 -100 

 -156.752 -151.583 -5.169 

Negative tal er gæld. 

 

22.  Langfristede gældsforpligtelser 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Selvejende institutioner med overenskomst -204 -190 14 

Ældreboliger -221.941 -212.969 8.973 

Finansielt leasede aktiver -4.614 -3.613 1.001 

Øvrig gæld -189.016 -195.978 -6.962 

 -415.775 -412.750 3.025 

Negative tal er gæld. 

Der er ikke foretaget lånekonverteringer i 2016. 

Det kan oplyses, at andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end danske kroner, 
udgør i alt 24,8 mio. kr. - optaget i EUR.
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23.  Kortfristede gældsforpligtelser 

Hele 1.000 kr.  Primo 2016 Ultimo 2016 Forskel 

Kortfristet gæld til staten -3.289 -3.946 -657 

Feriepengeforpligtelse -86.027 -87.843 -1.816 

Anden kortfristet gæld -89.391 -73.346 16.045 

I alt -178.707 -165.135 13.572 

Negative tal er gæld. 

 

24.  Garantiforpligtelser 

Garantiforpligtelserne omfattede ved udgangen af 
2016 i alt 509,2 mio. kr., som i hovedtræk er sam-
mensat således: 

 

Formål, hele 1.000 kr. Restgæld 

ultimo 2016 

Idrætsformål  

Boligforanstaltninger mv.  

Andre garantier  

80 

320.600 

188.550 

I alt  509.230 

En oversigt over garantier findes i regnskabets bi-
lagshæfte. 

 

 

Herudover hæfter Struer Kommune for følgende 
lån med solidarisk hæftelse: 

 

Lån med solidarisk hæftelse hele 
1.000 kr. 

Nomi4s I/S: Struer Kommune hæfter 
sammen med Holstebro, Herning og 
Lemvig kommuner for NOMI’s forplig-
telser på i alt  

 

 

 

21.661 

 

Måbjerg BioEnergy : Struer Kommune 
hæfter sammen med Holstebro Kom-
mune for Måbjerg BioEnergys forplig-
telser på i alt  

 

  

273.041 

Udbetaling Danmark: Kommunerne 
hæfter solidarisk jævnfør  Lov om Ud-
betaling Danmark §32, stk. 5 

 

Midttrafik: Kommunerne hæfter solida-
risk for gæld vedrørende investering til 
anskaffelse af rejsekortet 

 

900.440 

 

 

135.100 
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25.  Leasingforpligtelser 

Der er ved udgangen af 2016 leasingforpligtelser 
for i alt 3,6 mio. kr., som kan specificeres således: 

 

Leasingforpligtelser 

hele 1.000 kr. 

Restgæld 

ultimo 2016 

IT-udstyr mv. 2.327 

Flygel, Musikskolen 229 

Hjemmeplejen,18 biler  1.057 

I alt  3.613 

 

26.  Arbejdsskader, selvforsikring 

Struer Kommune er selvforsikret på arbejdsskade-
området. Alle årets udgifter til skader mv. afholdes 
på driften, under konto 6.74 Forsikringer.  

Ved regnskabsafslutningen sammenholdes resul-
tatet med budgettet, og overskud/underskud over-
føres til konto 9.47 Henlagt til arbejdsskader. Sam-
tidig indsættes/hæves det tilsvarende beløb på en 
særskilt bankkonto, der registreres i regnskabet på 
konto 9.43 Indestående i bank vedrørende ar-
bejdsskader. Hensættelsen har ingen indflydelse 
på størrelsen af kommunens likvide aktiver.  

 

Hensættelse Hele 1.000 kr. 

Hensat/indsat på særskilt bank-
konto pr. 31. december 2015 

13.077 

Rente af det hensatte beløb 0 

Overskud forsikringskontoen 
2016 

426 

Hensat på særskilt bankkonto 
pr. 31. december 2016 

13.503 

 

Det hensatte beløb skal ses i sammenhæng med 
den opgjorte arbejdsskadeforpligtelse, 

 

Forpligtelse Hele 1.000 kr.  

Pr. 31. december 2015 13.152 

Forøgelse af forpligtelsen i 2016 100 

Pr. 31. december 2016 13.252 

Se også note 21. 

 

 

 

 

27.  Eventualrettigheder  

Der er ved udgangen af 2016 eventualrettigheder 
for i alt 74,7 mio. kr, som kan specificeres således: 

 

Eventualrettigheder  

hele 1.000 kr. 

Restgæld 

ultimo 2016 

Indskud i Landsbyggefond 56.485 

Struer Museum 12.000 

Thyholm Egnsmuseum 380 

Venø Efterskole 2.750 

Struer Skolehjem 3.047 

I alt  74.662 

 

Øvrige oplysninger 

Der er udarbejdet et bilagshæfte, hvor der findes 
diverse specificerede oversigter  til regnskabet for 
2016.  

Bilagshæftet kan rekvireres i Økonomi og Løn. 

 

Udførelse af opgaver for andre myndighe-
der 

I henhold til bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 
1995 med senere ændringer skal kommunen i for-
bindelse med regnskabsaflæggelsen give en regn-
skabsmæssig redegørelse for opgaver, der udfø-
res for andre myndigheder.  

Struer Kommune har ikke udført opgaver for andre 
myndigheder i 2016. 
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