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Struer Kommunes identitet som  bosætnings- 
og udviklingskommune står stadig stærkere 
og som en kontinuerlig rettesnor for et enigt 
byråd. Årsregnskabet, som du læser i nu, er en 
af de vigtigste indikatorer på udviklingen af 
vores identitet. Vi har en sikker hånd på drift 
og anlæg, der giver borgerne en god service. 
Vi bruger penge på områder, der skaber ram-
merne for en lys fremtid og en god mulighed 
for fortsat udvikling.
 
Kommunens medarbejdere og ledere har fo-
kus på, at vi skal være tæt på. Tæt på i hver-
dagslivet ved levering af service i stærke og 
gode lokalsamfund – og samtidig ivrige efter at 
skabe oplevelser, når vi har fri fra arbejde ved 
et rigt og mangfoldigt aktivitets- og kulturliv. 
At styre økonomien ved at levere bedst mulig 
service i kerneydelsen og have økonomiske 
muskler til at give særlige fritidsoplevelser 
og understøtte en god udvikling for lokale ar-
bejdspladser er en balance, som byrådet øn-
sker at håndtere på bedst mulig vis.
 
Struer Byråd oplever stærke lokale kræfter og 
udvikling af fællesskaber i alle dele af vores 
kommune. Det er fortsat helt afgørende for 
Struer Kommune at kunne bidrage til at fast-
holde og udvikle gennem målrettede initiati-
ver og prioritering af vores udgifter med hen-
blik på at give gode vilkår for de borgere som 
allerede bor her – og for at være en attraktiv 
mulighed for dem som gerne vil bo i et velfun-
gerende by- og lokalsamfund, hvor vi er tæt på 
mennesker, teknologi og natur.

Strategien gælder for hele Struer Kommune 
– hver dag. Det er høj kvalitet og det særlige 
struerske DNA i løsningen af den kommunale 
hverdagsopgave. Det er kommunale medar-
bejdere og samarbejdspartnere, der skaber og 
bærer den gode fortælling med sig i dagligda-
gen.
 
Jeg er på vegne af hele byrådet tilfreds med et 
årsregnskab for 2019, der viser at Struer Kom-
mune fører en sund økonomisk politik, som 
organisationen arbejder konstruktivt og mål-
rettet efter.
 
Årsregnskabet er vigtigt, fordi det som sagt gi-
ver en indikation på, om den førte økonomi-
ske politik også bliver udmøntet i praksis. Det 
er vigtigt, at den fortælling, vi giver om Struer 

Kommune, også stemmer overens med virke-
ligheden. 
 
Det skal være fokus for os – også i fremtiden, 
selvom årsregnskabet viser, at vi allerede har 
godt gang i den rigtige udvikling.
 
Med disse ord vil jeg gerne takke medarbejde-
re og ledere for at levere en god økonomisty-
ring og sikre den bedst mulige service i daglig-
dagen, der udvikler Struer Kommune som et 
godt sted at være.
 
Og endelig en stor tak til byrådet for godt sam-
arbejde om en ansvarlig og balanceret økono-
mistyring, der skaber den bedst mulige udvik-
ling for Struer Kommunes borgere.

Venlig hilsen 

Borgmester Niels Viggo Lynghøj

forord
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ledelsesPÅtegning

Vi har dags dato afl agt årsregnskabet for 2019 
for Struer Kommune med tilhørende bilag. 

Årsregnskabet indeholder kommunens regn-
skabsopgørelse, balance samt de obligatoriske 
oversigter og redegørelser, der afl ægges i over-
ensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 
om kommunernes budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med 
tilhørende bilag er udarbejdet i overensstem-
melse med Økonomi- og Indenrigsministeri-
ets Budget- og Regnskabssystem for kommu-
ner. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for af-
læggelse af kommunens årsregnskab som væ-
rende hensigtsmæssig således, at årsregnska-
bet giver et retvisende billede af kommunens 
aktiver, passiver, fi nansielle stilling pr. 31. de-
cember 2019 samt resultatet af kommunens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019. 

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

Årsregnskabet indstilles til Byrådets godken-
delse. 

Struer Kommune, den 21. april 2020. 

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Niels Viggo Lynghøj 
Borgmester 

Direktion 
Jesper Thyrring Møller  Jacob Bisgaard Lotte Junker Pedersen 
Kommunaldirektør Direktør Direktør 

Struer Byråd
Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 28. april 2020 og overgives til revisionen. 

Niels Viggo Lynghøj Jesper Thyrring Møller 
Borgmester Kommunaldirektør
Niels Viggo Lynghøj Jesper Thyrring Møller 
Borgmester Kommunaldirektør
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ÅRET I STRUER KOMMUNE

Struer Kommune kan se tilbage på regnskabs-
året 2019 med tilfredshed, eftersom Byrådets 
ambitioner om at højne kvaliteten i hverdags-
velfærden og skabe det gode grundlag for ud-
vikling i kommunen er tydelig i regnskabsre-
sultatet.

Struer Kommune definerer sig som en bosæt-
ningskommune. Vi er i en gunstig udvikling 
med fokus på fremtidens nye borgere og ar-
bejdspladser. Vi har ambitiøse mål og udvikler 
kvaliteten af vores tilbud til borgerne, så man 
kan være tryg hele livet i Struer Kommunes 
lokalsamfund, hvilket sætter sit tydelige præg 
på den økonomiske politik der drives. Struer 
Kommune har grundlæggende en sund øko-
nomi, som er kendetegnet ved, at det i de se-
nere år har været kutyme med brede forlig bag 
budgetaftalerne.

Således arbejdede Struer Kommune i 2019 for 
at understøtte den positive udvikling i hele 
kommunen, hvor man i særdeleshed fokuse-
rede på at styrke lokalområderne, sikre nød-
vendige udviklingstag på både drift og anlæg 
og højne velfærden for borgerne – alt sammen 
i god balance. Årsregnskabet er således et ud-
tryk for denne økonomiske tankegang.
 

ØKONOMISKE MÅL

Ved budgetlægningen for 2019 besluttede by-
rådet at fortsætte den økonomiske politik fra 
2018 og dermed at understøtte et mål om 50 
mio. kr. likviditet, 50 mio. kr. i anlægsramme 
og 50 mio. kr. i driftsoverskud. På trods af at 
det vedtagne budget ikke overholdt politikken 
fuldstændigt, er det vurderingen, at afvigelsen 
er forsvarlig på grund af en likviditet på et godt 
niveau.
 
Kassebeholdningen er på 85,7 mio. kr., hvilket 
betyder, at likviditetsmålet for 2019 er over-
holdt.
 
Regnskabets anlægsudgifter udgør 52,4 mio. 
kr. og er dermed større end målet i den økono-
miske politik. Uagtet genbevillinger fra tidlige-
re år, forsinkede og udskudte anlægsarbejder 
er udgiftsniveauet på niveau med det oprinde-
ligt planlagte aktivitetsniveau.
 
Selvom den økonomiske politik på den ordi-

nære driftsvirksomhed ikke lever op til poli-
tikken, viser regnskabet for 2019 et resultat på 
43,7 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. højere end 
det oprindeligt vedtagne budget,
 
Samlet set vurderer byrådet, at den økonomi-
ske politik sætter en god, overordnet retning 
for Struer Kommunes økonomi, og at dens mål 
er realiseret tilfredsstillende i regnskabet for 
2019.

UDVIKLINGSPROJEKTER I STRUER
KOMMUNE

Høj kvalitet i hverdagsvelfærden til gavn for 
borgerne

HELHEDSPLAN PÅ 0-18 ÅRS OMRÅDET
Byrådet havde en ambition om at højne kvali-
teten i hverdagsvelfærden for alle unge i Struer 
Kommune, og således blev helhedsplanen på 
0-18 årsområdet vedtaget.

Struer Kommunes arbejde med en helheds-
plan på 0-18 årsområdet udsprang af et ønske 
om at forstærke sammenhængskraften i kom-
munens arbejde med børn og unge i de livsa-
renaer, hvor de er i kontakt med kommunen.

Helhedsplanen skal bidrage til, at rammerne 
for børn og unge i Struer Kommune justeres 
på en sådan måde, at børnenes og de unges 
trivsel og udvikling understøttes bedst muligt. 
Dette betyder bl.a., at der skal være en rød tråd 
i kommunens indsats, at de almene fællesska-
ber skal styrkes, og at de professionelles sam-
arbejde på tværs forstærkes.

Det faglige spor i helhedsplanen suppleres af 
tiltag, der skal sikre en effektiv drift af området.
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EMPOWERMENT OG MÅLRETTEDE IND-
SATSER VIRKER
På socialområdet har Struer Kommune i 2019 
foretaget en kursændring i den borgerrettede 
forebyggelse og indsats for borgere med funk-
tionsnedsættelse. 

Struer Kommune har fl yttet fokus fra doku-
mentation og skrivebordsarbejde til et aktivt 
og kravsættende borgersamarbejde, hvor det 
handler om at fi nde balancen mellem borger-
nes eget perspektiv og det fagligt rigtige. 

Borgeren er selv aktiv aktør i processen hvor 
der tages udgangspunkt i borgernes drømme 
og muligheder for forandring. Sammen med 
en professionel vejleder skabes der et tydeligt 
billede af, hvilken vej der virker for den enkel-
te, og hvordan vi som professionelle kan med-
virke til at facilitere processen. 

Målet er at skabe målrettede veje til mestring 
og selvforsørgelse for de borgere som har 
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarked på 
grund af psykiske eller sociale udfordringer.    

Indsatsen er grænsekrydsende og foregår i tæt 
samarbejde mellem socialområdet og beskæf-
tigelsesområdet i Struer Kommune.

SAMMENHÆNGENDE BORGERBETJENING 
GIVER NYE MULIGHEDER
I 2018 købte Struer Kommune Bang & Olufsens 
tidligere ejendom på Peter Bangs Vej 15 for at 
bygge den om til administrationsbygning for 
de fem store velfærdsområder i kommunen – 
Skoler og Dagtilbud, Handicap, Social og Psy-
kiatri, Arbejdsmarked, Sundhed og Omsorg 
samt Børn og Familie.

Ombygningen af, hvad vi nu kalder Velfærds-
huset, har stået på i hele 2019, og 1. maj 2020 

slår man dørene op for borgerne, som vil op-
leve at blive modtaget på en hel ny måde. Ved 
at samle velfærdsområderne under samme 
tag har man fået mulighed for at sikre de bed-
ste rammer og vilkår for det gode tværfagli-
ge samarbejde mellem relevante faggrupper, 
mere sammenhængende borgerforløb og i det 
hele taget højere kvalitet i opgaveløsningen 
overfor borgerne.

FLERE UDSATTE LEDIGE TILBAGE PÅ AR-
BEJDSMARKEDET
For de udsatte ledige har der været en intensi-
veret indsats i 2019 som har været understøt-
tet af centrale puljer. Der har således været tre 
projekter målrettet denne målgruppe i 2019.

I ’Projekt Småjob’ har der været fokus på at 
understøtte rekruttering af ledige fra kanten af 
arbejdsmarkedet uanset målgruppe. Som led 
heri er der etableret et virksomhedsnetværk 
som har understøttet arbejdet og indtil nu 
skabt fl ere end 200 småjobs.

I ’Projekt Frontrunner’ og ’Projekt Flere Skal 
Med’ har der særligt været fokus på kontant-
hjælpsmodtagere og hvordan man med en 
intensiveret indsats med hyppige samtaler og 
en virksomhedsrettet tilgang kan bringe dem 
tættere på arbejdsmarkedet. 

Derudover har Struer Kommune en målsæt-
ning om, at fl ere unge kommer i beskæftigel-
se eller uddannelse. Målsætningen har været 
central i den sammenhængende ungeindsats, 
som har haft stort fokus i 2019. Arbejdet har 
særligt bestået af at undersøge, hvordan man 
med en praksisnær tilgang – med hjælp fra lo-
kale virksomheder – kan hjælpe unge med at 
opbygge bestemte kompetencer og erfaringer 
med henblik på at få tættere tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.

Byudvikling og forstærkning af lokalområ-
der skal skabe vækst og bosætning

NY PLANSTRATEGI SIKRER RETNING FOR 
UDVIKLING
I starten af 2019 off entliggjorde Struer Kom-
mune ’Planstrategi 2019 – TÆT PÅ’, som særligt 
sætter fokus på, hvordan kommunen i fælles-
skab med borgerne skaber attraktive byer og 
lokalområder, der bygger videre på det fun-
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dament, der allerede er en indgroet platform 
at drive lokalsamfundsledelse ud fra – Tæt på 
mennesker, teknologi og natur.

Planstrategien 2019 har således et stort fokus 
på at forstærke de lokale styrkepositioner in-
den for lyd og teknologi, landbrug og føde-
vareproduktion samt turisme ved at skabe de 
nødvendige rammer, hvor kommunens virk-
somheder kan udvikle sig.

REVISION AF KOMMUNEPLANEN – KLAR 
TIL VÆKST 
I Struer Kommune ligger vores vækstpoten-
tialer i nærheden. Nærheden til engagerede 
mennesker, dygtige virksomheder og en fan-
tastisk natur, der danner rammerne om vo-
res liv. Den nærhed, der præger hverdagen og 
fællesskabet i kommunen, skal være en styrke. 
Derfor igangsatte byrådet i maj 2019 en fuld 
revision af kommuneplanen – således der sik-
res at kommuneplanen og planstrategien har 
samme sigte.

Arbejdet med revisionen af kommuneplanen 
har medført stor involvering af dem, som det 
hele kommer til at få en betydning for – nemlig 
borgerne. Således blev der i løbet af sommeren 
2019 afholdt workshops med engagererede 
borgere i lokalområderne, hvor den gode dia-
log på møderne efterfølgende har bidraget til 
værdifulde input til visioner og retningslinjer i 
kommuneplanen. 

Kommuneplanen er 1. kvartal 2020 i høring, 
hvor borgerne igen bliver inddraget på bor-
germøder rundt i kommunen, således Struer 
Kommune sikrer, at borgerne har forståelse 
for planens indhold og hvad den betyder for 
kommunen som helhed og den enkelte borger.

SAMMENHÆNG OG LIV PÅ STRUER HAVN
Struer Havn skal i de kommende år omdannes 
til en bæredygtig bydel, der tiltrækker liv og 
aktivitet for borgere, besøgende og erhvervs-
liv. Arbejdet for at nå i mål med denne vision 
er for alvor startet i 2019, hvor der nu på både 
kort og lang sigt bliver arbejdet med at skabe 
udvikling på havnen.

Området er komplekst at arbejde med, da der 
på Struer Havn eksisterer en lang række ak-
tører og interessenter, som alle har ønsker til 
fremtidens brug af havnen. 

På den lange bane lød startskuddet til igang-
sætning af udviklingsplanen ved et parallelop-
læg, hvor tre indbudte teams gav deres bud på 
et oplæg, hvor efter mange overvejelser CFBO, 
akkompagneret af SeTilSiden og Mette Lis An-
dersen, blev valgt som rådgivet til at udarbejde 
udviklingsplanen.

På den korte bane var det hos aktørerne på 
havnen et stort ønske, at der allerede nu blev 
sat gang i udviklingen. Således blev der ansat 
en projektleder for Struer Havn til at sikre en 
god dialog mellem kommunen, rådgivere og 
aktørerne og sikre, at de projekter som igang-
sættes nu følger den retning, som udviklings-
planen udstikker.

STRUERS NYE BYRUM
Borgmester Niels Viggo Lynghøj tog i decem-
ber 2019 første spadestik til, hvad der skal være 
Struer nye, multifunktionele byrum, som skal 
forstærke bylivet med muligheder for ophold, 
leg, oplevelser og afslapning, og forbinde by-
kernen med By+Havn ud mod fjorden. Det nye 
byrum får en tydelig lydidentitet med markan-
te lydinstallationer, som giver borgere og be-
søgende en bevidsthed om at være i Lydens By.

Det nye byrum er et anlægsprojekt affødt af 
bymidteplanen for Struer fra 2018, som fast-
satte kort- og langsigtede visioner for bymid-
tens udvikling. Her indgår Østergade, Lilletorv 
og det nye byrum mellem Smedegade og råd-
huset som elementer, der kan tilføre nye kva-
liteter, andre oplevelser, stemninger og anven-
delsesmuligheder til byen.
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ti gode historier fra strUer KoMMUne i 2019

ALLE PARTIER BAG BALANCERET BUD-
GET FOR STRUER KOMMUNE

De seks partier i Struer Byråd har indgået for-
lig om budgettet for 2020 og overslagsår. Fo-
kus i budgettet er på stabil drift og klog brug 
af pengene, der skaber plads til investeringer i 
kernevelfærd og udviklingstiltag.

ANDREAS MOGENSEN SKAL INSPIRERE 
SKOLEELEVER FRA STRUER TIL ET LIV 
MED VIDENSKAB

Danmarks første astronaut besøger Limfj ords-
skolen i Struer en hel formiddag, både med 
fælles oplæg og deltagelse i Science-klasserne. 
Det skal inspirere overbygningselever til et liv 
med videnskab.

FLERE BYGGER I STRUER KOMMUNE 
Antallet af byggesager vokser i Struer Kommu-
ne. Flere vil bygge hus, og det betyder, at der 
snart skal udlægges nye parcelhusgrunde.

HJEMFLYTTET ANTROPOLOG SKAL 
SØRGE FOR DEN GODE VELKOMST TIL 
STRUER KOMMUNE

Struer Kommune har ansat den bosætningsko-
ordinator, der fremover skal være tilfl ytte-
res kontakt til kommunen og holde roret i de 
mange bosætningsrelaterede projekter, der er 
sat i gang i lokalsamfundet.

KUNSTGRÆSBANE SKAL GAVNE MEDLEM-
MER OG STYRKE FORENINGSIDRÆTTEN

Boldklubberne i Struer Kommune kan nu gå i 
gang med at anlægge kunstgræsbane til efterårs- 
og vintertræningen, efter byrådet tirsdag aften 
besluttede at bevillige kommunal støtte til banen.
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LYDBRANCHENS VIGTIGSTE NETVÆRK 
FLYTTER AKTIVITETERNE TIL STRUER

Danish Sound Network, innovationsnetværket 
for den danske lydbranche, er blevet reorgani-
seret og fl ytter aktiviteterne til Lydens By, nær-
mere bestemt Sound Hub Denmark.

KOMMUNE DREVET AF LYD VÆKKER IN-
TERNATIONAL OPMÆRKSOMHED

I Struer Kommune spiller lyd en voksende rol-
le i alt fra kernevelfærd til kultur, og senest er 
lyd blevet en del af byplanlægningen med en 
lydmanual for udviklingen af fremtidens byer. 
Den ambitiøse kommunale lydsatsning væk-
ker international opmærksomhed blandt lyd-
eksperter. 

NORDIC PODCAST ACADEMY ÅBNER I 
STRUER

En række spændende partnere er gået sam-
men om at etablere et nyt akademi for den 
boomende podcastbranche i Struer, også 
kendt som Lydens By. Blandt dem Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole, og forfatterne 
bag ny podcastbog.

SKOVARBEJDE GIVER TRIVSEL FOR UD-
VIKLINGSHÆMMEDE PÅ TIENDE ÅR

Samskabelsesprojektet Skovhjælperne giver 
udviklingshæmmede borgere fysisk, psykisk 
og social livskvalitet gennem naturpleje. Pro-
jektet, som er et samarbejde mellem Skov- og 
Naturstyrelsen og Struer Kommune, fylder ti 
år i år.

STRUER KOMMUNE INDLEDER INDSATS 
FOR AT STYRKE UNGEKULTUREN

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at de 
unges ønsker og behov for et fremtidigt unge-
kulturhus skal kortlægges. Det sker blandt an-
det i et samarbejde med Urban Design-uddan-
nelsen på Aalborg Universitet.
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BERETNING

I Struer Kommune er der stor fokus på økono-
mistyringen og på optimering af ressourcean-
vendelsen. Regnskabsresultatet blev i 2019 1,3 
mio. kr. bedre en oprindelig budgetteret, og 
14,6 mio. kr. dårligere en revideret budget. 

Alle har taget ansvaret for den stramme øko-
nomi-styring på sig – og været med til at sikre 
det gode resultat. I organisationen hersker der 
en høj grad af forsigtighed i forhold til dispo-
nering af budgettet. Det skal bl.a. ses i lyset af 
de statslige sanktioner, der kan komme i brug 
– individuelt og kollektivt – såvel i budgetsitua-
tionen som efter regnskabsafl æggelsen. 

REGNSKABSRESULTATET
Den ordinære skattefi nansierede driftsvirk-
somhed viser et overskud på 43,701 mio. kr., 
hvilket er 3,7 mio. kr. mere end det oprindeligt 
vedtagne budget og 13,228 mio. kr. mindre end 
det reviderede budget (korrigeret budget og 
genbevillinger). 

Det større overskud, 3,7 mio. kr., set i forhold 
til det vedtagne budget, skyldes følgende:

• Større skatteindtægter 0,7 mio. kr.

• Større generelle tilskud 3,4 mio. kr.

• Større driftsudgifter* -10,6 mio. kr.

• Mindre netto renteudgifter** 10,2 mio. kr.

* relateres primært til merudgifter på arbejds-
markedsområdet.
** relateres primært til udlodning af provenu 
på 10,2 mio. kr. som aktieudbytte i forbindelse 
med salg af HMN Naturgas/GasNet.

Resultatet af det skattefi nansierede område  i 
alt viser et underskud på 14,7 mio. kr.  Heri er 
indregnet anlægsudgifter, udgifter til jordfor-

syning og udgifter til kommunale ældreboliger 
på i alt 58,439 mio. kr. 

I forhold til det oprindeligt vedtagne bud-
get, hvor der var regnet med et underskud på 
16,020 mio. kr., er resultatet således blevet 
1,282 mio. kr. bedre end ventet

Brugerfi nansieret virksomhed, drift og an-
læg, som omfatter aff aldshåndtering - reno-
vation og genbrug - har givet et underskud på 
0,771 mio. kr. 
Underskuddet er 1,000 mio. kr. mindre end det 
oprindeligt vedtagne budget. 

Det samlede regnskabsmæssige resultat, for 
både skattefi nansieret og brugerfi nansieret 
virksomhed, udviser et underskud på 15,5 mio. 
kr. i 2019. 
Fordelingen mellem skattefi nansieret og bru-
gerfi nansieret virksomhed fremgår af følgen-
de tabel:

Regnskabsopgørelse
mio. kr.

Opr.
budget

2019

Rev.
budget

2019

Regn-
skab
2019

Skattefi nansieret 
virksomhed

-16,0 0,9 -14,7

Brugerfi nansieret 
virksomhed

-1,8 -1,8 -0,8

Resultat i alt -17,8 -0,9 -15,5

Optagne lån 37,1 8,6 5,3

Afdrag på lån -14,3 -13,7 -13,7

Øvrige balancefor-
skydninger

-4,1 -0,3 -7,1

Netto kasseforøgelse 0,8 -6,3 -31,0

Positivt beløb er kasseforøgelse.
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Driftsbevillingerne omfatter skattefinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i form af én bevilling 
til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede bevilling - i forhold til det 
reviderede budget. 

Driftsbevilling pr. udvalg
mio. kr. 

Opr. budget 
2019

Rev. budget 
2019

Regnskab 
2019

Forskel

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget 175.683 170.134 170.166 -32

Teknik-, miljø- og klimaudvalget 77.446 81.427 81.093 334

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget 733.053 738.468 750.562 -12.094

Kultur- og fritidsudvalget 35.999 34.761 34.761 0

Børne- og uddannelsesudvalget 332.841 328.885 329.012 -127

I alt 1.355.022 1.353.676 1.365.594 -11.918

 Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug.

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling fra 2018 til 2019, samt 2019 til 2020.

LIKVIDE AKTIVER 
Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2019 
i alt  13,097 mio. kr. vedrørende salg af HMN 
Naturgas A/S, salg af HMN GasNet P/S og et en-
kelt lejemål (fælleskomunalt).

Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Så-
fremt deponeringen var medregnet i kassebe-
holdningen tilhørende det skattefinansierede 
område ville den ved årets udgang have ud-
gjort 98,820 mio. kr.

Kassebeholdningen kan primært henføres til 
uforbrugte 2019-bevillinger, som er genbevil-
get i 2020:

Genbevillinger i 2020 mio. kr.

Drift (udgifter med overførsel 39,3

Anlæg (inkl. ældreboliger og jord-
forsyning)

60,7

Balanceforskydninger 2,6

I alt 102,6

RESTANCERNE 
Målet er, og har været, at få så mange som mu-
ligt  til at betale til tiden, så Borgerservice ikke 
behøver at oversende krav til inddrivelse via 
SKAT’s Inddrivelsesmyndighed. 

I 2019 er der sket afskrivninger på 1,0 mio kr. 
internt (især dødsboer) samt 3,0 mio kr. i eks-
traordinære afskrivninger fra gældsstyrelsen. 

Restancer, mio. kr. Ultimo
2018

Ultimo
2019

Boliglån og boligstøtte 2,2 2,0

Mellemkommunal ref. 5,8 6,3

Individuelle betalingsart 2,8 2,1

Tekniske områder 7,2 0,8

Tilbagebet.  hjælp 4,8 4,9

Øvrige tilgodehavender 3,0 3,0

Restancer i alt 25,8 19,1

PERSONALE 
Det samlede personaleforbrug i kommunen 
var i 2019 på 1.600 fuldtidsstillinger. De kom-
munale lønudgifter var i 2019 på i alt 729,6 
mio. kr., og i 2018 707,7 mio. kr.

Personaleforbrugets fordeling samt udvikling 
fra 2018 til 2019 ser således ud:

Fuldtidsstillinger
drift

2018 2019

Økonomi-, erhvervs- 
og bosætningsudvalget 234 235

Teknik-, miljø- 
og klimaudvalget 99 91

Social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsudvalget 627 616

Kultur- og fritidsudvalget 19 20

Børne- og 
uddannelsesudvalget 617 638

I alt 1.596 1.600
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KOMMUNALE FÆLLESSKABER
Struer Kommune deltager i fl ere kommunale 
fællesskaber, bl.a.:
• Holstebro-Struer Havn og Lystbådehavn
• Nomi4s I/S
• Skoleskibet Marilyn Anne
• Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
• Nordvestjyllands Brandvæsen
• Midt- og Vestjyllands Lufthavn
• Hjælpemiddelscenter Nordvest I/S

Herudover ejer Struer Kommune 100% af 
Struer Energi Holding A/S, der er ejer af:
• Struer Energi Elnet A/S 
• Struer Energi Handel A/S
• Struer Energi Service A/S
• Struer Energi Fjernvarme A/S
• Struer Energi Vand A/S
• Struer Energi Spildevand A/S

BEFOLKNINGSUDVIKLING
Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2019 
fra 21.143 pr. 1. januar til 21.036 ved årets ud-
gang.

Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis primo 2020 og 2030 i Struer kommune:

Kilde: Prognose Danmarks Statistik
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2016 2017 2018 2019

Befolkningsudvikling Tallene er ultimo året

0-2 årige 508 554 555 533

3-5 årige 610 541 529 530

6-16 årige 2.908 2.845 2.714 2.641

17-25 årige 2.031 2.034 2.027 1.946

26-66 årige 10.843 10.686 10.585 10.519

67-79 årige 3.346 3.463 3.530 3.621

Over 80-årige 1.101 1.147 1.203 1.246

I alt ved årets udgang 21.347 21.270 21.143 21.036

Likvide aktiver

Gennemsnitlige likviditet i året (mio. kr.) 155,7 140,5 167,7 127,0

Likvide aktiver (mio. kr.) 71,6 83,2 116,8 85,7

Pr. indbygger (kr.) 3.354 3.912 5.524 4.074

Kortfristet formue/gæld (mio. kr.) -108,4 -121,5 -154,6 -123,5

Pr. indbygger (kr.) -5.078 -5.712 -7.312 -5.871

Feriepengeforpligtigelsen på 69,8 mio. kr. er medregnet i kortfristet formue/gæld. Indefrosne feriepenge i 2019 i 
flyttet til langfristet gæld. 

Langfristet gæld, inkl. forsyningsvirksomhedernes gæld

Langfristet gæld (mio. kr.) 412,7 395,8 403,8 488,9

Pr. indbygger (kr.) 19.333 18.608 19.099 23.241

Personale

Personaleforbrug (årsværk) 1.520 1.560 1.596 1.600

Pr. 100 indbyggere 7,12 7,33 7,55 7,61

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

Ordinær driftsvirksomhed 63,5 75,6 67,8 43,7

Anlægsvirksomhed -73,6 -59,7 -53,3 -52,4

Opgørelse af kommunale ældreboliger 0,2 -1,8 1,1 0,9

Jordforsyning -2,3 0,8 2,8 -7,0

Resultat af skattefinansieret område -12,2 14,9 18,4 -14,7

Resultat forsyningsvirksomhed 1,1 -0,2 -0,7 -0,8

Resultat i alt -11,1 14,7 17,7 -15,5

Ændring af kassebeholdning -35,3 12,2 11,3 -31,0

nøgletal
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REGNSKABSOPGØRELSE, UDGIFTSBASERET Alle beløb i hele 1.000 kr.

Opr. budget
Revideret 

budget Regnskab Regnskab

2019 2019 2019 2018

Note A. Skattefi nansieret virksomhed

Indtægter:

1 Skatter  902.406 902.406 903.121 903.168

2 Betaling til Regionen -2.860 -2.287 -2.304 -2.820

3 Generelle tilskud mv.  497.615 501.363 500.549 463.082

Momsudligning 0 0 -132 -131

Indtægter i alt  1.397.161 1.401.482 1.401.234 1.363.298

Driftsudgifter:

4
Økonomi-, erhvervs- og bosæt-
ningsudvalget -175.683 -170.134 -170.166 -161.091

5 Teknik, miljø- og klimaudvalget -77.446 -81.427 -81.093 -73.390

6
Social-, sundheds- og arbejds-
markedsudvalget -733.053 -738.468 -750.562 -710.224

7 Kultur- og fritidsudvalget -35.999 -34.761 -34.761 -34.803

8 Børne- og uddannelsesudvalget -332.841 -328.885 -329.012 -319.258

Driftsudgifter i alt  -1.355.022 -1.353.676 -1.365.594 -1.298.766

Driftsresultat før fi nansiering 42.139 47.806 35.641 64.533

9 Renter  -2.170 9.122 8.060 3.230

Resultat af ordinær driftsvirk-
somhed 39.969 56.929 43.701 67.763

Anlægsudgifter:

Byudvikling, bolig- og miljø-
foranstaltninger -4.873 -15.734 -15.569 -16.429

Transport og infrastruktur -15.559 -8.399 -8.035 -23.118

Undervisning og kultur  -169 -1.763 -1.960 -3.720

Sundhedsområdet 0 -815 -718 -203

Sociale opgaver og beskæftigelse   -21.270 -10.031 -10.249 -4.005

Administration  -13.027 -15.838 -15.839 -5.783

10 Anlægsudgifter i alt   -54.898 -52.580 -52.369 -53.259

Kommunale ældreboliger -300 7.269 911 1.105

Jordforsyning  -791 -10.754 -6.981 2.792

Resultat af skattefi nansieret virk-
somhed -16.020 864 -14.738 18.401

B. Brugerfi nansieret virksomhed

11 Drift   -1.771 -1.771 -771 -813

Anlæg  0 0 0 0

Resultat af brugerfi nansieret 
virksomhed -1.771 -1.771 -771 -813

C. Samlet resultat (A+B)  -17.791 -907 -15.509 17.588

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling 
fra 2018 til 2019, samt 2019 til 2020.

Positive tal angiver indtægt
Negative tal angiver udgift

resUltatoPgørelse
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FINANSIERINGSOVERSIGT, UDGIFTSBASERET Alle beløb i hele 1.000 kr.

Tilgang og anvendelse af likvide aktiver

Opr. Budget
2019

Revideret 
budget 2019

Regnskab 
2019

Regnskab 
2018

Likvid beholdning ved årets start 114.887 116.753 116.753 105.444

Årets resultat -17.791 -907 -15.509 17.588

Låneoptagelse mv. 37.064 8.568 5.268 24.082

Afdrag på lån -14.324 -13.688 -13.692 -12.861

Øvrige balanceforskydninger -4.136 -267 -7.097 -17.500

I alt ændring af likvide aktiver 813 -6.294 -31.030 11.309

Likvid beholdning ved årets udgang 115.700 110.459 85.723 116.753

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling 
fra 2018 til 2019, samt 2019 til 2020.

Positive tal angiver indtægt
Negative tal angiver udgift

finansieringsoversigt
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BALANCE PR. 31.12.2019 Alle beløb i hele 1.000 kr.

Note AKTIVER Ultimo 2018 Ultimo 2019

Anlægsaktiver 

12 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 622.013 600.323

Tekniske anlæg mv. 60.372 57.906

Inventar 23.014 25.449

Anlæg under udførelse 66.604 135.099

I alt 772.003 818.778

Immaterielle anlægsaktiver 0 0

Finansielle anlægsaktiver

13 Aktier og andelsbeviser 722.523 696.417

14 Langfristede tilgodehavender 43.076 42.435

15 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld/tilgodehavende) -2.976 -2.206

I alt 762.623 736.646

Anlægsaktiver i alt 1.534.626 1.555.424

Omsætningsaktiver

16 Grunde og ejendomme udbudt til salg 34.112 31.270

17 Tilgodehavender 72.888 35.269

18 Værdipapirer 5.092 5.092

19 Likvide beholdninger 116.753 85.723

I alt 228.845 157.353

Aktiver i alt 1.763.471 1.712.777

Note PASSIVER

20 Egenkapital

Modpost for takstfi nansierede aktiver 1.747 1.592

Modpost for selvejende institutioners aktiver 19.862 18.579

Modpost for skattefi nansierede aktiver 784.505 829.878

Balancekonto 46.980 -79.989

I alt 853.094 770.059

21 Hensatte forpligtelser 249.446 288.650

22 Langfristede gældsforpligtelser 403.762 488.926

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. 5.523 6.318

23 Kortfristede gældsforpligtelser 251.646 158.823

Passiver i alt 1.763.471 1.712.777

BalanCe
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noter

1. SKATTER

Hele 1.000 kr. 2019 2018 Ændr.

Kommunal indkomstskat:

Forskud 837.339 840.824 -3.485

Afregning vedr. det skrå skatteloft -792 -744 -48

Selskabsskatter 8.492 7.054 1.438

Anden skat på visse indkomster, dødsboer mv. 944 471 473

Ejendomsskatter 57.138 55.563 1.575

I alt  903.121 903.168 -47

Positive beløb er indtægter, negative er udgifter.

Struer Kommune har hvert år siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er kommunens fakti-
ske udskrivningsgrundlag i  2016, som er grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019

2. OG 3. GENERELLE TILSKUD MV.

Hele 1.000 kr. 2019 2018 Ændr.

Udligning og generelle tilskud, i alt, som består af: 425.873 395.760 11.005

•	 Kommunal udligning 394.416 372.708 -23.412

•	 Statstilskud til kommuner 20.904 23.928 2.328

•	 Efterreguleringer -1.855 -10.980 11.063

•	 Udligning af selskabsskat 12.408 10.104 -984

Udligning og tilskud vedr. udlændinge -4.608 -4.080 -672

Kommunale udviklingsbidrag til regionerne -2.304 -2.820 -72

Særlige tilskud, i alt, som består af: 79.284 71.402 -8.926

•	 Tilskud til ”Ø-kommuner” 3.780 3.756 48

•	 Beskæftigelsestilskud 34.848 37.176 -2.808

•	 Beskæftigelsestilskud, kompensation/efterreg. -2.172 -5.520 3.024

•	 Det særlige ældretilskud (generelt løft) 3.456 3.360 96

•	 Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) 4.632 4.500 120

•	 Tilskud til bedre dagtilbud 1.656 1.620 -24

•	 Bekæmpelse ensomhed 468 0 -2.676

•	 Styrkelse af likviditet 19.344 19.440 -660

•	 Ekstra afskrivning 0 338 338

•	 Tilskud til styrkelse af akutfunktion 0 624 180

•	  Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 6.792 6.072 720

•	 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov 6.480 36 6.444

Tilbagebetaling af købsmoms -132 -131 -1

I alt  498.113 460.131 37.982

Positive er indtægter, negative beløb er udgifter.

Skattefinansierede driftsudgifter

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

Der udarbejdes et udgiftsbaseret regnskab, som indeholder samtlige udgifter/investeringer og indtægter afholdt i regn-
skabsåret. 

Efterfølgende vises med udgangspunkt i regnskabsopgørelsen – regnskabstallene for 2019 og 2018 – i løbende priser.



STRUER KOMMUNE - ÅRSBERETNING 2019 19

4. ØKONOMI-, ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Administration og planlægning -150.037 -151.457

Erhvervsfremme og turisme -19.897 -8.951

Støttet byggeri og byfornyelse -232 -683

I alt -170.166 -161.091

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

5. TEKNIK-, MILJØ OG KILMAUDVALGET

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Boliger og byudvikling -41.486 -32.256

Veje og grønne områder -21.789 -21.818

Kollektiv trafi k og havne -9.575 -10.606

Øvrige miljøudgifter -1.603 -2.237

Beredskab -6.640 -6.474

I alt -81.093 -73.390

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter. 
Aff aldområdet under udvalget fragår under brugerfi nansieret virksomhed.

6. SOCIAL-, SUNDHEDS - OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Ældre og handicappede -221.360 -221.992

Institutioner for voksne med særlige behov -78.273 -77.655

Andre sociale udgifter -19.566 -20.595

Sygehusbehandling og genoptræning -98.150 -90.563

Forebyggelse og sundhedsfremme -23.859 -21.788

Andre sundhedsudgifter -1.701 -1.545

Social sikring -203.065 -185.200

Aktivering og beskæftigelse -104.588 -90.886

I alt -750.562 -710.224

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

7. KULTUR- OG FRITIDUDVALGET

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Kultur -34.761 -34.803

I alt -34.761 -34.803

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

8. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Folkeskolen mv. -193.848 -193.180

Børnepasning -76.960 -71.596

Børn og unge med særlige behov -58.204 -54.481

I alt -329.012 -319.258

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

Hele 1.000 kr. 2019 2018 Ændr.

Renter af likvide aktiver 1.280 1.495 -215

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt  260 132 128

Renter af langfristede tilgodehavender 10.376 5.276 5.100

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 14 0 14

Renter af kortfristet gæld 0 -126 126

Renter af langfristet gæld -3.343 -3.599 256

Kurstab og kursgevinster -527 52 -579

I alt  8.060 3.230 4.830

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

10. SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSUDGIFTER 

Anlægsudgifterne beløber sig i 2019 til netto 52,37 mio. kr. Af større anlægsprojekter kan nævnes (netto anlægsudgifter 
over 2 mio. kr.):  

Hele 1.000 kr. 

0.18 Nyt plejecenter serviceareal 12.828

0.31 Omklædningsrum til Linde Boldklub 2.743

0.31 Kunststofbane ved Struer Energi Park 4.480

2.22 Cykelsti langs Søndergade 2.746

2.22 Slidlag 2019 2.887

5.14 Om- og tilbygning Vestbyens Dagtilbud 7.701

6.50 Køb & ombygning af Peter Bangs Vej 15 15.799

11. BRUGERFINANSIERET VIRKSOMHED

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

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2019 Regnskab 2018

Generelt administration 27 131

Dagrenovation -372 -421

Storskrald og haveaffald 8 2

Glas, papir og pap -22 104

Genbrugsstationer -370 -772

Øvrige ordninger -42 143

I alt -771 -813

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.
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12. ANLÆGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. 

Grunde og 
bygninger

Tekniske 
anlæg mv.

Inventar 
mv.

Materielle 
anlægs-ak-
tiver under 

udførelse

Immateriel-
le anlægs-

aktiver

I alt

Kostpris pr. 1. januar 2019 1.029.891 121.685 90.192 66.604 1.985 1.310.357

Tilgang 2.123 5.156 15.281 89.237 0 111.796

Afgang -29.096 -1.393 -700 0 0 -31.190

Overført 20.062 191 489 -20.742 0 0

Kostpris pr. 31. december 
2019

1.022.979 125.639 105.261 135.099 1.985 1.390.963

Ned- og afskrivninger pr. 1. 
januar 2019

-407.878 -61.314 -67.178 0 -1.985 -538.354

Årets afskrivninger -35.759 -7.295 -13.319 0 0 -56.374

Ned- og afskrivninger, af-
hændede aktiver

20.982 877 685 0 0 22.544

Ned- og afskrivninger pr. 31. 
december 2019

-422.655 -67.732 -79.812 0 -1.985 -572.184

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31. december 2019

600.323 57.907 25.449 135.099 0 818.778

Afskrives over 10-50 år 5-100 år 3-10 år 3-5 år

Grunde afskrives ikke.
Den off entlige ejendomsværdi af grunde og bygninger tilhørende kommunen udgør 744,8 mio. kr. pr. 31. december 
2019.

13. AKTIER OG ANDELSBEVISER

Ejerandel Indre værdi Struer Kommunes 
andel ultimo 2018

Skoleskibet Marilyn Anne 33% 2.226.455 742.152

Nomi I/S Andel af fri egk. 15.638.891 2.414.816

Venø Havn 735/1137 2.376.149 1.540.097

Messecenter Herning 0,45% 133.223.000 598.915

Sampension 0,625% 3.571.000.000 22.318.750

HMN Naturgas I/S* 0,637% 788.600.000 5.023.382

Apollon Struer A/S 150/1522 3.459.400    340.906

Midtjyllands Lufthavn A.M.B.A.** 5,58% 17.339.000    1.302.420

Struer Energi Holding A/S 100% 652.961.114 652.961.114

Holstebro-Struer Lystbådehavn 50% 7.316.960 3.658.480

Holstebro-Struer Trafi khavn 50% 9.633.230 4.816.615

Center for Tandregulering Nordvestjylland 16,07% -188.973 -30.368

Nordvestjyllands Brandvæsen 19,28% 2.865.000 552.372

Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S Andel af egk. 743.904                          177.025                         

I alt                   696.416.676

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

den indre værdis metode, baseret primært på årsrapporterne 2018. 

*HMN Naturgas I/S: Indre værdi pr. 31.12.2018 fratrukket modtaget udlodning i 2019. 

**Midtjyllands Lufthavn A.M.B.A.: Struer Kommunes andel med tillæg af kapitalforhøjelse i 2019. 
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14. LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Tilgodehavende hos grundejere 130 130 0

Udlån til beboerindskud 5.519 5.930 411

Indskud i Landsbyggefonden mv. ”-” ”-” 0

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5.462 6.333 871

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virk-
somheder mv. som kommunen er regnskabsførende for

16.329 16.945 616

Deponering af overskudslikviditet, salgsindtægt for gadelys mv. 15.635 13.097 -2.538

I alt  43.076 42.435 -640

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

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

Kommunens mellemværender med eksterne virksomheder mv. betyder, at der i det trykte regnskab korrigeres for 
disse mellemværender under dels langfristede tilgodehavender, dels kortfristede gældforpligtelser og dels under likvi-
diteten. Ellers vil beløbet komme til at figurere som kommunal gæld – og modsat en større kassebeholdning end kom-
munen reelt har. Opgørelsesmetoden er i 2019 ændret, hvilket har medført, at sammenligningstallet (ultimo 2018) 
ligeledes er konsekvensrettet. 

15. UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Generelt administration

Dagrenovation

Storskrald og haveaffald

Glas, papir og pap

Genbrugsstationer

Øvrige ordninger Genanvendelsesordninger

23

-1.163

7

-25

-1.972

154

-4

-791

-1

-3

-1.603

196

-27

372

-8

22

369

42

I alt  -2.976 -2.206 770

Kommunen har således ved årets udgang en netto gæld til forsyningsvirksomhederne på 2,2 mio. kr.    

16. GRUNDE OG EJENDOMME UDBUDT TIL SALG

Hele 1.000 kr. 

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi ultimo 2018 34.112

- grunde solgt i 2019 -2.842

- byggemodningsudgifter afholdt i 2019, optaget til kostpris 0

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi ultimo 2019         31.270
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17. TILGODEHAVENDER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

 Tilgodehavender hos staten 14.443 2.810 -11.633

Tilgodehavender i betalingskontrol 52.547 30.816 -21.731

Andre tilgodehavender 39 39 0

Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår 5.860 1.604 -4.256

I alt  72.889 35.269 -37.620

18. VÆRDIPAPIRER 

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Pantebreve 5.092 5.092 0

I alt 5.092 5.092 0

19. LIKVIDE BEHOLDNINGER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

 Bogført beholdning 137.768 105.872 -31.895

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virksom-
heder mv. som kommunen er regnskabsførende for

-21.015 -20.149 865

I alt  116.753 85.723 -31.030

Se forklaring i note 14.

20. EGENKAPITALOPGØRELSE

Udvikling i egenkapital Hele 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2019 853.094

Primokorrektion vedr. mellemregninger mv. 125

Resultat ifl g. regnskabsopgørelsen -15.509

Ældreboliger, regulering vedrørende låneoptagelse og afdrag -31.113

Regulering vedr. feriepengeforpligtelser                 20.425   

Regulering vedr. indefrosne feriepengeforpligtelser               -23.440

Afskrivning af restancer og andre tilgodehavender, herunder indbetaling af afskrevne beløb -2.069

Andre statuskorrektioner 985

Afskrivning af mellemregning vedr. annonceudgifter før år 2019 -481

Regulering af indre værdi af aktier og indskud i selskaber -26.441

Regulering af hensættelser for tjenestemænd og arbejdsskade -39.204

Regulering af leasingforpligtelser 5.003

Kursregulering på indekslån og udenlandslån mv. 1.251

Kursregulering af obligationsbeholdning og investeringsforegninger -942

Regulering vedr. anlægsaktiver 29.841

Landsbyggefond, årets udlån optages med nul værdi -1.467

Egenkapital pr. 31. december 2019 770.058
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21. HENSATTE FORPLIGTELSER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Pensionsforpligtelser -238.134 -276.247 -38.113

Arbejdsskadeforpligtelser -11.312 -12.404 -1.092

I alt -249.446 -288.650 -39.204

Negative tal er gæld.

Ændringen vedrører hovedsageligt aktuaropgørelse som er foretaget på baggrund af forventede levealder m.v. 

22. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Selvejende institutioner med overenskomst -159 -141 17

Ældreboliger -196.295 -257.359 -61.064

Finansielt leasede aktiver -12.467 -21.556 -9.089

Lønmodtagernes Feriemidler 0 -23.440 -23.440

Øvrig gæld -194.841 -186.428 8.413

I alt -403.762 -488.926 -85.163

Negative tal er gæld.

Det kan oplyses, at andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end danske kroner, udgør i alt 
19,7 mio. kr. - optaget i EUR.

23. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Hele 1.000 kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Forskel

Kortfristet gæld til staten -5.193 -3.989 1.204

Feriepengeforpligtelse -90.202 -69.777 20.425

Anden kortfristet gæld -126.977 -88.263 38.714

Kassekreditter og byggelån -33.960 0 33.960

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virksom-
heder mv. som kommunen er regnskabsførende for

4.687 3.204 -1.483

I alt -251.646 -158.825 92.822

Negative tal er gæld.

24. GARANTIFORPLIGTELSER

Garantiforpligtelserne omfattede ved udgangen af 2019 i alt 495,5 mio. kr., som i hovedtræk er sammensat således:

Formål, hele 1.000 kr. Restgæld 
ultimo 2019

Boligforanstaltninger mv. 

Andre garantier 

307.535

187.989

I alt 495.524

En oversigt over garantier findes i regnskabets bilagshæfte.

Herudover hæfter Struer Kommune for følgende lån med solidarisk hæftelse:

Lån med solidarisk hæftelse hele 1.000 kr.

Nomi4s I/S: Struer Kommune hæfter sammen med Holstebro, Herning og Lemvig kommu-
ner for NOMI’s for-pligtelser på i alt  

7.932
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Måbjerg BioEnergy : Struer Kommune hæfter sammen med Holstebro Kommune for 
Måbjerg BioEnergys forpligtelser på i alt 

230.266

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

1.688.838

Midttrafi k: Kommunerne hæfter solidarisk for gæld vedrørende investering til anskaff else 
af rejsekortet

100.209

25. LEASINGFORPLIGTELSER
Der er ved udgangen af 2019 leasingforpligtelser for i alt 21,6 mio. kr., som kan specifi ceres således:

Leasingforpligtelser, hele 1.000 kr. Restgæld
ultimo 2019

IT-udstyr mv. 19.684

Hjemmeplejen, 24 biler 1.873

I alt 21.556

26. ARBEJDSSKADER, SELVFORSIKRING

Struer Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet efter ”hvile i sig selv på længere sigt” princippet, da det ud 
fra en økonomisk betragtning er vurderet at været fordelagtigt for kommunen. 

Alle årets udgifter til skader mv. afholdes på driften, under konto 6.74 Forsikringer. Arbejdsskadepræmien beregnes 
med baggrund i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings satser gange en faktor 2,5, således at udgiftsniveauet på de forskel-
lige områder afspejler risikovurderingen på de forskellige fagområder.

Ved regnskabsafslutningen sammenholdes resultatet med budgettet, og overskud/underskud overføres til mellemreg-
ningskonto. Det tilsigtes at der er sammenhæng (balance) mellem mellemregningskonto og arbejdsskadeforpligtelse 
jf. aktuarrapport. 

Hensættelse Hele 1.000 kr.

Hensat på særskilt mellemregningskonto pr. 31. december 2018 16.132

Overskud forsikringskontoen 2019 3.178

Hensat på særskilt mellemregningskonto pr. 31. december 2019 19.310

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

Forpligtelse Hele 1.000 kr. 

Pr. 31. december 2018 11.312

Reduktion af forpligtelsen i 2019 1.092

Pr. 31. december 2019 12.404

Se også note 21.

27. EVENTUALRETTIGHEDER 

Der er ved udgangen af 2019 eventualrettigheder for i alt 80,6 mio. kr, som kan specifi ceres således:

Eventualrettigheder, hele 1.000 kr. Restgæld
ultimo 2019

Indskud i Landsbyggefond 63.355

Struer Museum 12.000

Thyholm Egnsmuseum 380

Venø Efterskole 2.750

Struer Skolehjem 2.126

I alt 80.611
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Eventualforpligtelse:  
Privathjælpen har anlagt sag mod Struer Kommune på cirka 6,5 mio. kr. vedr. det juridske omkring prisfastsættelse i 
udbuddet fra 2014.  

Udgangspunktet er at Struer Kommune har en god sag.

28. ØVRIGE OPLYSNINGER

Der er udarbejdet et bilagshæfte, hvor der findes diverse specificerede oversigter  til regnskabet for 2019. 

Bilagshæftet kan rekvireres i Økonomi.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

I henhold til bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995 med senere ændringer skal kommunen i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen give en regnskabsmæssig redegørelse for opgaver, der udføres for andre myndigheder. 

Struer Kommune har ikke udført opgaver for andre myndigheder i 2019.
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regnsKaBsPraKsis

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Struer Kommunes regnskab afl ægges i hen-
hold til gældende lovgivning og efter de ret-
ningslinjer, der er fastlagt af Social- og
Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabs-
system for kommuner.

Årsregnskabet indeholder udgiftsbaserede 
regnskabstal. 

Hovedreglen for det udgiftsbaserede regnskab 
er, at udgifter og indtægter registreres på det 
tidspunkt hvor udgifterne afholdes eller ind-
tægterne indbetales. 

Øvrig regnskabspraksis er uændret i forhold 
til tidligere år. 

Totalregnskab
Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- 
og kapitalposter. Regnskabet indeholder ud-
gifter og indtægter samt aktiver og passiver 
for selvejende institutioner, som kommunen 
har indgået driftsoverenskomst med i hen-
hold til lov om social service.

Indregning af indtægter, udgifter og om-
kostninger
Indtægter og udgifter driftsføres som hoved-
regel i det regnskabsår, hvor de leveres uden 
hensyntagen til, hvornår de betales eller for-
bruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først 
på det tidspunkt, hvor de afregnes.

I det udgiftsbaserede regnskab udgiftsføres 
anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen. 

Udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab ta-
ger udgangspunkt i det udgiftsbaserede regn-
skab. Årsregnskabets primære funktion er at 
kunne sammenholde regnskabet med budget-
tet, der er opgjort efter udgiftsbaserede prin-
cipper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering 
af kommunens resultater og præsentation af 
kommunens væsentlige faglige resultater og 
prioriteringer.

Balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens 
aktiver og passiver opgjort henholdsvis ulti-
mo regnskabsåret og ultimo regnskabsåret før, 

idet der ved passiver forstås summen af egen-
kapital og forpligtelser.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at de vil bidrage til den fremtidige 
serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske 
fordele vil tilfl yde organisationen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt – med mindre de er 
undtaget herfra (eksempelvis rekreative area-
ler, kunst, infrastruktur mv.).

Forpligtelser indregnes i balancen, når orga-
nisationen som følge af en tidligere begiven-
hed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå organisationen, og forpligtel-
sens værdi kan måles pålideligt – med mindre 
de er undtaget herfra (eksempelvis hensættel-
ser til imødegåelse af visse krav, f.eks. ferie-
penge, pension, arbejdsskader mv.).

Ved første indregning måles aktiver og for-
pligtelser til kostpris. Måling efter første ind-
regning sker som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til for-
udsigelige risici og tab, der fremkommer, in-
den årsregnskabet afl ægges, og som be- eller 
afkræfter forhold, der eksisterede på balance-
dagen. 

For en række aktiver og forpligtelser er ind-
regning dog frivillig om end de måtte opfylde 
ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og for-
pligtelser er ikke medtaget i regnskabet.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og in-
ventar med en anskaff elsessum på over 
100.000 kr. måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der af-
skrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, bro-
er mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver 
som rekreative arealer, aktiver af kulturhisto-
risk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og 
måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaff elsesprisen, om-
kostninger direkte tilknyttet anskaff elsen 
samt omkostninger til klargøring af aktivet 
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indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 
blive taget i brug.
 
For finansielt leasede aktiver er kostprisen 
den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og 
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fra-
drag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger 
baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider:

• Grunde, afskrives ikke 
• Bygninger, 10-50 år
• Tekniske anlæg, maskiner mv., 5-100 år
• Inventar, it-udstyr mv., 3-10 år     

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

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

Finansielle anlægsaktiver 
Noterede aktier optages til kursværdien ulti-
mo regnskabsåret. For ikke noterede aktier og 
andre kapitalandele (andelsbeviser, indskuds-
beviser mv.) foretages indregningen efter den 
indre værdis metode.

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden må-
les til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da ind-
skuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbe-
grænsning.

Andre langfristede tilgodehavender måles til 
kursværdien pr. statusdagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. 
skal indregnes. Varebeholdninger under 1 
mio. kr. skal indregnes såfremt der er væsent-
lige forskydninger i lagerets størrelse fra år til 
år, og hvis varelageret overstiger bagatelgræn-
sen på 100.000 kr.

Struer Kommune har aktuelt ingen varebe-

holdninger indregnet.

Grunde og bygninger udbudt til salg
Grunde og bygninger til videresalg optages 
i balancen til kostpris. Såfremt der afholdes 
omkostninger til forbedringer - herunder 
omkostninger til byggemodning - tillægges 
disse kostprisen. 

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

Der afskrives ikke på grunde og bygninger til 
videresalg. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under 
aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 
vedrører efterfølgnede regnskabsår. 

Finansielle gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og an-
dre kreditinstitutter er optaget med restgæl-
den på balancetidspunktet. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse 
vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver 
indregnes i balancen som en gældsforpligti-
gelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld 
til leverandører, andre myndigheder samt an-
den gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen 
ultimo regnskabsåret.   

Feriepengeforpligtigelsen opgøres for perso-
nale med ret til ferie med løn i forhold til løn-
sum, feriedage og særlige feriedage. Indefros-
ne feriepenge optages som langfristet gæld.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede 
omkostninger til tjenestemandspensions-
forpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket 
samt forpligtelser til arbejdsskader vedrøren-
de afgjorte sager.

Andre forpligtelser noteoplyses. 



STRUER KOMMUNE - ÅRSBERETNING 2019 29

STRUER KOMMUNE
ØSTERGADE 11-15

7600 STRUER


