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Forord 
2020 et år præget af Covid-19 

Den alt overskyggende overskrift i 2020 har været Covid-19, herunder lange perioder med delvis nedlukning af 
samfundet. Det har haft betydelige konsekvenser i form af øget arbejdsløshed og udfordringer for erhvervslivet i 
det hele taget. Ringkøbing-Skjern kommune har dog ikke være så hårdt ramt som mange andre dele af landet, 
bl.a. er stigningen i ledighed mindre end landsgennemsnittet. 

Økonomisk er kommunen kommet godt ud af 2020. Regnskabet for 2020 viser, at økonomien fortsat er sund. Der 
blev budgetteret med et underskud på godt 111 mio. kr. Underskuddet blev langt mindre, nemlig 57,5 mio. kr. 
Det skal ses i sammenhæng med, at der har været et historisk højt anlægsforbrug, hvor en række projekter er 
fremrykket med henblik på at understøtte erhvervslivet og dermed begrænse ledigheden. 

Regnskabet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed med 129,7 mio. kr., hvilket er 80 mio. kr. højere 
end budgetteret. Der er to primære årsager til det væsentligt bedre driftsresultat. Som følge af Covid-19 aftalte 
KL og regeringen i foråret 2020 væsentlige kompensationer til kommunerne, ikke mindst til 
beskæftigelsesområdet, bl.a. som følge af øget ledighed. Ringkøbing-Skjern kommune har som følge heraf 
modtaget godt 77 mio. kr. i ekstra bloktilskud fra Staten. Der har ikke på udgiftssiden været behov for at anvende 
alle de ekstra indtægter. Samtidig har de decentrale aftaleenheder og øvrige områder med overførselsadgang, 
haft et mindre forbrug på ca. 40 mio. kr. i 2020, og dermed øget opsparingen, der overføres til 2021.  

Anlægsudgifterne og afdrag på lån overstiger i 2020 driftsoverskuddet. Balancen i regnskabet er opnået gennem 
lånoptagelse, der sammen med driftsoverskuddet, langt ad vejen kan finansiere anlægsudgifterne og afdrag på 
lån. 

Byrådets mål om en skattefinansieret kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. ultimo året, er opfyldt med 
regnskabsresultatet for 2020, idet kassebeholdningen ved årets udgang udgør godt 225 mio. kr. 

Fokus på investeringer og udvikling 

Byrådet har øget målet for anlægsinvesteringer fra tidligere 70 til 110 mio. kr. Covid-19 medførte, at der blev 
fremrykket en række investeringer som er igangsat i 2020, ikke mindst vejprojekterne omkring Søndervig. 
Samlet set har det medført et historisk højt niveau for anlægsinvesteringer i 2020. Brutto er der gennemført 
investeringer med mere 200 mio. kr. Det er ikke mindst investeringer rettet mod vedligeholdelse og udbygning 
af veje og bygninger.  

Investeringerne medvirker også til et udviklingsfokus, herunder bl.a. understøttelse af Lalandia-projektet ved 
Søndervig, der forventes at øge turist tilstrømningen på sigt. Der er endvidere udsigt til betydelige 
anlægsinvesteringer i 2021, hvor der er afsat et anlægsbudget på godt 140 mio. kr. Hertil kommer en lang række 
igangværende projekter, der forventes afsluttet i løbet af 2021, herunder ombygningen af Tim skole og den nye 
børnehave i Tim. 

Fremtiden 

Det var en stor glæde, at Folketinget i foråret 2020 vedtog en reform af tilskuds- og udligningssystemet. 
Reformen har betydet et forbedret indtægtsgrundlag. Samtidig er målet om et mere stabilt og forudsigeligt 
system en del af reformen. Samlet set skulle det gerne give byrådet bedre muligheder for en mere langsigtet 
planlægningshorisont ved kommende budgetlægninger. 

 

Jeg vil gerne afslutte med at takke alle for samarbejdet og indsatsen i 2020.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune, april 2021 

 

Hans Østergaard 

Borgmester 



Årsrapport 2020 
 

// Marts 2021   4 
 

 

Kommuneoplysninger 
 

 

 

  

Ringkøbing-Skjern Kommune  Redaktion 
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Den økonomiske beretning 
 

Vurdering af regnskab 2020 

Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på 
47,6 mio. kr. Til sammenligning endte regnskabsresultatet med et driftsoverskud på 139,2 mio. kr., 
svarende til en forbedring på 91,6 mio. kr.  

Årsagen til, at driftsoverskuddet er betydeligt større end budgetteret, hænger dels sammen med 
højere indtægter end budgetteret, dels lavere driftsudgifter. Indtægterne er 77,4 mio. kr. højere end 
budgetteret, mens driftsudgifterne er 14,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.  

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i foråret 2020, blev der aftalt 
væsentlige kompensationer til kommunerne som følge af ikke mindst corona-situationen. De øgede 
indtægter på 77,4 mio. kr. er i særlig grad midtvejsreguleringer rettet mod dels 
beskæftigelsesområdet, dels corona-kompensation til serviceudgifterne. Ud af de 77,4 mio. kr. har 
Beskæftigelsesudvalget fået en tillægsbevilling på 27,2 mio. kr., mens der er givet tillægsbevilling på 
17,6 mio. kr. til dækning af corona-udgifter i aftaleenhederne. Der har således i 2020 ikke været behov 
for, at anvende hele den statslige ekstra kompensation.  

Det korrigerede driftsbudget er i forhold til oprindeligt budget, korrigeret med driftsoverførsler på 
148 mio. kr. fra 2019 til 2020, ovennævnte tillægsbevillinger samt i mindre omfang overførsler af 
driftsbudgetter til anlægsbudgettet (vedligeholdelsespulje, Industri 4.0 mv.). 

Set i forhold til det korrigerede budget på driftsområdet, er der et regnskabsmæssigt overskud på 
190,7 mio. kr. Heraf overføres 188,4 mio. kr. til 2021 vedrørende akkumuleret opsparing i 
aftaleenheder og andre områder med overførselsadgang, hvilket er godt 40 mio. kr. mere end 
overførslen fra 2019 til 2020.  

De centrale poster uden overførselsadgang balancerer således samlet set med et mindre overskud på 
godt 2,2 mio. kr. Der har været et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område, som dog 
modsvares godt og vel af et mindre forbrug på Børn- og Familieudvalgets og i mindre grad 
Økonomiudvalgets områder. 

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har netto udgjort 168,6 mio. kr., hvilket er 44,3 
mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. På jordforsyningsområdet har der netto været en udgift på 
knap 5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med 2,8 mio. kr.  

Brutto har anlægsudgifterne i 2020 udgjort 206,6 mio. kr., heraf 15,2 mio. kr. på 
jordforsyningsområdet. Da anlægsforbruget netto har været noget mindre, er der således opnået 
anlægsindtægter fra primært statslig medfinansiering på en række områder samt salg af grunde med i 
alt 33 mio. kr.  

Det samlede resultat af det skattefinansierede område blev budgetteret til et underskud på 85,4 mio. 
kr. Regnskabsmæssigt endte det med et underskud på 43,9 mio. kr., hvilket er en forbedring med 41,5 
mio. kr. i forhold til budgettet. Samlet set er årsagerne til forbedringen, de øgede indtægter fra Staten, 
som kun delvist er anvendt til tillægsbevillinger, og den øgede opsparing i aftaleenhederne mv. Disse 
forhold modsvares delvist af et større anlægsforbrug end budgetteret. 

På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, blev der budgetteret 
med et underskud på 25,9 mio. kr., mens regnskabet viser et underskud på 13,5 mio. kr. Årsagen til, at 
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regnskabet endte med et noget lavere underskud er, at anlægsforbruget har været væsentligt mindre 
end budgetteret. 

Det samlede regnskabsmæssige resultat er et underskud på 57,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var 
budgetteret med et underskud på 111,3 mio. kr. Regnskabsresultatet er således 53,8 mio. kr. bedre 
end budgetteret.  

 

 

Likviditet  

Kassebeholdningen ved udgangen af 2020 er opgjort til 225,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med 
byrådets mål om en kassebeholdning ultimo året på minimum 150 mio. kr.  

Den skattefinansierede andel af kassebeholdningen udgjorde 202 mio. kr., mens renovations- og 
genbrugsfondene har en kassebeholdning ved udgangen af 2020 på 23,5 mio. kr. Kassebeholdningen 
ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation. 

Ud af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2020 på 202 mio. kr., var 122,8 mio. kr. 
deponeret.  

Til bedømmelse af kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres: 

 Driftsoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør godt 188 mio. kr. – beløbet er en del af 

kassebeholdningen. 

 Størrelsen af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør netto 97,2 mio. kr. – beløbet er en 

del af kassebeholdningen. 

 Kassebeholdningen ultimo året er på et af de laveste niveauer, set i forhold til den 

gennemsnitlige daglige kassebeholdning. 

   

Resultatopgørelse

1.000 kr. ( - = indtægt) 
Oprindeligt
budget 2020

Korrigeret
budget 2020

Regnskab
2020

Afvigelse

Skatter -2.760.660 -2.760.660 -2.752.900 -7.760
Generelle tilskud m.v. -863.597 -865.361 -948.767 85.1700

Indtægter i alt -3.624.257 -3.626.021 -3.701.667 77.4100
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 3.576.614 3.753.151 3.562.449 14.165

Driftsresultat før finansiering -47.643 127.130 -139.218 91.5750
Renter m.v. 5.935 5.935 9.560 -3.625
Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed) 124.304 372.020 168.624 -44.320
Jordforsyning 2.805 -13.628 4.975 -2.1700

Resultat, skattefinansieret område 85.401 491.457 43.941 41.4600
Forsyning, drift -3.347 -3.300 -3.607 260
Forsyning, anlæg - nettoudgift 29.245 40.435 17.148 12.0970

Resultat af forsyning 25.898 37.135 13.540 12.3580
Resultat, i alt 111.299 528.592 57.481 53.818
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I henhold til kassekreditreglen må den gennemsnitlige daglige kassebeholdning, eksklusiv deponerede 
midler, aldrig blive negativ. I regnskabsåret 2020 udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 
ca. 318,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i løbet af 2020 faldet fra 336,8 mio. kr. primo 
2020 til 318,1 mio. kr. ultimo 2020.  
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Forventninger til fremtiden 
 

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet i foråret 2020 forbedrede kommunens indtægtsgrundlag 
i 2021. Ét af formålene med reformen var at skabe et mere stabilt og forudsigeligt system. Det 
forventes derfor, at forbedringen af kommunens indtægtsgrundlag i 2021, også vil slå igennem de 
kommende år. 

På driftsområderne var den største udfordring i 2020, det fortsatte betydelige pres på tilgangen af 
borgere og dermed udgifternes størrelse inden for Handicap og Psykiatri. Byrådet besluttede ved 
budgetlægningen for 2021 – 2024, at øge fagområdets budgetramme med 20 mio. kr. i 2021, 15 mio. 
kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 samt 0 kr. i 2024. Den øgede ramme i 2021 forventes at øge 
mulighederne for budgetoverholdelse. Da forøgelsen af budgetrammen er faldende de kommende år, 
vil de samlede udgifter skulle nedbringes til et lavere niveau fremover. 

Med baggrund i en analyse af BDO hen over sommeren 2020, er der igangsat et større arbejde, der har 
til hensigt at fremme mulighederne for et samlet set lavere udgiftsniveau fremadrettet, inden for 
fagområdet Handicap og Psykiatri. 

Der er budgetudfordringer inden for fagområdet Sundhed og Omsorg i 2021. Det gælder ikke mindst i 
form af en stigende visitering til hjemmepleje og stigende udgifter til hjælpemidler. På begge områder 
er der igangsat analyser af årsagerne til udviklingen. 

Covid-19 situationen medførte i 2020 væsentligt højere udgifter på arbejdsmarkedsområdet, herunder 
en stigende ledighed. Staten har kompenseret kommunerne for de stigende udgifter, hvilket også 
forventes at ske fremover i det omfang der måtte være behov. Udfordringerne på arbejdsmarkedet har 
dog ikke haft samme niveau i Ringkøbing-Skjern kommune som mange andre steder i landet. 
Beskæftigelsessituationen inden for industri og håndværk har været god også i 2020. 

Befolkningsudviklingen har stor betydning for den kommunale økonomi, herunder også i relation til 
det reformerede tilskuds- og udligningssystem. Indbyggertallet er faldet væsentligt de seneste par år. 
Faldet i 2020 på godt 400 indbyggere hænger givetvis bl.a. sammen med Covid-19, da grænserne har 
været lukket i lange perioder. Antal indvandrere fra Østeuropa har i 2020 været noget lavere end 
tidligere år. 
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Hoved- og Nøgletal  
 

 

 

 

Regnskab Regnskab Regnskab Budget

2018 2019 2020 2021

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -88.702 -89.052 -129.658 -146.439
Resultat af det skattefinansierede område 2.758 24.315 43.941 661
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -8.253 -9.691 -3.607 -2.371
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 4.833 2.340 17.148 9.800

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt (9.80-9.84) 1.708.723 1.674.457 1.655.860
Finansielle anlægsaktiver (9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) 3.042.422 3.059.468 3.089.496
Varebeholdninger (9.86) 1.841 423 267
Værdipapirer (9.20) 45.252 44.780 42.735
Tilgodehavender (9.12-9.19) 47.783 52.550 69.583
Omsætningsaktiver til salg (9.87) 136.941 137.467 141.956
Likvide beholdninger (9.01-9.05 + 9.07-9.11) 149.980 120.398 102.693

Aktiver total 5.132.943 5.089.544 5.102.590

Balance, passiver
Egenkapital (9.91-9.99) -3.370.732 -3.277.390 -3.243.447
Hensatte forpligtigelser (9.90) -585.393 -601.591 -482.234
Langfristet gæld (9.63-9.79) -918.666 -964.601 -1.098.775
- heraf ældreboliger -351.069 -333.508 -315.119
Nettogæld, fonds, legater, deposita m.v. (9.46-9.49) -52.740 -50.807 -60.845
Kortfristet gæld (9.50-9.62) -205.413 -195.155 -217.290

Passiver total -5.132.943 -5.089.544 -5.102.590

Gens.likviditet Kassekreditreglen (excl.deponering) 327.009 336.819 318.128

Deponerede midler, ultimo året 96.356 139.816 122.790

Gns.likviditet -excl.deponering- pr. indbygger (kr.) 5.744 5.951 5.662

Langfristet gæld total pr. indbygger (kr.) -16.137 -17.044 -19.557

Langfristet alm. gæld pr. indbygger (kr.) -9.970 -11.151 -13.949

Langfristet gæld vedr. ældreboliger (kr.) -6.167 -5.893 -5.609

Skatteudskrivning
Udskrivningsgrundlag pr indbygger (kr.) regnskab 158.949 157.916 164.930 164.643
Udskrivningsprocent kommuneskat * gennemsn. 25,00 25,00 25,00 25,00
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme 31,00 31,00 31,00 31,00
Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 7,20 7,20

Indbyggertal ultimo året 56.930 56.594 56.182  

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal

1.000 kr.  ( -  =  indtægt)
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Beretninger 
Beretning – Sundhed og Omsorg 
 

Corona-indsatsen i Sundhed og Omsorg 

Med Coronapandemien i marts måned ændrede hverdagen sig voldsomt for medarbejdere og ledere i 
Sundhed og Omsorg.  

På få dage skulle den grundlæggende viden om hygiejne og værnemidler justeres til specialviden hos 
den enkelte medarbejder og anvendes i det tætte daglige møde med borgerne.  

Sundhed og Omsorg fik den ledelsesmæssige opgave med Hygiejnenetværket, at oprette og drive et 
centralt værnemiddeldepot og senere oprettelsen af kommunens isolationsfacilitet. 

I takt med genåbning i samfundet blev værnemiddeldepotet depot for flere fagområder, og driften 
overgik senere til Land, By og Kultur med fortsat faglig sparring fra Sundhed og Omsorg. 

Særligt på plejecentrene har beboerne været udfordret af besøgs- og samværsrestriktioner under 
nedlukningerne med øget risiko for isolationsfølelse. Ledere og medarbejdere har sammen med 
beboerne fundet nye former for socialt samvær og aktiviteter, hvor hjælp til alternativ kontakt med 
pårørende, små spisegrupper og udendørsaktiviteter mm. har været en succes. Pårørende og frivilliges 
stærkt begrænsede muligheder for dels samvær med den enkelte beboer og dels interaktion med 
hverdagen på plejehjemmet, har derudover stillet helt andre krav om information fra leder og 
medarbejdere til de pårørende. 

Sundhed og Omsorg har haft egen medarbejdergruppe til at varetage de obligatoriske tests i henhold 
til lokal smittetryk og krav fra sundhedsmyndigheder – ca. 3000 test om ugen. Kontinuerlige tests, en 
systematisk smitteopsporing samt høj hygiejnisk standard har betydet, at ledere og medarbejdere i 
enhederne har kunnet forebygge større smitteudbrud, trods flere spredte smitteudbrud. 

Sundhed og Omsorg har i samarbejde med regionen varetaget set up i forbindelse med vaccination af 
de første målgrupper. Det er gået over alt forventning med stort flow, højtidelig stemning, søde og 
sjove bemærkninger og folk med gule veste over det hele til at hjælpe den ældre målgruppe godt 
igennem. 

Arbejdet med den DialogBaseredeAftale 

Med udgangspunkt i DBA’en for Sundhed og Omsorg for 2019-2022 er der i årets løb arbejdet med fem 
forskellige temaer, nemlig Rygning, Mental Sundhed, Fysisk Aktivitet og rehabilitering, Styrket 
samarbejde og tryghed, samt Kost, måltider og fællesskaber. Temaerne, og de tilknyttede indsatser, er 
en udmøntning af målsætninger og mål fra Ældrepolitikken og Sundhedspolitikken samt den regionale 
sundhedsaftale. 

Der har ligeledes gennem en længere periode foregået et arbejde med at kortlægge og analysere 
boligområdet i Sundhed og Omsorg, samt i Handicap og Psykiatri. De færdige boliganalyser blev 
drøftet på et møde i Social- og Sundhedsudvalget i februar 2020, hvor ønsket i første omgang var at se 
nærmere på aflastningsstrukturen, hvorfor der blev igangsat en særskilt analyse af dette område. 
Byrådet har efterfølgende godkendt organiseringen i januar 2021, og der arbejdes herefter videre med 
aflastningsområdet, som en del af det samlede arbejde med at skabe en overordnet ramme for 
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fremadrettede beslutninger om hele boligområdet.  
 

Demensområdet 

På demensområdet er der i 2020 gennemført et kompetenceudviklingsforløb med fokus på 
personcentreret omsorg i fire enheder, hvilket er en udløber af Sundhedsstyrelsens Demensrejseholds 
besøg i 4 enheder i 2019. Det interne demensrejsehold er finansieret af tilskud fra Kompetencefonden 
og enhederne selv. Der er lavet en værktøjskasse, som handler om undervisning og støtte til 
mennesker med demens og pårørende, og der er planlagt en foredragsrække for borgere og 
pårørende.  

Etablering af et Akutteam 

Gennem 2020 har en arbejdsgruppe og planlægningsgruppe arbejdet på højtryk for at etablere et 
Akutteam pr 1. januar 2021. 

Akutteamet er en tværgående udekørende funktion i Sundhed og Omsorg, som dækker hele 
kommunens geografiske område.  

Fra den 12. januar 2021 er Akutteamet i Sundhed og Omsorg klar til at køre ud og yde sygepleje faglige 
indsatser til borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der er behov for akutte/komplekse 
vurderinger og udvidede undersøgelser, sparring og vejledning. 

De nærmeste samarbejdspartnere vil først og fremmest være borgere og sundhedsfaglige 
medarbejdere på ældrecentre, i hjemmeplejen, praktiserende læger, lægevagt og sygehuse osv. 

Aktivitetsområdet 

På aktivitetsområdet er ”Aktivitet Nord og Syd” lagt sammen under én ledelse og er nu 
”Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg”. Opgaven var at skabe synergi imellem de fem centre (7 
afdelinger).  

Der er derfor blevet arbejdet med sammenlægning og ensretning af den praktiske del, f.eks. 
vagtplaner, arbejdsmiljø, fælles lokalpolitikker, fælles personalemøder osv. 

Sundhedscenter Vest 

I 2020 har Sundhedscenter Vest inden for Sundhedsfremme og Forebyggelse arbejdet med at få 
aktiviteterne for KOL, diabetes og vægtstop lagt ud i naturen, så de kunne gennemføres på trods af 
Covid-19. Derudover har der været et særligt fokus på forebyggelse af ensomhed hos ældre, samt 
udviklet tilbud til rygestop. 

I Rusmiddelcentret er der i 2020 set en stigning af unge med komplekse problemstillinger. Flere af de 
unge har haft blandingsmisbrug, psykiatriske problemer samtidig med sociale problemer, såsom 
hjemløshed og ustabilt socialt netværk. De unges problemstillinger har betydet, at indsatserne har 
været mere intensive, længerevarende og tværfaglige.  

Rusmiddelcentret er også en del af det tværfaglige samskabelsesprojekt for udsatte unge, som hedder 
”RKSK på Alped´Huez” med henblik på at få de unge nærmere arbejdsmarkedet. 

Genoptræningsafdelingen på Sundhedscenter Vest har i 2020 oplevet en fortsat stigning i antallet af 
genoptræningssager, og stigningen forventes at fortsætte i de kommende år grundet den demografiske 
udvikling.  
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Kost og ernæring 

I 2020 har der i Sundhed og Omsorg været fokus på kost og ernæring, som er et af indsatsområderne i 
DBA-målene for 2020-2023 under overskriften Kost, måltider og fællesskaber. Herunder hører også 
dysfagi, som er tygge- og/eller synkebesvær, som skyldes forskellige sygdomme eller afkræftelse og 
skrøbelighed. Et stigende antal borgere og beboere får hjælp rettet mod udfordringer med dysfagi. 

 

Velfærdsteknologi 

På velfærdsteknologiområdet blev der i 2020 taget beslutning om, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til 
afprøvning og indkøb af velfærdsteknologi på tværs af fagområderne Børn og Familie, Handicap og 
Psykiatri, samt Sundhed og Omsorg. Forventningen er naturligvis, at denne pulje vil kunne bidrage til 
at fremme investeringer i velfærdsteknologi i de tre fagområder og hermed kunne bidrage til at 
fremme den enkelte borgers selvhjulpenhed og frihed, et forbedret arbejdsmiljø, samt også indeholde 
potentiale for f.eks. at høste effektiviseringsgevinster.  

Der et etableret et tværgående bevillingsteam på tværs af de tre fagområder, som behandler 
ansøgninger én gang årligt – første gang i marts 2021. 
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Beretning – Handicap og Psykiatri 
 

2020 blev et Corona præget år også for Handicap og Psykiatri. På trods af de mange opgaver forbundet 
med dette har fagområdet også arbejdet med følgende. 

 

Overgang fra ung til voksen 

På baggrund af mål i Handicappolitikken blev der i 2020 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra mange fagområder, handicaprådet og pårørende, der har arbejdet med overgangen fra Ung til 
Voksen. Når et ungt menneske bliver 18 år, så er der risiko for at det bliver en kritisk overgang, da den 
unge mødes med en helt anden lovgivning, helt nye tilbud og forældre skal vænne sig til, at den unge 
selv skal træffe alle beslutninger. Arbejdsgruppen arbejder med at sikre en god overgang for de unge 
og deres pårørende. 

 

Boliganalyse – aflastningstilbud og midlertidige vurderingspladser 

I samarbejde med Sundhed og Omsorg er der arbejdet med en boliganalyse med henblik på at sikre, at 
fagområdets borgere i fremtiden har adgang til relevante aflastningstilbud og midlertidige 
vurderingspladser. De anbefalinger, der nu er godkendt på baggrund af analysen, vil bidrage til at der 
findes gode og vigtige lokale løsninger. Disse løsninger vil være et væsentligt bidrag til at understøtte 
fremtidens indsatser i det vigtige tværkommunale og regionale samarbejde om ”Den nære psykiatri” 
og bidrage til at forebygge genindlæggelser for borgerne. 

 

Analyse gennemført af BDO 

Der er i sommeren 2020 gennemført en analyse i fagområdet med hjælp af BDO. Denne analyse viste, 
at der igennem mange år er visiteret rigtig mange borgere i længerevarende botilbud, heraf en del med 
et lavere støttebehov. Der pågår derfor nu et stort arbejde med at afklare en politisk linje for 
fremtidens serviceadgang til ydelser i fagområdet. Derudover arbejdes der med en økonomisk og 
faglig handleplan, samt en plan for optimering af samarbejdet med andre fagområder. Der er nedsat en 
mængde arbejdsgrupper, der skal arbejde på at finde fremtidens gode løsninger, der skal bidrage til 
økonomisk balance i fremtiden. 
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Beretning – Beskæftigelse og Borgerservice 
 

I 2020 har covid-19 haft stor indflydelse på fagområde Beskæftigelse og Borgerservice. Her kan 
nævnes: 
-  Den midlertidige ret til sygedagpenge. 
-  Det er kun muligt at bevilge virksomhedsrettede tilbud, der kan gennemføres digitalt. 
-  Jobcentret kan vælge hvorvidt opfølgningssamtaler, CV-samtaler eller jobsamtaler kan afholdes ved      
personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. 
 
Beskæftigelsesudvalget er blevet kompenseret med 27,2 mio. kr. i efteråret grundet den særlige 
situation med covid-19. 

 
Forsikrede ledige 
Starten af 2020 var præget af lav ledighed. Grundet første hjemsendelse i foråret steg antallet af ledige 
langsomt, mens antallet i løbet af sommeren faldt igen. Ledigheden er først steget markant sidst i 
december.  
Der var i 2020 udgifter på 92,3 mio. kr. til området.  

Sygedagpenge 
Afledt af den midlertidige ret til sygedagpenge er borgere blevet på ydelsen, og dermed ikke flyttet 
videre til jobafklaringsforløb efter 26 uger. Denne suspension har været gældende siden marts 2020.  
Der har i 2020 været nettoudgifter for 73,9 mio. kr. 

Integration 
Der er fortsat en opbremsning i antallet af flygtninge, som kommunen modtager. I 2020 ankom 15 
kvoteflygtninge og 4 familiesammenførte.  
Ved udgangen af 2020 var 119 borgere på ydelse, hvor antallet ved udgangen af 2019 var 159 borgere. 
6 borgere er repatrieret. 
Endvidere har kommunen modtaget resultattilskud på 44 borgere, som er kommet i ordinær 
beskæftigelse, mens der er modtaget resultattilskud på 5 borgere, som er begyndt på en uddannelse.  

Kontrol med sociale ydelser 
HOS-arbejdet (kontrol med sociale ydelser) har i løbet af 2020 registreret en effekt på 10,4 mio. kr. 
Heraf udgør kommunens andel 6,5 mio. kr. Resten udgør Statens andel. Beløbet fordeler sig over 110 
sager.  
Kontrolgruppen har i alt undersøgt 186 sager, og har haft særlig fokus på fleksjobsager og 
selvstændige på sygedagpenge. 
Covid-19 har også haft indflydelse på kontrolgruppens arbejde, da de ikke har kunnet aflægge 
kontrolbesøg i samme omfang som tidligere. 
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Beretning – Dagtilbud og Undervisning 
 

Corona-pandemien 

Det er svært at komme uden om Corona-pandemien.  Der har været mange udfordringer både i 
forbindelse med nedlukning, genåbning i foråret, hjemsendelse af smitteramte i efteråret og ny 
nedlukning i slutningen af året. Udfordringerne har krævet en helt ekstraordinær indsats af lederne og 
medarbejderne. Heldigvis er der udvist en meget høj grad af ansvarlighed og samarbejdsvilje fra især 
forældrene og børnene, men også fra mange andre. 

Situationen har på ingen måde været optimal – men har også kaldt på initiativ og kreativitet. Som 
eksempel kan nævnes, at afstandskrav i skolerne i foråret blandt andet blev løst ved at stille busser til 
rådighed. På den måde kunne der gennemføres udeundervisning i naturen og ved nogle af kommunens 
mange seværdigheder. 

Nye Veje på det specialiserede område 

2020 blev året, hvor byrådet godkendte projektet ”Nye veje på det specialiserede område”.  Hermed 
blev der indledt et tættere samarbejde mellem Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning samt dagtilbud og 
skoler, med det mål at kunne give bedre og hurtigere hjælp til børn, som har brug for ekstra støtte. 
Samtidig får dagtilbud og skoler flere handlemuligheder lokalt, når økonomien decentraliseres.  

De nye muligheder, som følger med Nye veje på det specialiserede område, udrulles først for alvor i 
2021. Der er store forhåbninger til projektet – ikke mindst til, at det vil lykkes at give flere børn den 
støtte, de har brug for, i deres lokale dagtilbud eller skole. 

Skolestrukturen 

2020 blev også året hvor et særligt skolestrukturudvalg fik gennemanalyseret fordele og ulemper ved 
forskellige mulige ændringer i skolestrukturen. På baggrund af det grundige arbejde i udvalget kunne 
byrådet i efteråret udsende et forslag til ændringer i skolestrukturen i offentlig høring. Der er nu et 
bredt politisk flertal bag et forslag, som sikrer, at der forsat kan være små folkeskoler i de mindre 
bysamfund med de nødvendige økonomiske ressourcer, så længe skolerne har mindst 60 elever.  

Byrådet har også foreslået, at der bliver arbejdet med skolestrukturen i Skjern. En ny organisering, 
hvor Amagerskolen og Kirkeskolen får fælles ledelse kan åbne for nye muligheder – herunder 
muligheder for at skabe nye læringsmiljøer for de ældste elever og et tættere samarbejde med 
ungdomsuddannelserne. 
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Beretning – Børn og Familie 
 

I 2020 arbejdede Børn og Familie ud fra målsætningerne i strategiplanen 2020-2022, hvor der bl.a. var 
et stort fokus på implementeringen af projektet ”Nye veje på det specialiserede område”. Samtidig var 
varetagelsen af kerneopgaverne og den daglige drift på området naturligvis i højsædet.  

Et af midlerne til at nå målet i projektet ”Nye veje på det specialiserede område” var at skabe et bedre 
samarbejde mellem skoler/dagtilbud og Børn og Familie – herunder PPR. I den forbindelse skete der i 
2020 nogle omorganiseringer i PPR, hvor bl.a. psykologer og tale-hørekonsulenters arbejde i højere 
grad blev placeret decentralt på skoler og dagtilbud. Derudover er Børne- og Ungetjenesten – den 
tjeneste der tidligere beskrev samarbejdet mellem skoler/dagtilbud og Børn og Familie – blevet 
erstattet af nye mødeformer i arbejdet med børn med vanskeligheder. Det forgangene år har derfor budt 
på mange spændende og inspirerende tværfaglige samarbejder mellem Børn og Familie samt Dagtilbud 
og Undervisning i arbejdet med en ny organisering. Et tværfagligt samarbejde i stadig udvikling.   

Den nye organisering af mødeformer i samarbejdet mellem skoler/dagtilbud og Børn og Familie har 
ikke kun haft betydning for medarbejderne i PPR. Også de resterende afdelinger i Børn og Familie, der 
arbejder ind i samarbejdet, har mærket forandringerne. Alle medarbejdere på tværs af fagområdet har 
haft en positiv tilgang til forandringerne, hvilket betød, at Nye veje kom godt fra start i 2020.   

Børn og Families arbejde i 2020 var samtidig præget af corona-situationen. Selvom varetagelsen af vores 
kerneopgaver og den daglige drift på området i perioder var påvirket af situationen, løste alle 
medarbejdere i Børn og Familie deres arbejdsopgaver kompetent. De skiftende restriktioner, der har 
påvirket afdelingerne på forskellig vis, har skabt vanskeligheder for både borgere og medarbejdere, men 
de konkrete udfordringer er blevet løst på bedste vis med de nødvendige begrænsninger og 
prioriteringer.  

Alle afdelinger i Børn og Familie har løftet samfundskritiske opgaver i en svær periode, hvilket har 
krævet omstillingsparate medarbejdere. Året 2020 var alt i alt et anderledes år, men både kerneopgaver 
og udviklingsopgaver blev løst under de aktuelle forhold.  
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Beretning – Land, By og Kultur 
 

Sammen vil vi skabe vækst og udvikling  

Land, By og Kultur har på trods af Covid-19 nedlukningen oplevet en generel stigende aktivitet inden 
for Teknik- og Miljøudvalgets område, som afspejler et voksende aktivitetsniveau i vores kommune. 

Antallet af byggesager, plansager og grønne omstillingsaktiviteter såsom solcelleanlæg og 
energilandskaber var inde i en positiv udvikling i 2020. Et positivt aktivitetsniveau i det åbne land blev 
afspejlet i antallet af landzonesager, og godkendelsessager omhandlende erhvervsaktiviteter og 
sommerhussagerne fyldte også meget i 2020. 

Det positive aktivitetsniveau blev forstærket af den målrettede kommunale anlægsaktivitet i forhold til 
såvel vejanlæg og cykelstier som vedligeholdelse og udvikling af de kommunale ejendomme.  

Et udpluk af det store aktivitetsniveau i 2020 omfatter:  

 Indvielse af Sønderupvej 
 Indvielse af rundkørsel og omfartsvej i Søndervig 
 Sommerhus- og centerområdet i Søndervig skyder op. 
 Erhvervsområde i Nr. Vium blomstrer, hvor Arla pt. bygger på livet løs 
 Indvielse af flere cykelstier 
 Helhedsplan for Videbæk og Stadil-Vedersø 
 Prioriteringsplan for udrulningen af solcelleanlæg 
 Byplanlægning for Vorgod-Barde  

 

Tv-serien ”Hvide Sande” gik i juni i optagelse, og med et stort team af fotografer, skuespillere og 
teknikere. Med udendørs optagelser i højsæsonen på hele Holmsland Klit og i Ringkøbing, satte det sit 
præg på dagligdagen i kommunen. De særlige hensyn der skulle tages til optagelse på grund af Covid-
19, forlængede optagelser frem til november måned.  

Sidst på året igangsatte vi i tæt samspil med de øvrige fagområder arbejdet med den kommende 
klimahandlingsplan, som vil sikre, at kommunen aktivt fremmer opfyldelsen af såvel de nationale 
klimamålsætninger som en vækstskabende grøn omstilling.   

Vi vil give plads til det gode liv 

Det høje aktivitetsniveau omfattede ikke alene erhvervs- og byudviklingsaktiviteter, men var også 
målrettede indsatser, der understøtter naturen i Naturens Rige.  

 

 På naturområdet er vores kommunale skove i 2020 blevet dobbelt-certificerede, så de nu både 
er PEFC og FSC-certificerede. Det har stor betydning for de lokale virksomheder, som arbejder 
med træ (TroldTekt), og som er afhængige af at drive virksomhed i en kommune med en klar 
grøn profil.  
 

 En ihærdig og målrettet indsats for vore vandløb, gennemført i tæt samarbejde med berørte 
lodsejere, dambrugserhverv og grønne foreninger gennem flere år, begynder nu for alvor at 
bære frugt. Vi har elfisket i flere af vores vandløb og finder f.eks. en positiv udvikling på 
fiskebestanden i Hover å, samt ved den nye faunapassage ved Oksfelt Dambrug. 
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 I Naturbydelen Ringkøbing K, har kommunen overtaget driften og sikret, at området fremstår 
meget flot til glæde for bruger af området og ikke mindst for de nye beboere i området. Vores 
stærke fokus på at fremme Naturens Rige, har også ført til, at vi har nytænkt vores anvendelse 
af græsafklip, så det fremover bruges til sikring af redningsveje til stranden. 
 

Trec-bane i Sandbæk Plantage. I tæt samarbejde med foreningen Ridespor, har vi igangsat 
etableringen af nye ridestier i dele af plantagen til gavn for både bosætning, turisme og erhverv 
(heste).  

 

Vi vil være tæt på uden at trænge os på 

Covid-19 og nedlukningsperioderne satte ligesom på alle andre områder dagsordenen for kultur- og 
fritidslivet. Kulturinstitutionerne har i længere perioder være lukket helt ned, og mulighederne for at 
dyrke sin idræt og sin foreningsaktivitet har været stærkt begrænset. 

Alligevel har der generelt været en stor entusiasme og gejst hos aktørerne til at gå nye veje og være 
med til at hjælpe os alle med at komme videre.  

Teatret OM lavede en særlig udendørsforestilling og optrådte med sang og musik, dans og spas på 
plænerne uden for de fleste af vores plejehjem.  

Musikskolen har i flere måneder lavet virtuel én til én undervisning af eleverne. Det har givet sine 
udfordringer, men har samtidig også været med til at holde den musikalske gejst oppe. Musikskolen 
blev også i august til Kulturskolen, og har introduceret to nye fag, - Redesign og Kreativ Tegning. 

Spillestederne Generator og Mejeriet fortsatte med at afholde koncerter og fandt også her nye måder, 
at give publikum en musikalsk oplevelse. Generator fik tildelt 1 mio. statslige kroner, til at udvikle et 
netværks-spillested, som ikke kun involverer Generator, men alle spillesteder i kommunen.  

Ringkøbing-Skjern Museum havde efter en 3 måneders nedlukningsperiode en fantastisk sommer, 
hvor både danske og tyske turister i overvældende tal besøgte de store attraktioner som Bork 
Vikingehavn og Lyngvig Fyr. 

På fritidsområdet blev der taget mange nye træningsmetoder i brug i foreningerne. Begrænsningen i 
antal deltagere i en aktivitet gjorde, at der har været et ekstra pres på de frivillige ledere i 
foreningerne, som har ydet en fantastisk indsats for at holde gang i hjulene og sikre fællesskabet.  

Det har samtidig også betydet, at der har været et stort pres på de udendørs aktivitetsmuligheder vi 
har i kommunen. Det er ridestier, mountainbikespor, løberuter og udendørs træningsredskaber. Som i 
resten af verden er der også en stor fremgang i padel tennis i Ringkøbing-Skjern, og de første baner 
begyndte at skyde op i løbet af 2020.  

Waterz blev med et tilpasset og reduceret program gennemført, og arrangørerne bag er lykkedes med 
både at få overført de planlagte internationale events til de kommende år, men også at få nye store 
events til området. Vandsport er i det hele taget i stærk vækst, og antallet af klubmedlemmer indenfor 
f.eks. stand-up padle er vokset meget. 
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Beretning- Personale og Digitalisering 
 

Corona-situationen har betydet meget for opgaverne i Personale & Digitalisering i 2020. Efter 
hjemsendelse af medarbejderne i marts 2020, er de fleste driftsopgaver blevet løst med udgangspunkt 
fra hjemmet. Vi har derfor i 2020 primært haft fokus på, at sikre driften på såvel IT-løsninger, 
digitaliseringen, personalefunktioner samt GDPR/datasikkerhed, trods helt andre vilkår for at løse 
opgaver i fællesskab.  

Lykkeligvis havde vi en periode fra juni til september, hvor vi kunne sætte mere fokus på samspillet i 
udviklingsopgaver, og i den periode fik vi sat retning på enkelte udviklingstiltag. 

IT, Digitalisering og Personale. 

Hjemmearbejde stiller store krav til IT-løsninger, digitaliseringsparate arbejdsgange og 
medarbejdernes kompetencer til at samarbejde via videomøder. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi 
siden 2016 haft fokus på virtuelt samarbejde med det formål at effektivisere mødeafviklinger og spare 
ressourcer på transport og kørsel. Dette fokus har betydet, at organisationen i store træk var klar til at 
afvikle møder virtuelt i forbindelse med hjemsendelsen i 2020. Presset på videomøder steg enormt ifm 
med hjemsendelsen, men kapaciteten blev udbygget efterhånden, som de mange opgaver skulle løses 
over de tilgængelige videoplatforme. Desuden skulle det sikres, at vi fortsat beskytter borgernes data i 
opgaveløsningerne, uanset der blev arbejdet hjemmefra. 

De nationale krav og borgernes forventninger til kommunens IT-løsninger er steget kraftigt i 2020. Det 
har betydet et stort fokus på fælleskommunale standardløsninger og sammenhænge, samtidig med 
fokus på organisationens modenhed til at arbejde digitalt. 2020 har også været året, hvor vi har 
gennemført yderligere 50 forskellige robotløsninger, som er endnu en udnyttelse af teknologi der 
bidrager til en smidig administration. Tværgående opgaveløsninger med indsatser der skal sikre en 
helhedsorienteret tilgang, stiller krav til kommunens IT- og digitaliseringsstrategi. Derfor har vi i 2020 
udarbejdet grundlaget for nye strategier, der skal understøtte, at vi kan sætte fælles retning i 
tværgående IT-løsninger og brugerstyring. Hertil udvikles yderligere på samspillet om 
organisationens modenhed i anvendelsen af ny teknologi og digitale løsninger. Der er fortsat stor 
opmærksomhed på, at teknologi og digitalisering skal resultere i den ønskede effekt i opgaveløsningen 
med kommunens borgere og virksomheder. 

Kompetencer 

Det har været vanskeligt i 2020 at sætte fokus på organisationens nye lokale organisations- og fælles 
ledelsesgrundlag med de nødvendige udviklingstiltag der fordres, for at fastholde et fælles afsæt for 
udvikling af vores organisation. 

Vi har dog i 2020 gennemført en 360 graders lederevaluering, hvor alle samtaler i opfølgningerne blev 
afholdt virtuelt. Det har været velfungerende, selv om der også var udfordringer, når samtaler kun 
kunne foregår via en skærm. Organisationen har generelt fået erfaringer med, hvor videomøder er 
velfungerende, og hvor de har deres begrænsning. 

Derudover har vi været optaget af, at stille viden og dialog til rådighed for organisationen i takt med de 
behov der er opstået pga. corona som eksempelvis:  
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 At fastholde et godt arbejdsmiljø for de der har skullet fungere på arbejdspladserne under 
forandrede vilkår med restriktioner og pressede arbejdsvilkår, samt vejlede de, der har skullet 
fungere på hjemmearbejdspladsen med de psykiske og fysiske udfordringer der har været i spil. 

 At arbejde med lokale forhold og ressourceberedskab ud fra de restriktioner og aftaler der blev 
indgået på nationalt niveau. Dette var også gældende for genåbningsperioden fra juni til 
september. 

 At fastholde MED-organisationens aktive involvering i arbejdsforhold, samarbejde og 
personalepolitikker.  

 

2020 har givet et godt erfaringsgrundlag for, hvad der er vigtigt, når der ledes og samarbejdes under 
fysisk afstand. Der er væsentlige erfaringer både på IT, digitalisering, sikkerhed og personale, som vi 
tager med i de kommende års fokus. 
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Beretning - Viden & Strategi 
 
Corona-evaluering 

I forlængelse af første bølge af Corona epidemien bad direktionen Viden & Strategi om at gennemføre 
en evaluering af organisationens håndtering heraf. Formålet med evalueringen var dels at sikre, at den 
opnåede erfaring med krisehåndtering ikke gik tabt – og dels at sikre at organisationen fastholdt den 
viden og de gode erfaringer fra hjemsendelsesperioden (fx omkring hjemmearbejde og videomøder) 
også efter krisen. 

Evalueringen var baseret på en BIGMA model, hvor resultaterne fra en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, ledere, byråd samt eksterne interessenter var det 
datamæssige input til en række forskellige fokusgrupper. 20 pct. af alle medarbejdere samt alle ledere 
i organisationen deltog i den kvantitative undersøgelse. Hovedtemaer i evalueringen var bl.a. det 
konkrete kriseberedskab, IT understøttelse og datasikkerhed, distanceledelse, arbejdsmiljø, 
produktivitet og kvalitet. 

Bistand til Handicap og Psykiatri 

Byrådet tildelte på budgetkonferencen fagområdet Handicap og Psykiatri yderligere 20 mio. kroner 
med et krav om at fagområdets budget bliver reduceret med 5 mio. kroner fra 2021 til 2022, 10 mio. 
kr. fra 2022 til 2023 samt 5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Viden & Strategi har i 2020 understøttet 
fagområdets arbejde med dette budgetkrav. Med baggrund i en BDO analyse blev der identificeret 3 
spor i projektet. Spor 1 omhandler udarbejdelsen af et politisk strateginotat for det specialiserede 
voksenområde, mens spor 2 sigter mod udformning og implementering af en faglig og økonomisk 
handlingsplan ud fra det politiske strateginotat. Endelig omhandler spor 3 iværksættelse af tiltag i 
forhold til styrings og arbejdsgange. Viden & Strategi bidrager til projektet med økonomisk, 
administrativ og analytisk bistand. 

Industri 4.0 

2020 var året, hvor brikkerne endelig faldt på plads i forhold til etablering af et laboratorium for 
Digital Twins på InnoVest. Laboratoriet er udtryk for et samarbejde mellem Aarhus Universitet, 5 
lokale virksomheder og Ringkøbing-Skjern Kommune om at skabe et tilbud til vores virksomheder, 
hvor de kan afprøve digitale muligheder både i forhold til udvikling og produktion.  
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Regnskab 
Resultatopgørelse 
 

  

Resultatopgørelse
1.000 kr.

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

Skatter -2.760.660 -2.760.660 -2.752.900
Generelle tilskud m.v. -863.597 -865.361 -948.767

Indtægter i alt -3.624.257 -3.626.021 -3.701.667

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget 398.280 412.869 366.233
Social- og Sundhedsudvalget 1.095.074 1.081.675 1.058.523
Beskæftigelsesudvalget 826.103 905.717 907.569
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) 126.389 136.801 120.981
Børne- og Familieudvalget 1.013.848 1.054.757 994.652
Kultur- og Fritidsudvalget 87.991 99.616 85.005
Erhvervs- og Vækstudvalget 28.929 61.716 29.486

Driftsudgifter i alt 3.576.614 3.753.151 3.562.449

Driftsresultat før finansiering -47.643 127.130 -139.218

Renter m.v. 5.935 5.935 9.560

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -41.708 133.065 -129.658

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget (ekskl. jordforsyning) 40.285 160.158 66.444
Social- og Sundhedsudvalget 3.779 13.660 9.050
Beskæftigelsesudvalget 0 0 0
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) 49.252 110.001 60.284
Børne- og Familieudvalget 24.320 70.540 21.007
Kultur- og Fritidsudvalget 6.668 10.811 5.947
Erhvervs- og Vækstudvalget 0 6.850 5.892

Anlægsudgifter i alt 124.304 372.020 168.624

Jordforsyning

Salg af jord -5.780 -5.780 -10.214
Køb af jord incl. byggemodning 8.585 -7.848 15.190

Jordforsyning i alt 2.805 -13.628 4.975

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 85.401 491.457 43.941

B. Forsyningsvirksomheder

Drift (udgifter - indtægter) -3.347 -3.300 -3.607
Ordinære anlæg (udgifter - indtægter) 29.245 40.435 17.148

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 25.898 37.135 13.540

C. RESULTAT I ALT (A+B) 111.299 528.592 57.481

Regnskab 
2020

Budget    
2020

Korrigeret 
budget

 (- = indtægter)
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Bemærkninger til resultatopgørelsen 
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 77,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. De højere 
indtægter end budgetteret skyldes midtvejsreguleringer i 2020 og efterreguleringer for 2019. De største poster 
her er midtvejsreguleringer af overførselsudgifter 2020, midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud samt 
covid-kompensation.  

Driftsudgifterne er 190,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2019. Der forventes 
overført 188,4 mio. kr. til 2021 vedrørende aftaleenheder, vækstpuljer mv.  

Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er 46,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler 
fra 2019. Der forventes overført 42,7 mio. kr. til 2021. 

På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 23 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv 
overførsler fra 2019. Der forventes overført 32,7 mio. kr. til 2021. På områder uden overførselsadgang har der 
været et merforbrug inden for Handicap og Psykiatri vedrørende botilbud.  

Beskæftigelsesudvalget har haft et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler 
fra 2019. Der forventes overført 3,8 mio. kr. til 2021.  

Efter det oprindelige budget 2020 blev vedtaget skete der nogle større omplaceringer mellem Social- og 
Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, som følge af ændret styrelsesvedtægt. Borgerservice blev flyttet 
fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget, hvormed budgettet hertil ligeledes blev flyttet. Der 
blev flyttet 46,3 mio. kr., som er en af årsagerne til forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab på 
Beskæftigelsesudvalgets område.  

Teknik- og Miljøudvalget har et mindre forbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv 
overførsler. Hele beløbet forventes overført til 2021, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder.  

Driftsudgifterne på Børne- og Familieudvalgets område er 60,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv 
overførsler fra 2019. Der forventes overført 46,7 mio. kr. til 2021, som primært vedrører aftaleenheder. På 
områder uden overførselsadgang er der hos Børn og Familie et mindre forbrug vedrørende døgninstitutioner, 
der i store træk modsvares af et merforbrug til plejefamilier og forebyggende foranstaltninger. Vedrørende 
Dagtilbud og Undervisning er der et større mindre forbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. I den 
forbindelse er det væsentligt at fremhæve ungdomsuddannelserne under FGU (forberedende grunduddannelse), 
STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) og EGU (Erhvervsgrunduddannelse) med en samlet mindre udgift på 7,4 
mio. kr., færre indskrevne børn i kommunale, selvejende og private pasningsordninger end forventet har givet en 
samlet mindre udgift på 10 mio. kr. samt merudgifter til specialundervisning på 6,5 mio. kr.  

Der er et mindre forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område med 14,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 
inklusiv overførsler fra 2019. Der er overførselsadgang på alle udvalgets områder, hvorfor hele beløbet forventes 
overført til 2021.  

Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindre forbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv 
overførsler fra 2019. Afvigelsen skyldes primært, at der blev overført 32,8 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende 
vækstpuljerne. Der forventes overført 32,1 mio. kr. til 2021, hvoraf 19,5 mio. kr. vedrører vækstpuljerne.  

Udgiftsforbruget på anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Af større anlægsudgifter kan nævnes 
køb af Smed Sørensens Vej 1, klimaprojekt Skelbækken, vejprojekter i Søndervig, renovering af Tim skole og 
børnehave samt forlængelse af Sønderupvej i Nr. Vium. Derudover skal det nævnes, at der i 2020 har været 
mange projekter vedrørende renoveringer af bygninger.   

På forsyningsområdet har de største anlægsudgifter blandt andet været til udsortering organisk affald ved 
helårsbeboelse.  
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Balancen 
 

 

Pr. 31. december 2020 1.000 kr.

AKTIVER
Ultimosaldo            

2019
Ændring

Ultimosaldo
2020

ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) 1.674.457 -18.598 1.655.860
Grunde 224.916 -1.171 223.744
Bygninger 1.362.987 -29.429 1.333.559
Tekniske anlæg og maskiner m.v. 46.044 1.495 47.539
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 5.795 520 6.315
Materielle anlægsaktiver under opførelse 34.715 9.987 44.702

Immaterielle anlægsaktiver (fkt. 9.85) 0 0 0

Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) 3.059.468 30.028 3.089.496
Langfristede tilgodehavender 3.048.023 6.525 3.054.548
Udlæg vedrørende forsyning (gæld) -37.058 13.540 -23.518
Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v. 48.504 9.962 58.466

ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.733.926 11.430 4.745.356

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger (fkt. 9.86) 423 -156 267
Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) 137.467 4.488 141.956
Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) 52.550 17.033 69.583
Værdipapirer (fkt. 9.20) 44.780 -2.045 42.735
Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11) 120.398 -17.705 102.693

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 355.618 1.616 357.234

AKTIVER I ALT 5.089.544 13.046 5.102.590

Pr. 31. december 2020 1.000 kr.

PASSIVER
Ultimosaldo            

2019
Ændring

Ultimosaldo
2020

EGENKAPITAL I ALT (FKT. 9.91-9.99) -3.277.390 33.943 -3.243.447
Modpost for takstfinansierede aktiver -48.826 -247 -49.073
Modpost for selvejende institutioners aktiver -118.803 5.080 -113.723
Modpost for skattefinansierede aktiver -1.644.719 9.432 -1.635.287
Reserve for opskrivning 0 0 0
Balancekonto -1.465.042 19.678 -1.445.364

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT (FKT. 9.90) -601.591 119.357 -482.234

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Langfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.63-9.79) -964.601 -134.174 -1.098.775
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (fkt. 9.46-9.49) -50.807 -10.038 -60.845
Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62) -195.155 -22.135 -217.290

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT -1.210.563 -166.346 -1.376.909
 

PASSIVER I ALT -5.089.544 -13.046 -5.102.590
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Bemærkninger til balancen 
Materielle anlægsaktiver viser værdien af kommunens grunde, bygninger og inventar opgjort med udgangspunkt 
i de retningslinjer for værdiansættelser, som byrådet har godkendt. 

I posten for finansielle anlægsaktiver er opgjort værdien af blandt andet aktier i forsyningsselskaber og 
indskudskapital i forskellige fælleskommunale virksomheder. Herudover er det beløb, som kommunen 
regnskabsteknisk skal deponere i forbindelse med modtaget udlodning mv. indeholdt i posten med et beløb på 
ca. 123 mio. kr. 

Omsætningsaktiver / fysiske anlæg til salg viser værdien af usolgte grunde fra de kommunale 
udstykningsområder. 

Omsætningsaktiver / tilgodehavender er anført med ca. 70 mio. kr., hvilket er en forøgelse med ca. 17 mio. kr. i 
forhold til 2019.  I det opgjorte beløb er indeholdt periodeafgrænsningsposter med det efterfølgende 
regnskabsår. Det vil sige registrering af udgifter og indtægter, der vedrører det gamle regnskabsår, men hvor 
afregning først finder sted efter 31. december. Der vil derfor kunne forekomme store udsving i forhold til de 
tidligere regnskabsår. 

Omsætningsaktiver / likvide aktiver udgør ved regnskabsårets udløb ca. 102 mio. kr. Hertil kan lægges de beløb, 
der regnskabsteknisk er posteret som deponerede beløb, ca. 123 mio. kr., således at den reelle likviditet ved 
udgangen af 2020 udgør ca. 225 mio. kr. Af dette beløb vedrører dog ca. 23 mio. kr. forsyningsområdet, således at 
den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 202 mio. kr. 

Egenkapitalen viser forskellen mellem kommunens aktiver og passiver. Ved udgangen af 2020 var aktiverne ca. 
3,2 mia. kr. større end passiverne. Dette er stort set uændret i forhold til året før. 

Hensatte forpligtelser på 482 mio. kr. udgør blandt andet en aktuarmæssig beregning af den forpligtelse på ca. 
450 mio. kr., som kommunen har overfor nuværende og kommende tjenestemandspensionister. Herudover er 
der hensat beløb på ca. 32 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige arbejdsskadessager. 

Langfristede gældsforpligtelser på ca. 1,1 mia. kr. kan opgøres i nedenstående hovedområder: 

 Almindelige kommunale lån, hvor låneoptagelsen er sket med baggrund i de retningslinjer, som er 
gældende for kommunal gældssætning. Der er i 2020 optaget nye lån for 90 mio. kr. og betalt afdrag 
med ca. 35 mio. kr., således at restgælden ved udgangen af 2020 kan opgøres til ca. 547 mio. kr.  

 Den gæld, der kan henføres til selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen, 
jfr. den såkaldte Holmsland-model, skal også indregnes i kommunens regnskab. Dette beløb udgør ca. 61 
mio. kr. 

 Som en særlig gældspost er der opført ca. 152 mio. kr. vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler. Dette 
beløb vedrører feriepenge, som kommunens ansatte i perioden 1/9 2019 – 31/8 2020 har optjent, men 
som først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt.   

 For så vidt angår lån til ældreboliger er disse indregnet med en restgæld på 315 mio. kr. Lånene 
optages i forbindelse med færdiggørelsen af de respektive boliger. Der er i 2020 ikke optaget nye 
ældreboliglån. Ydelser på lånene indregnes i den husleje, der opkræves hos beboerne, og lånene skal 
derfor i princippet ”hvile i sig selv”. Som ordinære afdrag på ældreboliglån er udgiftsført ca. 18 mio. kr. i 
2020.  

 Endelig er også indeholdt den beregnede gældsforpligtelse med udgangspunkt i etablerede 
leasingkontrakter. Dette beløb udgør ca. 23 mio. kr.   

Kortfristet gæld viser bl.a. mellemværendet med kommunens leverandører samt regnskabstekniske poster 
vedrørende forskellige mellemregningsforhold.  
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Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.  
 

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets regnskabsbestemmelser skal der udarbejdes en særlig oversigt 
over afsluttede anlægsprojekter til byrådets godkendelse. Der skal alene udarbejdes særlige 
opgørelser for så vidt angår anlægsprojekter med en samlet anlægssum over 2 mio. kr.  

I opgørelsen vises de samlede udgifter til det pågældende anlægsprojekt/investering, uanset i hvilket 
regnskabsår udgifterne er registreret. De afholdte udgifter for et givent projekt sammenholdes med 
den tilhørende anlægsbevilling. 

Princippet i anlægsbevillinger er, at disse er flerårige, mens driftsbevillinger er 1-årige. De 
regnskabsmæssige udgifter til anlægsprojekter kan derfor være registreret over flere regnskabsår, og 
de årlige anlægsudgifter har derfor også været præsenteret for byrådet i forbindelse med den 
almindelige regnskabsafslutning for de pågældende regnskabsår. Ved den aktuelle forelæggelse kan 
der således være tale om opsummering af udgifter fra flere tidligere regnskabsår. 

Regnskabsaflæggelsen for anlægsprojekter vedrørende ældre- og handicapboliger er underlagt 
særlige procedurekrav, hvorfor disse anlægsprojekter bliver forelagt byrådet til godkendelse (skema 
C) efterhånden som anlægsarbejdet afsluttes. Sådanne anlægsprojekter er derfor ikke indeholdt i den 
aktuelle opgørelse.  

Samlet set er der uforbrugte midler på 42.845 kr., der er tilfaldet kassen.  

 

 

 

 

 

Ultimo saldo
2020

Total 
anlægsbevilling

Rest 
Anlægsbevilling

Økonomiudvalget

Anlægstilskud Stauning Lufthavn 2612100133 2.500.000 2.500.000 0

Alkjærskolen - Udskiftning af tag 2612050297 3.973.464 3.973.000 -464

Anlægstilskud til Naturkraf t 2622000047 102.090.000 102.090.000 0

Køb af Smed Sørensens Vej 1, Rgkb. 2622000070 12.538.375 12.538.000 -375

Ved Fjorden 6 - renovering af murværk mv. 2622000057 2.732.425 2.808.000 75.575

Social- og Sundhedsudvalget 0

Lejligheder på Center Bakkehuset 2616000063 4.182.141 4.150.000 -32.141

Teknik- og Miljøudvalget

Stauning Havn - kajanlæg og broer 2612350014 6.121.750 6.122.000 250

Erhvervs- og Vækstudvalget

Kommunalt bidrag til Industri 4.0 2622000074 5.850.000 5.850.000 0

Total 42.845
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Finansieringsoversigt 
 

Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat.  Ifølge resultatopgørelsen blev årets 
resultat et underskud på 57,5 mio. kr., fordelt med 43,9 mio. kr. på det skattefinansierede område og 
13,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område. 

Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 102,7 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 122,8 
mio. kr., der jf. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet 
af 2020 udgør ca. 225,5 mio. kr.  

På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2020 
forudsat at blive ca. 6 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jf. nedenfor udgør ca. 
103 mio. kr. 

En væsentlig netto-påvirkning af likviditeten har været ikke-realiserede kursgevinster på kommunens 
værdipapir-beholdning med i alt ca. 8 mio. kr.  

Modsat er der anvendt ca. 9 mio. kr. som kommunens bidrag til indskud i støttet byggeri. Herudover er 
likviditeten påvirket i negativ retning med ca. 17 mio. kr. vedrørende indefrysning af kommunal 
grundskyld. Indefrysningsordningen er midlertidig, således at grundejerne i en periode ikke skal 
afregne en vis andel af den ellers opkrævede grundskyld. Ved udgangen af 2020 har kommen således 
et tilgodehavende hos grundejerne på ca. 41 mio. kr.  

For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2020 registreret 90,0 mio. kr. Dette beløb vedrører 
udnyttelse af 2019-lånerammen med 56,5 mio. kr. og forlods udnyttelse af 2020-lånerammen med 
33,5 mio. kr.  

 

Finansieringsoversigt

Budget Korrigeret Regnskab

(1.000 kr.) 2020 budget 2020

Likvide beholdninger primo 164.418 120.398 120.398

Tilgang af likvide aktiver:
Årets resultat -136.299 -553.592 -57.481
Låneoptagelse i øvrigt 34.888 160.000 90.000
Indgåede afdrag på pantebreve 650 161 1.393
Frigivelse af deponerede midler 17.026
Kursreguleringer 0 0 8.005

Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån -52.623 -53.198 -54.563
Yderligere deponering 0 0 0
Indskud i støttet byggeri -14.000 -9.128 -9.030
Kapitalindskud i Karup Lufthavn -439 -439 -439
Udlodning HMN Naturgas mv. 10.000 10.000 0
Udlån vedr. indefrysning mv. vedr. ejendomsskat -1.000 -1.000 -17.001

Øvrige finansforskydninger:
Øvrige finansforskydninger 68 68 4.385

Likvide beholdninger ultimo 5.663 -326.730 102.693
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Personaleoversigt 
 

I 2020 var der 3.591 fuldtidsansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune, inklusiv særlige 
ansættelsesformer. Dette er et fald på 5 stillinger i forhold til 2019. 

Indenfor ”Sociale opgaver og beskæftigelse” ses den største afvigelse med en stigning på 25 
fuldtidsstillinger fra 2019 til 2020. Den største afvigelse herunder findes inden for ældreområdet, hvor 
der har været en stigning i antallet af fuldtidsstillinger fra 2019 til 2020. 

Indenfor ”Undervisning og kultur” har der været et fald på 21 fuldtidsstillinger. De største afvigelser 
herunder er inden for folkeskoler og skolefritidsordninger. 

På de øvrige områder er der sket mindre ændringer i antallet af fuldtidsstillinger fra 2019 til 2020. 

 

 

 

 

Personaleoversigt 

Ansættelsesområde
 Fuldtidsansatte  

2019 
 Fuldtidsansatte  

2020 
 Lønbeløb                    

1.000 kr 

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11                     10                     4.521                 
1. Forsyningsvirksomheder 33                     32                     14.212               
2. Transport og infrastruktur 62                     63                     26.250               
3. Undervisning og kultur 903                    882                    459.703             
4. Sundhedsområdet 96                     95                     48.856               
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.043                 2.068                 916.775             
6. Fællesudgifter og administration m.v. 447                    441                    256.088             

Total 3.596                 3.591                 1.726.405           

Heraf særlige ansættelsesformer, flexjob, jobtræning 125                    106                    
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Kautions- og garantiforpligtigelser 

 

Emne
Forpligtelse pr.

31/12-2020
Bemærkninger

AFLD I/S

2.391.400

Andelshaverne hæfter over for selskabet (indirekte 
hæftelse) for opfyldelsen af selskabets 
forpligtelser, således at hæftelsen i det indbyrdes 
forhold mellem andelshaverne fordeles i forhold til 
deponerede affaldsmængder i kalenderårene 2006-
2008. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 
10,87% af kr. 22.000.000.

Energnist (affaldsforbrænding)

491.288.638

Der er solidarisk hæftelse overfor selskabet af alle 
tilsluttede kommuner, hvorfor det noterede beløb er 
den totale gæld. Ringkøbing-Skjern Kommunes 
andel af dette beløb udgør kr. 29.746.242.

Brand & Redning Midt/Vest I/S

   Kommuneleasing 30.877.752

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og 
Ringkøbing-Skjern Kommune hæfter solidarisk 
overfor Kommuneleasing. 

Midttrafik, Busselskabet Århus Sporveje

   Kommuneleasing 88.093.438

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter 
solidarisk overfor Kommuneleasing. 

   Kommunekredit 88.567.352

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter 
solidarisk overfor Kommunekredit. 

Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Solidarisk hæftelse for fire lån udstedt af
   Kommunekredit 1.784.686.880 Kommunekredit.

Soldiarisk hæftelse, i alt 2.485.905.460

Øvrige forpligtelser
Varmeværker:
   Kommunekredit 209.300.544

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S:
   Kommunekredit 19.310.096

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S:
   Kommunekredit 26.613.692

Ringkøbing-Skjern Vand:
   Kommunekredit 145.457.067

Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S:
   Kommunekredit 14.722.980

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S:
   Kommunekredit 36.267.483

Højmark Vandværk A.m.b.A.:
   Kommunekredit 1.113.489

AFLD I/S:
   Kommunekredit 8.000.000

Energnist I/S:
   Kommunekredit 148.572.154

Idrætscentre og -haller samt vandrerhjem:
Ringkøbing og Omegns Firmaidræt
   Vestjysk Bank 187.665
   Nordea 92.871
   Ringkjøbing Landbobank 871.839
   Nykredit 9.982.857

Almindelige kautions- og 
garantiforpligtelser pr. 31. december 2020
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Emne
Forpligtelse pr.

31/12-2020
Bemærkninger

DSI Idrætscentret i Tarm
   Nykredit 6.550.411
   Kommunekredit 7.578.539

Borris Sports-og Kulturcenter
   Skjern Bank 238.924

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
   Kommunekredit 11.776.510

Rækker Mølle Hallen
   Kommunekredit 976.266

Videbæk Idræts- og Fritidscenter
   Kommunekredit 9.572.497

Spjald Fritidscenter
   Kommunekredit 426.101

Ringkøbing Vandrerhjem
   BRFkredit 591.330

Ringkøbing-Skjern Boligforening
   Kommunekredit 11.367.588

Ejendomscentret, Ringkøbing-Skjern Kommune
   Kommuneleasing, operationel leasing 102.377

Ringkøbing Plejehjem
   Kommunekredit 4.305.484

Hvide Sande Havn
   Kommunekredit 67.243.036

Øvrige forpligtelser, i alt 741.221.799

Garantier vedr. almennyttigt boligbyggeri mv.
Stats- og statsgaranterede lån:
Med regaranti:
   Realkredit Danmark 19.314.632
   Nykredit 317.583.440
   Jyske Realkredit 18.152.053
   LR Realkredit A/S 45.792.166

Uden regaranti:
   Realkredit Danmark 24.642.121
   Nykredit 74.672.897
   Jyske Realkredit 24.517.061
   LR Realkredit A/S 25.151.515

Boligbyggeri mv., i alt 549.825.885

TOTAL 3.776.953.144

Heraf:
Soldiarisk hæftelse 2.485.905.460
Boligbyggeri mv. 549.825.885
Øvrige forpligtelser 741.221.799

3.776.953.144



Årsrapport 2020 
 

// Marts 2021   31 
 

 

Eventualrettigheder 

 

Fortegnelse over eventualrettigheder pr. 31-12-2020

Debitor Bemærkninger, herunder oplysninger om eventuel sikkerhedsstillelse

Skoler:
Den selvejende institution,
Hover-Torsted Friskole

Den selvejende institution,
Velling Friskole

Den selvejende institution,
Ølstrup Friskole

Den selvejende institution,
Stadil-Vedersø Friskole

Såfremt køber/Stadil-Vedersø Friskole ophører med at drive undervisningsvirksomhed eller ønsker 
at sælge ejendommen, skal denne tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pristalsreguleret 
købesum på 950.000 kr. Købesummen reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset pr. 
overdragelsesdagen, dvs. aug. 2014. Såfremt nettoprisindekset ophører, anvendes udviklingen i et 
andet tilsvarende indekstal. Til købesummen skal lægges værdien af dokumenterede forbedringer 
og lignende sket efter overdragelsen. Ringkøbing-Skjern Kommune afholder alle omkostninger i 
forbindelse med en eventuel tilbageskødning.

Øvrige:
Den selvejende institution,
Fiskeriets Hus

Den selvejende institution,
Fiskeriets Hus

Fonden "Smedenes Hus"

Museumsforeningen for
Ringkjøbing og Omegn

Den selvejende institution,
Dansk Veteranflysamling

Den selvejende institution,
Dansk Veteranflysamling

Gældsbrev af 27. februar 2006 (Ringkjøbing Amt). Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis 
institutionen ophører med at eksistere, eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål
(4,0 mio. kr.).

Brejninggård Efterskole, Spjald Gældsbrev af 29. juli 1976 til afløsning af pantebrev af 6. juni 1946 (3.000 kr.).

Fjordvang Skolegård, Gældsbrev af 23. juni 1976 til afløsning af pantebrev af 29. maj 1947 (3.000 kr.).
Velling, Ringkøbing

Ringkøbing Kommune,
scene i Vesterhavs-Hallen

Fonden Smedenes Hus, Lem

Den selvejende institution,
Fiskeriets Hus

Skjern-Tarm Håndværker- og 
Industriforening

Gældsbrev af 15. juni 2017 (500.000 kr.). Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder straks til 
betaling ved Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening's videresalg af ejendommen matr.nr. 
183c Tarm By, Egvad, beliggende Søparken 15, 6880 Tarm. (Pendlerhus 1).

No Sogneforening Gældsbrev af 12. oktober 2017 (300.000 kr.). Lånet, til hel eller delvis omfugning af No Aktivitetshus, 
forfalder til betaling hvis ejendommen No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, No, 6950 Ringkøbing 
afhændes eller overgår til anden anvendelse end aktivitetshus. Desuden forfalder beløbet til 
betaling, hvis omfugningen ikke gennemføres som aftalt.

Uddannelsescenter,
Ringkøbing-Skjern
(Skjern Tekniske Skole)

Eventualrettigheder er kendetegnet ved, at kommunen har en fordring mod en given debitor. Fordringen bliver først effektueret, hvis en særlig 
begivenhed indtræffer, f.eks. salg af bygning, eller bygningens overgang til andet formål.

29/3-1993  -  Engangstilskud på særligt aftalte vilkår  (2.750.000,00 kr.) 

Pantebrev af 19. januar 1991. Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis institutionen ophører med at 
eksistere eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål.'(150.000 kr.).

Gældsbrev af 18. januar 1983 på 150.000 kr. vedrørende lån til scenebyggeri. Nedskrevet til 75.000 
kr. i 1993 (75.000 kr.).

Gældsbrev af 14. januar 2005 (600.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af 
ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Gældsbrev af 18. august 2004 (470.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af 
ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes 
Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på 
overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes 
Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på 
overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes 
Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på 
overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Pantebrev af 30. maj 1973. Kan opsiges til udbetaling, såfremt det pantsatte overgår til andet formål 
(40.000 kr.).

Pantebrev af 19. marts 1992. Forfalder til omgående indfrielse ved salg af de pantsatte ejendomme, 
ved ejendommenes overgang til anden anvendelse eller hvis fonden "Smedenes Hus" ophører med 
at eksistere (300.000 kr.).

Pantebrev af marts 1992. Forfalder til fuld indfrielse, hvis den pantsatte ejendom overgår til anden 
anvendelse eller, hvis den selvejende institution Fiskeriets Hus ophører med at eksistere (100.000 
kr.).

Gældsbrev af 10. september 1997.Forfalder til fuld indfrielse uden opsigelse straks hvis 
institutionens formål ændres eller institutionen opløses, hvis institutionen ophører med at drive 
aktivitetshus/museum og ved salg af den selvejende institution Fiskeriets Hus faste ejendom 
(200.000 kr.).
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Aktier- og andelsbeviser 
 
 

 

Værdien af aktier, andelsbeviser m.v. pr. 31-12-2020

(1.000 kr.)
Kommunens

ejerandel
Selskabets 

egenkapital
Beløb

02 Indskudskapital
   003 Naturgas Midt Nord I/S (HMN) 3,731% 853.100 31.829
   010 Ringkøbing-Skjern Erhvervsudvikling 19,355% 290 0
   016 Sampension 0,625% 3.657.000 22.856
   017 Vestjydsk Andel 0,003% 883.420 30
   020 Brand & Redning 11.431 3.772

04 Aktier
   001 Spjald Flyveplads 50,139% 132 66
   002 Midtjyllands Lufthavn 7,321% 17.339 2.531
   004 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 100,000% 2.781.356 2.781.356
   006 Messecenter Herning 1,142% 132.335 1.512
   008 Ringkøbing K 25,000% 79.891 19.973

TOTAL 8.416.293 2.863.925


