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Forord 
 
I 2021 har vælgerne sammensat et nyt Byråd. Vi byder nyvalgte som genvalgte byrådsmedlemmer 
velkommen til Byrådet, og vi ser frem til en spændende byrådsperiode. I samme ombæring blev det 
tidligere Erhvervs- og Vækstudvalg omdannet til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, hvor der vil 
være et stort fokus på at understøtte virksomhedernes muligheder for at skaffe arbejdskraft. Samtidig er 

der oprettet tilhørende råd, der skal understøtte udvalgets arbejde. 
 
I 2021 har Covid-19 fyldt meget ligesom det foregående år med skiftende restriktioner, hvilket har krævet 
stor omstillingsparathed for alle. Modsat 2020 har vi i 2021 oplevet et fald i ledigheden i kommunen, og 
erhvervslivet søger efter kvalificeret arbejdskraft til at kunne håndtere den stigende efterspørgsel på varer 
og tjenesteydelser.  

 

Økonomisk set er kommunen kommet godt ud af 2021 trods Covid-19. Regnskabet for 2021 viser, at 
økonomien fortsat er sund. I 2021 blev der budgetteret med et underskud på 8 mio. kr. Regnskabet viser 
dog, at underskuddet er 3,7 mio. kr.  
 
Regnskabet for 2021 viser et mindre forbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 164,4 mio. kr., hvilket 
er 18 mio. kr. højere end budgetteret.  

 
Anlægsudgifterne og afdrag på lån overstiger i 2021 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 regnskabsafslutning for 2021, idet kassebeholdningen ved årets udgang er 202,4 mio. kr.  

 
Fokus på biodiversitet og udvikling 
I 2021 udpegede Friluftsrådet os som den bedste kommune i Danmark, når det gælder friluftsliv og 

friluftsfaciliteter. Vi har megen plads i naturen, men det gode friluftsliv kommer ikke af sig selv. Rammerne 
for friluftsliv skal prioriteres, og faciliteterne skal skabes og vedligeholdes – og det er vi gode til. 
 

Vi arbejder mod at blive Danmarks vildeste kommune, og lader i den forbindelse blandt andet nogle grønne 
områder vokse, så vi kan bidrage til biodiversitet.  
 
Vi har fokus på, hvordan vi udnytter naturens kræfter og hvordan teknologien kan bidrage til, at vi udnytter 
vores ressourcer bedst muligt.  
 
Fremtiden 

Vi skal løfte en ny samfundskritisk opgave ligesom Covid-19 er ved at slippe sit tag. Vi har i 2022 åbnet 
dørene for de flygtninge, der finder deres vej til kommunen, og vil hjælpe dem med at give stabilitet og 
sikkerhed. Kommunaldirektøren har nedsat en task force, der skal koordinere vores indsats i forhold til de 
ukrainere, der måtte komme til kommunen som flygtninge. 
 

Samtidig forventer vi i 2022 fortsat at være mærket af stigende energipriser, fødevarepriser, mangel på 
materier og en lang række andre usikkerheder. I kommunen har vi siden 2008 arbejdet mod at blive 100 

% selvforsynende med vedvarende energi. Den nuværende situation gør arbejdet endnu mere 
betydningsfuldt og vi forventer at nå vores mål senest i 2023.  
 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune, marts 2022 

 
Hans Østergaard  
Borgmester 
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Den økonomiske beretning 
 
Vurdering af regnskab 2021 
 
Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på 
150,6 mio. kr. Regnskabsresultatet endte på et driftsoverskud før finansiering på 164 mio. kr. Til trods 
for, at indtægterne er faldet med 14 mio. kr. i forhold til det budgetterede, er der en forbedring af 

driftsoverskuddet. Årsagen er, at driftsudgifterne er 27 mio. kr. mindre end først budgetteret.  
I forhold til resultatet for 2020, er der tale om en stigning af driftsoverskuddet før finansiering på 25 mio. 
kr.  
 
Det korrigerede driftsbudget er summen af oprindelig budget, korrigeret med tillægsbevillinger, 

overførsler mellem drifts- og anlægsbudgetter, samt driftsoverførsler på 188,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.  
Set i forhold til det korrigerede driftsbudget, er der et regnskabsmæssigt overskud på 214,3 mio. kr.  

Heraf overføres 186 mio.kr. til 2022 vedrørende akkumuleret opsparing i aftaleenheder og andre områder 
med overførselsadgang.  
 
Det resterende driftsoverskud på 28 mio. kr. vedrører centrale områder uden overførselsadgang.  
 
I regnskabet indgår der afholdte Covid-19 udgifter for 21,9 mio. kr. Heraf vedrører 15,2 mio. kr. centrale 
områder.  

 
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område er netto opgjort til 144,3 mio. kr., hvilket er 6 mio. 
kr. lavere end oprindelig budgetteret. På jordforsyningsområdet har der været et regnskabsmæssig 
overskud på knap 0,8 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret.  
 
På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, blev der budgetteret med 

et underskud på 7,4 mio. kr., mens regnskabet viser et underskud på 24,6 mio. kr., hvilket primært kan 
henføres på klimaprojektet Skelbækken.  
 
Det samlede regnskabsmæssige resultat er et underskud på 3,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,3 
mio. kr. fra det oprindeligt budgetterede underskud på i alt 8,1 mio. kr.  
 

Resultatopgørelse 
    

1.000kr. ( - = indtægt)  
Oprindeligt 
budget 2021 

Korrigeret 
budget 2021 

Regnskab 
2021 

     
*Afvigelse 

Skatter -2.711.005 -2.711.005 -2.709.261 -1.744 
Generelle tilskud m.v. -1.124.563 -1.124.563 -1.111.816 -12.747 

Indtægter i alt -3.835.568 -3.835.568 -3.821.077 -14.491 

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 3.684.940 3.871.388 3.657.046 27.894 

Driftsresultat før finansiering -150.628 35.820 -164.031 13.403 

Renter m.v. 4.189 4.335 -369 4.558 
Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed) 150.240 380.709 144.293 5.947 
Jordforsyning -3.140 -21.743 -791 -2.349 

Resultat, skattefinansieret område 661 399.121 -20.897 21.558 

Forsyning, drift -2.371 -2.356 2.105 -4.476 

Forsyning, anlæg – nettoudgift 9.800 22.546 22.533 -12.733 

Resultat af forsyning 7.429 20.190 24.637 -17.208 

Resultat, i alt  8.090 419.311 3.740 4.350 
 
* I kolonnen Afvigelser gør følgende sig gældende ift. fortegn: 
- = mindreindtægter/merudgift 
+ = mindreudgift/merindtægt 
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Likviditet 
 
Den skattefinansierede andel af kassebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2021 202,4 mio. kr., 
hvilket skal sammenholdes med Byrådets mål om en kassebeholdning ultimo året på minimum 150 mio. 

kr. Derudover er der et tilgodehavende ved renovations- og genbrugsfondene ved udgangen af 2021 på 
1,1 mio. kr., hvilket svarer til i alt 203,5 mio. kr. 
 
Kassebeholdningen ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation.  
 
Af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2021 på 203,5 mio. kr., var 111,3 mio. kr. deponeret.  

 
Til bedømmelse af kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres: 

 
 Driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 udgør godt 186 mio. kr. – beløbet af en del af 

kassebeholdningen. 
 Størrelsen af anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 udgør netto 170,2 mio. kr. – beløbet af en del 

af kassebeholdningen.  

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

 
I henhold til kassekreditreglen må den gennemsnitlige daglige kassebeholdning, eksklusiv deponerede 
midler, aldrig blive negativ. I regnskabet 2021 udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ca. 
308,5 mio. kr. ultimo 2021, hvilket er et fald fra 317,3 mio. kr. primo 2021.  
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Forventninger til fremtiden 
 
Befolkningsudviklingen har stor betydning for den kommunale økonomi, herunder også i relation til det 
reformerede tilskud- og udligningssystem. Indbyggertallet er faldet væsentligt de seneste år, men i 2021 
har vi set en positiv udvikling på 21 borgere. 
 
Udviklingen i 2021 har været positiv både i forhold til ledighed og befolkningstallet, og det forventes at 
udviklingen fortsætter i 2022. I 2022 forventes en større tilgang af borgere til kommunen qua krigen i 

Ukraine og vores fokus på bosætningsindsats. Vi arbejder med at tiltrække virksomheder samt fastholde 
unge i kommunen ved at give dem flere muligheder for videreuddannelse lokalt, således at de ikke 
fraflytter til universitetsbyerne.  
 
Den lave ledighed giver rekrutteringsudfordringer på mange områder, og vi samarbejder på tværs af 
kommunen for at fastholde medarbejdere på arbejdspladserne og opkvalificere ledige. 

 

I Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri har der været en større tilgang af borgere end vanligt, 
hvilket har givet øgede udgifter til eksempelvis visiterede timer. Denne udvikling forventes også at gælde 
i 2022, hvilket kan give større driftsudgifter end budgetteret for 2022.  
 
Samtidig har samarbejdsaftalen for den gode indlæggelse og udskrivelse, der er godkendt i 2021, ændret 
vilkår, og den forventes at give øgede udgifter til særligt akutkørsler for hjælpemiddelsdepotet.  

 
Endvidere er der på områderne i 2021 vedtaget et principnotat for boligområdet, der vil danne rammerne 
for de kommende års arbejde.  
 
I 2022 forventes der afklaring af større anlægsprojekter herunder skolen i Skjern og aflastningsenhed til 
ældre. Afledt af disse anlægsprojekter skal der i 2022 udarbejdes et råderumskatalog.  
 

Krigen i Ukraine har givet øgede udgifter til energiforbrug, hvilket giver en større motivation for at 

videreudvikle frem mod at blive selvforsynende på energiområdet.  
  



Indledning 

8 
 

Hoved- og Nøgletal 
Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal 

          

1.000 kr.  ( -  =  indtægt) 
Regnskab Regnskab Regnskab Budget 

2019 2020 2021 2022 

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)      

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -89.052 -129.658 -164.400 -95.335 

Resultat af det skattefinansierede område 24.315 43.941 -20.897 22.686 

Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -9.691 -3.607 2.105 -1.937 

Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 2.340 17.148 22.533 22.000 

      

Balance, aktiver      

Anlægsaktiver i alt (9.80-9.84) 1.674.457 1.655.860 1.637.118  

Finansielle anlægsaktiver (9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) 3.059.468 3.089.496 3.133.807  

Varebeholdninger (9.86) 423 267 527  

Værdipapirer (9.20) 44.780 42.735 41.896  

Tilgodehavender (9.12-9.19) 52.550 69.583 35.393  

Omsætningsaktiver til salg (9.87) 137.467 141.956 142.189  

Likvide beholdninger (9.01-9.05 + 9.07-9.11) 120.398 102.693 91.136  
Aktiver total 5.089.544 5.102.590 5.082.066   

Balance, passiver      

Egenkapital (9.91-9.99) -3.277.390 -3.243.447 -3.289.329  

Hensatte forpligtigelser (9.90) -601.591 -482.234 -474.869  

Langfristet gæld (9.63-9.79) -964.601 -1.098.775 -1.080.935  

- heraf ældreboliger -333.508 -315.119 -296.535  

Nettogæld, fonds, legater, deposita m.v. (9.46-9.49) -50.807 -60.845 -63.449  

Kortfristet gæld (9.50-9.62) -195.155 -217.290 -173.484  
Passiver total -5.089.544 -5.102.590 -5.082.066  

          

Gens.likviditet Kassekreditreglen (excl.deponering) 336.819 318.128 308.586  

Deponerede midler, ultimo året 139.816 122.790 111.312  
          

      

Gns.likviditet -excl.deponering- pr. indbygger (kr.) 5.951 5.662 5.491  
          

      

Langfristet gæld total pr. indbygger (kr.) -17.044 -19.557 -19.233  

Langfristet alm. gæld pr. indbygger (kr.) -11.151 -13.949 -13.957  

Langfristet gæld vedr. ældreboliger (kr.) -5.893 -5.609 -5.276  
          

      

Skatteudskrivning      

Udskrivningsgrundlag pr indbygger (kr.) regnskab 157.916 164.930 164.643 173.056 

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 56.594 56.182 56.203   
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Beretning – Sundhed og Omsorg 
 
I 2021 har Covid-19 fyldt meget ligesom det foregående år med restriktioner for borgere, beboere samt 
plejepersonalet og har givet nye opgaver i forbindelse med vaccinationerne. Vi har fået stimuli pakker for 

at skabe aktiviteter således, at vi kan reducere den ensomhed, som Covid-19 har medbragt. Midlerne blev 
blandt andet brugt i ældrecentre til kulturindsatser. 
 
I 2021 er der anvendt flere visiterede timer pga. en større tilgang af borgere. Tidligere har tilgangen været 
svingende i løbet af året, men i 2021 har vi ikke set det samme fald som tidligere både ift. antallet af 
borgere samt behovet for timer. 

 
Fra 1. januar 2021 er Akutteamet kommet ud at køre, og der har været stigende efterspørgsel for teamets 
funktion. Herudover har vi arbejdet med forløbet ”I sikre hænder”, hvor vores fokus er borgersikkerhed 
ifm. medicinering og desuden at forbedre kvaliteten af fagligheden. Vi har fået flere fast tilknyttede 

plejehjemslæger på enhederne. Dette er med til at sikre det faglige niveau på plejehjemmene, da de også 
tilbyder sparring med personalet.  
 

Brugerundersøgelse 
Vi har i 2021 udført en brugerundersøgelse i samarbejde med Viden og Strategi, hvor vi med udgangspunkt 
i målsætninger fra den Dialogbaserede Aftale (DBA) har udarbejdet spørgsmål til beboere og pårørende. 
Tilbagemeldingerne har været positive, og har bekræftet, at vi arbejder med de rigtige temaer. 
Undersøgelsen giver også anledning til, at vi skal se nærmere på kontaktpersonordningen og vores interne 
overgange til de forskellige tilbud.  
 

Nye aftaler 
I 2021 har vi indgået en ny samarbejdsaftale om den palliative indsats med Ankerfjord Hospice og Social 
og Sundhedsskolen i Herning. Samskabelsesprojektet er et kompetenceudviklingsforløb, hvor vi med afsæt 
i interviews af pårørende, arbejder med et særligt tilrettelagt kompetenceforløb, der skal sikre at rollerne 
er klarlagt i de forskellige organisationer, samt at det faglig niveau er sikret hele døgnet.  

 

Primo 2021 etablerede vi socialtandplejen. Socialtandplejen har fået midler til at tilbyde udsatte borgere 
gratis tandlægehjælp. I samarbejde med den kommunale tandpleje tilbyder Socialtandplejen akut, 
smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje – samt råd og vejledning ift. vedligeholdelse af 
behandlingen.  
 
I 2021 blev Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse, der bygger på en værdibaseret 
tilgang, godkendt. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i Region Midt og beskriver rammen for samarbejdet 

mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. I aftalen har beredskabstiden til at hjemtage borgere 
ændret vilkår, hvilke kan give os flere udgifter fremadrettet. Særligt da der kan komme flere akutkørsler 
fra hjælpemiddelsdepotet. 
 
Rekruttering og fastholdelse 
I 2021 har vi oplevet udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Vi har i den 
forbindelse igangsat et samarbejde med Beskæftigelse for at opkvalificere ledige til vores behov. Endvidere 

kan vi i samspil med Social og Sundhedsskolen nu tilbyde elever løn på grundforløb.  
 
Herudover tilbyder vi uddannelseskontrakter med vikarer, der f.eks. har taget et sabatår, for at fastholde 
dem i faget. Samtidig har vi i samarbejde med Personale og Digitalisering udarbejdet en analyse om, hvad 
der skal til for at fastholde seniorer og unge på arbejdspladsen.  
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Beretning – Handicap og Psykiatri 
 
Ny strategi 
Byrådet har i 2021 vedtaget en ny strategi for Handicap og Psykiatri. På baggrund af strategien, har Social- 
og Sundhedsudvalget udarbejdet 7 pejlemærker og en ny serviceniveaubeskrivelse.  
 
De 7 pejlemærker 
Handicap og Psykiatri har på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde begyndt at omsætte 

nedenstående 7 pejlemærker til praksis, og arbejdet vil versere de kommende år. 
 

 Flere borgere mestrer eget liv 

 Tidlige forebyggende indsatser 

 Støtte tilrettelægges individuelt og udføres i samarbejde med borgeren 

 Borgeren bliver så selvhjulpen som muligt 

 Tilbud som er tidsbegrænsede og fokus på progression 

 Rette borger i rette tilbud til rette pris 

 Styrke samarbejdet med omgivelser og på tværs  

 
Ny serviceniveaubeskrivelse 
I Handicap og Psykiatri har arbejdet i 2021 været præget af, at et nyt serviceniveau skulle indfases 
kombineret med udmøntning af konkrete budgettilpasninger.  

 
Som konsekvens af ovenstående har Social og Sundhedsudvalget arbejdet med et handlingskatalog, med 
henblik på at imødekomme den aftrappende budgettilførsel for 2021 og overslagsår. Ultimo 2021 er de 
igangsatte initiativer, som skulle realisere budgettilpasningen, eksekveret.  
 

Nyt principnotat for boligområdet 
I 2021 vedtog Byrådet et principnotat om en række anbefalinger i forhold til akut-, aflastnings- og 

vurderingspladser i Handicap og Psykiatri. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en boliganalyse, 
der er opdelt efter Akut-, aflastning- og vurderingspladser, Midlertidige botilbud samt Længerevarende 
botilbud.  
 
Det vedtagende principnotat for boligområdet danner rammerne for de kommende års arbejde med 
vurdering af behovet for boliger samt udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser.  
Herudover er der fokus på den andel af borgere, der er tilknyttet Handicap og Psykiatri, og udviklingen 

vurderes at være stigende. Udviklingen forventes potentielt at give en økonomisk ubalance i 
overslagsårene. 
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Beretning – Beskæftigelse og Borgerservice 
 
Tidsbestilling  
Beskæftigelse har i 2021 ligesom det tidligere år været ramt af hjemsendelser pga. Covid-19. Til trods 
herfor er det lykkedes at holde Borgerservice åbent hele året for borgere mod tidsbestilling. Tidsbestillingen 
er en stor succes, der er gjort permanent, og den har givet en stor fleksibilitet for medarbejderne, samt 
gjort det muligt for os at stille med de rette kompetencer til borgerne.  
 

Nye udbetalingssystemer 
I Ydelse har arbejdet været præget af indfasning af de 2 store udbetalingssystemer KSD og KY. Indfasning 
af systemerne har krævet flere ressourcer end vi oprindeligt havde forventet, og der har været udfordringer 
i forbindelse med implementeringerne. Systemerne har ikke givet det fulde rationale endnu, men vi 
forventer at det kommer i 2022. Dog kan vi mærke, at systemerne kombineret med den lave ledighed, har 
givet mere tid til kerneopgaven.  

 

Helhedsorienteret sagsbehandling 
I forbindelse med kontrolarbejdet er effekten endt på 7,2 mio. kr. i fremtidige besparelser og 
tilbagebetalingskrav i 2021. Heraf er 4 mio. kr. kommunal andel. Besparelsen fordeler sig over 70 sager. 
Der har ikke været et særligt fokus på området, da vi i året har haft færre ressourcer på området. 
 
Faldende ledighed 

Inden for Beskæftigelse har vi en meget lav ledighed i øjeblikket. Der er blevet 50% færre ledige fra 
december 2020 til december 2021 i Vestjylland. Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune var pr. 
december 2021 nede på 1,5%. Vi har mangel på arbejdskraft særligt inden for industri, SOSU, service og 
turisme brancherne. Virksomhedsservice har derfor målrettet indsatserne mod disse grupper. Herudover 
er der fokus på efteruddannelse og opfylde behovet for specielle kompetencer.  
 
Modsat 2020 har vi i 2021 oplevet en stor nedgang i ledige, og vi har fået ledige i arbejde, der tidligere har 

været langt væk fra arbejdsmarkedet. Herudover har vi meget få integrationsborgere tilbage, der endnu 

ikke er selvforsørgende. Til gengæld har vi haft en større andel på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i 
løbet af året. Årsagen hertil er, at den ændrede lovgivning har givet borgerne en tidligere ret til 
sygedagpenge i forbindelse med Covid-19, men også at sygemeldte i en længere periode har fået forlænget 
retten til ydelse. Nettotallet for borgere, der er tilknyttet jobcenteret, har dog været faldende igennem hele 
året. 
 

Covid-19 har præget hverdagen meget for medarbejderne, og medarbejderne har vist en stor fleksibilitet 
i de nye metoder at arbejde på.  
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Beretning – Land, By og Kultur 
 
Filmsatsning 
På kulturområdet har vi i forbindelse med filmsatsningen været med i produktionen af Hvide Sande serien. 
Serien er blevet en stor succes, og er den næst mest sete tv serie i Danmark. Der er 2 andre filmprojekter 
i støbeskeen.  
 
Kulturaktiviteter 

I 2021 blev musikskolen omdannet til Kulturskolen Ringkøbing-Skjern, og der er kommet flere kreative fag 
som bl.a. re-design og kreativ dans. Teater OM er i gang med et større projekt – Giganternes optog, der 
skal ende i en festival i 2022.  
 
Endvidere er vi lead partner i Erasmus+ projektet, der skal være med til at udvikle landdistrikterne på det 
kulturelle niveau. Vi deltager i projektet i samarbejde med 4 andre byer. Herudover har vi ansat 2 kunstnere 

til at lave kulturaktiviteter, hvor vores fokus samtidig er gensidig læring af, hvordan de forskellige 

fagligheder arbejder. Ansættelserne er finansieret af statens kunstfond.  
 
Udviklingsprojekter 
På naturområdet har vi en målsætning om at blive Danmarks vildeste Kommune. Projektet har fokus på 
biodiversitet og naturprojekter. Heri udsprang projektet ”Uhæmmet i Hemmet”, hvor man blandt andet har 
omdannet noget af det nuværende idrætsanlæg til arealer med biodiversitet. Herudover lader vi 

boliggrunde stå vilde som et led i målsætningen. 
 
Energigruppen har haft et spændende projekt på Borris skole, hvor intelligent styret lys bidrager til bedre 
indeklima og dataopsamling. Belysningen er dagslysstyret, så der kun kommer det lys, der er brug for, og 
den er zonestyret efter bevægelse. Derudover kan belysningen indsamle data kontinuerligt og hjælpe 
elever og lærere med at holde øje med CO2-niveau og dermed at lufte ud.  
 

I forbindelse med klimasikring, har vi i 2021 arbejdet med et klimaprojekt ved Naturkraft, hvor der er 

etableret regnvandshåndtering, for at vi i fremtiden kan regulere tilstrømningen og slippe af med 
vandmængderne på betryggende vis. 
 
På fritidsområdet har vi vedtaget en gennemgribende finansieringsmodel på idrætshaller, hvor tilskuddene 
bliver fordelt efter, hvor mange point idrætshallen har. Pointene bliver tildelt efter, hvilke faciliteter der er 
i idrætshallen.  

 
I 2021 blev helhedsplanen for både Stadil-Vedersø og Kloster godkendt. Hvad angår vejanlægsprojekter 
har der været stor fokus på gennemgribende ombygning af infrastrukturen i Søndervig. I 2021 åbnede vi 
Houvig Klitvej, der er en moderne strækning, hvor vi har inddraget klitlandskaber. Herudover er der 
etableret en rundkørsel på Søndervig Landevej for at afhjælpe trafikken fra Kloster, og nu er vi i gang med 
Lodbjergvej.  Andre vejanlægsprojekter har været udbygningen af vores cykelstier i kommunen, og i 2021 

blev blandet andet stien langs Arnborgvej forlænget yderligere.  
 
På genbrugsområdet blev affaldssorteringsbeholdere etableret ved brugerne.   

 
Ejendomscenterets fokusområder og indsats har været imod udbedringer af klimaskærme, herunder særlig 
prioriteret indsats mod dårlige tage. Heriblandt har Skjern Bibliotek, Ådum Skole samt Hvide Sande Skole 
alle fået nyt tag, 6 nye kviste og udskiftet vinduer. Tarm skoles facade er blevet totalrenoveret.  
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Beretning – Dagtilbud og Undervisning 
 
I Dagtilbud og Undervisning har Covid-19 fortsat påvirket driften. Skoler og dagtilbud er i 2021 blevet 
vurderet som samfundskritiske, og det har betydet, at der ikke har været hjemsendelser i samme omfang 
som året forinden. På skoleområdet har vi begrænset hjemsendelserne til nære kontakter, mens vi på 
dagtilbudsområdet har arbejdet med at isolere stuer og opdele legepladserne i områder.  
 
I forbindelse med Covid-19 har vi oprustet rengøringen på de decentrale enheder, der har været tilbudt 

hjemmeundervisning, og vi har ansat testpersonale, der kørte ud til enhederne. Vi har fået midler fra 
Børne- og Undervisningsministeriet til ekstraordinære indsatser, som vi kunne bruge til styrkelse af 
faglighed og trivsel i forbindelse med Covid-19.  
 
Medarbejderne har vist et stort engagement, omstillingsparathed og fleksibilitet under de mange 
restriktioner, samt ændringer heraf løbende igennem året. 

 

Ny skolestruktur 
I 2021 besluttede Byrådet, at minimumsstørrelsen for en kommunal folkeskole er 60 elever. På den 
baggrund overgik Højmark Skole til blive en friskole fra den 1. august. I Skjern blev 2 skoler lagt sammen 
til én, men skolerne fortsætter på 2 matrikler indtil videre.  
 
Flere midler til daginstitutioner og skoler  

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat flere midler til skoleområdet frem til 2023, og 
daginstitutionsområdet frem til 2024. Midlerne skal blandt andet bruges til finansiering af 
minimumsnormeringer, men da vi allerede er tæt på at have opfyldt disse krav, kan vi bruge en stor del af 
midlerne til at sikre, at en større andel af medarbejderne har en pædagogisk uddannelse.  
 
Særordning i dagtilbud 
Den lave ledighed i kommunen har givet udfordringer med at genbesætte ledige stillinger, og det har 

betydet, at vi i 2021 har haft svært ved at have pladser nok til de børn, som skal starte i dagpleje eller 

vuggestue. I den forbindelse er der som nødløsning oprettet såkaldte tullegrupper. En tullegruppe er et 
midlertidigt tilbud i børnehavelokaler for børn, der er tæt på børnehaveopstart. I 2021 er der således 
oprettet en tullegruppe i Hvide Sande og i Borris. 
 
Anlæg 
I 2021 blev den nye daginstitution i Tim taget i brug efter efterårsferien. Legepladsen er delvis taget i brug. 

Herudover er der købt en grund til nybygning af Ungdomsskolen i Skjern. 
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Beretning – Børn og Familie 
 
I Børn og Familie har vi lært meget af, hvordan Covid-19 har påvirket kerneopgaven året forinden. Vores 
fagområde blev kategoriseret som samfundskritisk, og vi har ikke oplevet hjemsendelser i samme omfang 
i 2021 som året forinden. I lyset af Covid-19 er vi i højere grad blevet fleksible, og vi har implementeret 
virtuelle samt hybrid møder som fast arbejdsredskab i det omfang, det var muligt. Det har været 
tidsbesparende, da mange af vores møder foregår ude af huset. 
 

Nye Veje 
Vi har i 2021 arbejdet videre med Nye veje på det specialiserede område i tæt samarbejde med Dagtilbud 
og Undervisning, og for at styrke det tætte samarbejde har vi blandt andet indført fælles ledermøder 
mellem Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning.  
PPR har stor fokus på at samarbejde med skolerne, og at iværksætte lokale indsatser med henblik på at 
styrke det forebyggende arbejde, i stedet for, at der hurtigt skal igangsættes en udredning af barnet. 

 

Børnelinealen 
I 2021 fortsatte arbejdet med Børn og Families Strategiplan 2020-2022. Vi har arbejdet med at styrke 
samarbejdet med Dagtilbud og Undervisning ved eksempelvis brug af Børnelinealen. Børnelinealen er et 
fælles sprog for alle fagpersoner, der arbejder med målgruppen 0-18 år. Med implementering af 
børnelinealen styrker vi det tværfaglige arbejde og det fælles sprog både internt i Børn og Familie, men 
også på tværs af forvaltninger, for herigennem at skabe de bedste muligheder for en rettidig, koordineret 

og tværfaglig indsats for hele familien. 
 
Digitalisering og effektivisering 
I Sekretariatet har vi fokus på at effektivisere sagsgangene. I den forbindelse er betjeningen af Børn og 
Ungeudvalget blevet digitaliseret i First Agenda, således at der fremadrettet ikke er fysiske sager. Samtidig 
har vi fået et nyt it-program, SAPA, der understøtter samarbejdet på tværs af organisationen. 
 

Projekter 

I 2021 har vi afsluttet projektet ”Familien på vej”, som vi har samarbejdet med Sundhedsstyrelsen omkring. 
Projektet har fået en pæn evaluering, og vi har fået bevilget midler til at videreføre indsatsen ”Familien på 
vej”, selvom projektperioden er afsluttet. Herudover har vi fået bevilget midler til at fortsætte samarbejdet 
med Yale University omkring forskningsprojektet ”Minding the Baby”. Projektet er en tværfaglig og 
hjemmebaseret indsats, som skal styrke tilknytningen mellem sårbare forældre og deres børn.  
I samarbejde med psykiatrien og Dagtilbud og Undervisning har vi gennemført et projekt rettet mod 

skolefravær, og vi har modtaget midler til at fortsætte indsatsen med et skolefraværsteam. 
 
Økonomi 
2021 blev året, hvor det lykkedes at bringe Børn og Families budget i balance. Dette er særligt et resultat 
af, at der er færre børn og unge anbragt end budgetteret, hvilket er opnået gennem både stærke, 
forebyggende indsatser og fokus på, hvornår en anbringelse skal ophøre. 
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Beretning – Personale og Digitalisering 
 
I Personale og Digitalisering fyldte Covid-19 stadigvæk i og med, at vi igen oplevede hjemsendelser. I den 
forbindelse deltager vi i samarbejde med Struer Kommune, Nordfyns Kommune og RUC i et 
forskningsprojekt omkring læring fra Covid-19.  Forskningsprojektet er begyndt i 2021 og handler om, 
hvad vi har lært af situationen, og hvordan vi fastholder de positive erfaringer som eksempelvis 
fleksibiliteten på tværs af fag- og stabsområder, videomøder mv.   
 

IT og Digitalisering 
Særligt i forhold til IT- og Digitalisering har GDPR og datasikkerhed været et fokusområde. Vi har stadig 
fokus på at beskytte borgernes data på hjemmearbejdspladsen, og vi har ligeledes arbejdet med 
cybersikkerhed, da vi oplever et stigende behov for at styrke området. 
 
Herudover blev der udarbejdet en ny IT- og Digitaliseringsstrategi, hvor de digitale agenter, digital 

modenhed samt digitaliseringsparate arbejdsgange har været omdrejningspunkterne for strategien. Vi 

arbejder blandt andet mod, at effektivisere vores arbejdsgange ved hjælp af robotter.  Vi har i alt 135 
robotter i øjeblikket, hvoraf 85 af dem er i drift. De øvrige er engangsrobotter, der eksempelvis laver 
automatiske overgange til nye systemer således, at medarbejderne fortsat kan arbejde med kerneopgaven, 
og ikke skal lukke afdelingen når der kommer nye digitale løsninger. Vi er blandt de kommuner, der 
udnytter de digitale muligheder i høj grad, og det er fordi, der er stor opmærksomhed omkring det i 
opgaveløsningen. Digitalisering giver mere tid til kerneopgaven og medarbejderne er gode til at søge 

mulighederne i den digitale udvikling. 
 
Rekruttering og fastholdelse 
Vi har også haft fokus på branding af Ringkøbing-Skjern Kommune som en attraktiv arbejdsplads. HR og 
Kommunikation har i samarbejde med de øvrige afdelinger udarbejdet videoer, der viser, hvilke muligheder 
der er i kommunen som arbejdsplads, hvordan vi arbejder med kerneopgaven, samspillet mellem det 
private og kommunen samt den selvstændighed, der er i opgaveløsningen. Videoerne er tiltænkt som 

promovering af kommunen som arbejdsplads og anvendes i forbindelse med stillingsopslag og i 

rekrutteringsøjemed.  
 
Vi har gennemført vores trivselsundersøgelse i marts 2021. Trods hjemsendelse af nogle 
medarbejdergrupper, har der været en høj besvarelsesprocent. Resultaterne viser en generel høj trivsel på 
arbejdspladserne med vægt på en nærværende ledelse og engagerede kolleger, der støtter hinanden. Det 
gode samarbejde i en kompetent MED- organisation er medvirkende til et godt arbejdsmiljø for 

medarbejderne i kommunen.   
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Beretning – Viden & Strategi 
 
Kommunalvalg 
I 2021 har vi afholdt et kommunalvalg, hvor vi har forberedt en konstituering og starten på det nye 
Byråd. I den forbindelse er Erhvervs- og Vækstudvalget blevet til Erhvervs-, Klima- og 
Arbejdskraftudvalget. Samtidig blev der oprettet et Arbejdskraftråd, Energirådet blev ændret til 

Klimarådet og Videnudvalget blev nedlagt som et §17 stk. 4 udvalg til fordel for et nyt Videnråd, der skal 
rådgive og understøtte udvalgets arbejde. 
 
Analyser 
Analyse og Effekt har i årets løb blandt andet lavet en evaluering af tværorganisatorisk læring fra Covid-
19 pandemien, samt ydet koordinerede bistand til at håndtere situationen.  

 

Herudover blev der også udarbejdet en brugerundersøgelse af ældreområdet. 
 
Befolkningsudvikling 
I 2021 var der en positiv befolkningsudvikling. Befolkningsudviklingen har været nedadgående siden 
2010 med undtagelse af et enkelt år. I 2021 har vi netto fået 21 flere borgere til kommunen. Vi arbejder 
med en bosætningsindsats, der har fokus på at tiltrække og fastholde borgere i kommunen igennem 

projekter som InWestjylland og Eksilvestjyder. Aktiviteterne har været påvirket af Covid-19, men vi 
forventer at der kommer mange flere aktiviteter i det kommende år. Endvidere har vi en database med 
over 1.000 tyske statsborger, der gerne vil til Danmark og arbejde.  
 
Ekstern finansierede projekter 
I forhold til de ekstern finansierede projekter har vi på Innovest åbnet Digital Transformation Lab (DTL) i 
et samarbejde med blandt andet Århus Universitet. Der er blevet tilknyttet studerende og videnskabelig 

personale fra Århus Universitet til laboratoriet, og en lab manager er blevet ansat. 
 
På Energiområdet arbejder vi blandt andet med fossil frit landbrug, og vi har i 2021 høstet den første 

markforsøg med biokul. Herudover indebærer projektet simulatorundervisning og grønne køretøjer i 
landbruget. 
 

Flere uddannelser til Skjern 
I 2021 indgik produktionsteknolog uddannelsen i regeringens aftale om ”Flere og bedre 
uddannelsesmuligheder til hele Danmark”. På den baggrund kommer uddannelsen til Studiecenteret på 
Innovest i 2022. Videnområdet samarbejder med VIA og AU om at få tilknyttet flere uddannelser til 
Studiecenteret i de kommende år, hvor studerende kan følge undervisningen virtuelt. 
 
Shuttlebus  

På Turisme området har vi sommer 2021 indsat en shuttlebus, der kørte rundt om fjorden. Herudover har 
vi arbejdet med indlandsturisme og fødevarer med fokus på produktudvikling, gæstespredning og 
helårsturisme i Destination Vesterhavet. 
 
Nyt destinationsprojekt 

Vi har i samarbejde med Varde Kommune oprettet et nyt destinationsprojekt. Destinationsprojektet skal 
arbejde for at komme med i nationale og internationale netværk for at få indflydelse og gøre det muligt 

at opnå f.eks. projektfinansiering og øgede bevillinger til kyst og naturturismen. 
 
Økonomi 
I Økonomi understøtter vi kommunens arbejde på tværs af organisationen. I 2021 har vi fået en 
anmærkningsfri revisionsrapport vedrørende årsregnskabet for 2020. 
  

https://projekter.au.dk/dtl/


Regnskab 

 

17 
 

Resultatopgørelse
Resultatopgørelse    

   1.000 kr. 

 (- = indtægter) 
Budget    

2021 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

2021 

A. Det skattefinansierede område     

Indtægter     

Skatter -2.711.005 -2.711.005 -2.709.261 

Generelle tilskud m.v. -1.124.563 -1.124.563 -1.111.816 

Indtægter i alt -3.835.568 -3.835.568 -3.821.077 

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)     

Økonomiudvalget 410.615 427.743 379.409 

Social- og Sundhedsudvalget 1.077.843 1.122.846 1.097.518 

Beskæftigelsesudvalget 917.903 922.548 912.686 

Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) 138.242 152.920 134.791 

Børne- og Familieudvalget 1.022.891 1.081.550 1.019.615 

Kultur- og Fritidsudvalget 90.935 105.820 86.110 

Erhvervs- og Vækstudvalget 26.511 57.961 26.918 

Driftsudgifter i alt 3.684.940 3.871.388 3.657.046 

Driftsresultat før finansiering -150.628 35.820 -164.031 

Renter m.v. 4.189 4.335 -369 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -146.439 40.155 -164.400 

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)     

Økonomiudvalget (ekskl. jordforsyning) 44.640 155.631 31.696 

Social- og Sundhedsudvalget 4.882 10.589 5.216 

Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 

Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) 71.240 116.173 62.703 

Børne- og Familieudvalget 25.735 88.880 40.431 

Kultur- og Fritidsudvalget 3.743 8.478 4.213 

Erhvervs- og Vækstudvalget 0 958 35 

Anlægsudgifter i alt 150.240 380.709 144.293 

Jordforsyning     

Salg af jord -10.000 -10.000 -10.071 

Køb af jord incl. Byggemodning 6.860 -11.743 9.280 

Jordforsyning i alt -3.140 -21.743 -791 

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 661 399.121 -20.897 

B. Forsyningsvirksomheder     

Drift (udgifter - indtægter) -2.371 -2.356 2.105 

Ordinære anlæg (udgifter - indtægter) 9.800 22.546 22.533 

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 7.429 20.190 24.637 

C. RESULTAT I ALT (A+B) 8.090 419.311 3.740 
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Bemærkninger til resultatopgørelse 
 
Indtægter 
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 14,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. De lavere 
indtægter skyldes dels midtvejsreguleringer i 2021 og slutreguleringer for 2020. De største poster her er 
midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2021, slutregulering af beskæftigelsestilskud for 2020, 
reguleringer/tilbagebetalinger af grundskyld samt Covid-19 kompensation. 
 

Driftsudgifter 
Driftsudgifterne er 214,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2020. Der 
forventes overført 186 mio. kr. til 2022 vedr. aftaleenheder, vækstpuljer mv. 
 
Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er 48,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget inklusiv 
overførsler fra 2020. Der forventes overført 43,9 mio. kr. til 2022.  

 

På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 25,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget 
inklusiv overførsler fra 2020. Der forventes overført 20,4 mio. kr. til 2022 vedr. Sundhed og Omsorg, 
samt 6,6 mio. kr. vedrørende Handicap og Psykiatri.  
 
Beskæftigelsesudvalget har haft et mindre forbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 
inklusiv overførsler fra 2020. Der forventes overført 4,3 mio. kr. til 2022.  

 
Teknik og Miljøudvalget har haft et mindre forbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 
inklusiv overførsler fra 2020. Hele beløbet forventes overført til 2022, da der er overførselsadgang på alle 
udvalgets områder.  
 
Børne og Familieudvalget har haft et mindre forbrug på 61,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 i forhold 
til det korrigerede budget. Der forventes overført 47,5 mio. kr. til 2022, som primært vedrører 

aftaleenheder. Overførslen er fordelt således, at Børn og Familie forventes at overføre 2,9 mio. kr., 

Dagtilbud forventes at overføre 10,1 mio. kr. mens de resterende 34,5 mio. kr. vedrører Undervisning.  
 
Der er et mindre forbrug på 19,7 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet i forhold til det korrigerede budget. 
Hele beløbet forventes overført til 2022, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder.  
 
Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindre forbrug på 31 mio. kr. Der forventes overført 25,4 mio. 

kr. til 2022, heraf vedrører 12,6 mio. kr. vækstpuljerne.  
 
Anlægsudgifter 
 
De skattefinansierede anlægsudgifter er 144,3 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mindre end oprindelig 
budgetteret for 2021. Udgifterne til anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Særligt store 

anlægsprojekter er kystsikring ved Vesterhavet, renovering af havneanlæg, vejprojekter i og omkring 
Søndervig, udbygning af cykelsti, udskiftning af tag på Hvide Sande skole samt Tarm skole, renovering af 
Tim Skole samt etablering af nyt dagtilbud i Tim. 

 
På forsyningsområdet er den største anlægsudgift vedrørende klimaprojektet Skelbækken.  
 
 

  



Regnskab 

19 
 

Balancen 
Pr. 31. december 2021   1.000 kr. 

AKTIVER 
Ultimosaldo            

2020 
Ændring 

Ultimosaldo 
2021 

       
ANLÆGSAKTIVER:     

 Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) 1.655.860 -18.742 1.637.118 

  Grunde 223.744 -1.176 222.568 

  Bygninger 1.333.559 -60.127 1.273.432 

  Tekniske anlæg og maskiner m.v. 47.539 211 47.750 

  Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 6.315 -456 5.860 

  Materielle anlægsaktiver under opførelse 44.702 42.806 87.508 

       

 Immaterielle anlægsaktiver (fkt. 9.85) 0 0 0 

       

 Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) 3.089.496 44.311 3.133.807 

  Langfristede tilgodehavender 3.054.548 17.299 3.071.847 

  Udlæg vedrørende forsyning (gæld) -23.518 24.648 1.130 

  Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v. 58.466 2.365 60.830 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.745.356 25.570 4.770.925 

OMSÆTNINGSAKTIVER:     

 Varebeholdninger (fkt. 9.86) 267 260 527 

 Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) 141.956 233 142.189 

 Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) 69.583 -34.191 35.393 

 Værdipapirer (fkt. 9.20) 42.735 -839 41.896 

 Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11) 102.693 -11.558 91.136 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 357.234 -46.094 311.140 

       

AKTIVER I ALT 5.102.590 -20.524 5.082.066 

Pr. 31. december 2020   
1.000 kr. 

PASSIVER 
Ultimosaldo            

2020 
Ændring 

Ultimosaldo 
2021 

EGENKAPITAL I ALT (FKT. 9.91-9.99) -3.243.447 -45.882 -3.289.329 

 Modpost for takstfinansierede aktiver -49.073 690 -48.383 

 Modpost for selvejende institutioners aktiver -113.723 5.080 -108.642 

 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.635.287 12.478 -1.622.808 

 Reserve for opskrivning 0 0 0 

 Balancekonto -1.445.364 -64.131 -1.509.495 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT (FKT. 9.90) -482.234 7.365 -474.869 

GÆLDSFORPLIGTELSER:     

 Langfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.63-9.79) -1.098.775 17.840 -1.080.935 

 

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (fkt. 
9.46-9.49) -60.845 -2.604 -63.449 

 Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62) -217.290 43.806 -173.484 

       

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT -1.376.909 59.042 -1.317.867 

PASSIVER I ALT -5.102.590 20.524 -5.082.066 
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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 111,3 mio. kr. 
 
Omsætningsaktiver/fysiske anlæg til salg viser værdien af usolgte grunde fra de kommunale 
udstykningsområder. 
 

Omsætningsaktiver/tilgodehavender er anført med ca. 35 mio. kr., hvilket er et fald fra 70 mio. kr. i 
forhold til 2020. 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. 91,1 mio. kr. Hertil kan lægges de 
beløb, der regnskabsteknisk er posteret som deponerede beløb ca. 111,3 således at den reelle likviditet 

ved udgangen af 2021 udgør ca. 202,4 Af dette beløb vedrører et tilgodehavende på 1,1 mio. kr. 
forsyningsområdet, således at den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 203,5 mio. kr. 
 
Egenkapitalen viser forskellen mellem kommunens aktiver og passiver. Ved udgangen af 2021 var 
aktiverne ca. 3,3 mia. kr. større end passiverne. Dette er stort set uændret fra tidligere år.  
 
Hensatte forpligtelser på 474,9 mio. kr. udgør blandt andet en aktuarmæssig beregning af den 

forpligtelse på ca. 435,3 mio. kr. som kommunen har overfor nuværende og kommende 

tjenestemandspensionister. Herudover er der hensat 39,5 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 2021 optaget nye lån for 47,8 mio. kr. og 
betalt afdrag med ca. 38,4 mio. kr., således at restgælden ved udgangen af 2021 kan opgøres til 
ca. 555,4 mio. kr. 

 

- Den gæld, der kan henføres til selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med 
kommunen, jfr. den såkaldte Holmslands-model, skal også indregnes i kommunens regnskab. 
Dette beløb udgør ca. 53,7 mio. kr.  
 

- Som en særlig gældspost fra sidste år er der opført 154,6 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.  
 

- Herudover er lån til ældreboliger indregnet med en restgæld på 296,6 mio. kr. Lånene optaget 
i forbindelse med færdiggørelsen af de respektive boliger. 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. 18,6 mio. kr. i 2021.   

 
- Endeligt er også indeholdt den beregnede gældsforpligtelse med udgangspunkt i etablerede 

leasingkontrakter svarende til 20,7 mio. kr.  
 
Kortfristet gæld viser bl.a. mellemværende 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 11.914.644 kr., der er tilfaldet kassen. 
 

    
Ultimo saldo 
2021 

Total 
anlægsbevilling 

Rest Anlægsbevilling 

          

Økonomiudvalget         

Etablering af ventilation på Kirkeskolen 2612050286 4.516.966  4.600.466  83.500  

Rådhuset - Renovering af kælderydervæg 2612050309 2.541.338  2.541.500  162  

Teknik- og Miljøudvalget         

Kystsikring – Vesterhavet 2611000003 41.361.872  41.445.754  83.882  

Udsortering organisk affald - helårsbeboelse 2612250017 15.569.163  26.192.248  10.623.085  

Etablering af døgnstationer 2612250005 5.045.618  5.493.618  448.000  

Ny Salthal – Videbæk 2612100165 2.266.782  2.267.000  218  

Stikrydsninger og stiprojekter i byområder 2612100066 4.666.019  4.666.019  0  

Udvidelse af bro Fiskerivej 2612100149 2.475.527  2.475.527  0  

Børne- og Familieudvalget         

IT-strategi 2017-2020 2620000071 22.401.645  23.077.441  675.796  

Total       11.914.644 
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Finansieringsoversigt 
Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat.  Ifølge resultatopgørelsen blev årets 
resultat et underskud på 3,7 mio. kr., fordelt med et overskud på 20,9 mio. kr. på det skattefinansierede 
område og et underskud på 24,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område. 
 
Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 91,1 mio. kr. Hertil tillægges et beløb på 111,3 
mio. kr., der jfr. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet af 
2021 udgør ca. 202,4 mio. kr.  

 
På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2021 
forudsat at blive ca. 73 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jfr. ovenfor udgør ca. 91 
mio. kr. 
 
En væsentlig netto-påvirkning af likviditeten har været modtaget provenu fra salg af dele af HMN 

Naturgas med ca. 18 mio. kr.  Herudover har ikke-realiserede kursgevinster på kommunens værdipapir-

beholdning bidraget positivt med i alt ca. 6 mio. kr.  
 
Modsat 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 2021 har kommunen 
således et tilgodehavende hos grundejerne på ca. 60 mio. kr.  

 
For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2021 registreret 47,7 mio. kr. Dette beløb vedrører 
udnyttelse af 2020-lånerammen, som blev opgjort ved udløbet af regnskab 2020. 

 
Finansieringsoversigt    

    

  Budget  Korrigeret Regnskab 

(1.000 kr.) 2021 budget 2021 
     

Likvide beholdninger primo 109.915 102.693 102.693 

       

Tilgang af likvide aktiver:       

Årets resultat -8.090 -419.311 -3.740 

Låneoptagelse i øvrigt 44.000 47.766 47.766 

Indgåede afdrag på pantebreve 227 181 399 

Frigivelse af deponerede midler     11.478 

Kursreguleringer 0 0 6.160 

        
Anvendelse af likvide aktiver:       
Afdrag på lån -57.325 -61.715 -58.111 
Yderligere deponering 0 0 0 
Indskud i støttet byggeri -13.713 -21.872 98 
Kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn -439 -439 -439 
Udlodning HMN Naturgas mv. 0 0 18.730 
Udlån vedr. indefrysning mv. vedr. ejendomsskat -1.000 -1.000 -17.027  

      
Øvrige finansforskydninger:       

Øvrige finansforskydninger 83 -15.517 -16.872  

    

Likvide beholdninger ultimo 73.658 -369.214 91.135 
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Personaleoversigt 
 
 
 
I 2021 var der 3.645 fuldtidsansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune, inklusiv særlige ansættelsesformer. 
Dette er en stigning 54 stillinger i forhold til 2020.  
 
Indenfor ”Sociale opgaver og beskæftigelse” ses den største afvigelse med en stigning på 32 

fuldtidsstillinger fra 2020 til 2021. Den største afvigelse herunder findes inden for ældreområdet, hvor 
der har været en stigning i fuldtidsstillinger fra 2020 til 2021.  
 
Indenfor ”Undervisning og kultur” er der en stigning på 17 stillinger fra 2020 til 2021. Sammenlignet med 
sidste år var der et fald på 21 stillinger fra 2019 til 2020. De største afvigelser herunder er inden for 
folkeskoler og skolefritidsordninger.  

 

På de øvrige områder er der sket mindre ændringer i antallet af fuldtidsstillinger fra 2020 til 2021.  
 
 
 

Personaleoversigt     

    

Ansættelsesområde 
 

Fuldtidsansatte  
2020  

 
Fuldtidsansatte  

2021  

 Lønbeløb                    
1.000 kr  

      

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                      10                         8                   3.881  

1. Forsyningsvirksomheder                      32                       33                 14.628  

2. Transport og infrastruktur                      63                       67                 28.148  

3. Undervisning og kultur                     882                      899               469.483  

4. Sundhedsområdet                      95                       98                 51.095  

5. Sociale opgaver og beskæftigelse                  2.068                   2.096               962.262  

6. Fællesudgifter og administration m.v.                     441                      444               260.002  

Total                  3.591                   3.645             1.789.500  

      

Heraf særlige ansættelsesformer, flexjob, jobtræning                     106                       90    
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Kautions- og garantiforpligtelser 
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Eventualrettigheder 
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Aktier- og andelsbeviser 
 

Værdien af aktier, andelsbeviser mv. pr. 31-12 2021  
    

(1.000 kr.) 
Kommunens 
ejerandel 

Selskabets 
egenkapital Beløb 

02 Indskudskapital    
  003 Naturgas Midt Nord I/S (HMN) 3,731% 179.634 6.702 

  016 Sampension 0,625% 3.689.000 23.056 

  017 Vestjysk Andel 0,003% 883.420 30 

  020 Brand og Redning 33,000% 9.224 3.044 

    
04 Aktier    
  001 Spjald Flyveplads 50,139% 132 66 

  002 Midtjyllands Lufthavn 7,321% 22.439 2.088 

  004 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 100,000% 2.808.875 2.808.875 

  006 Messecenter Herning 1,142% 100.279 1.145 

  008 Ringkøbing K 25,000% 80.399 20.100 

    
TOTAL     2.865.106 

 


