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Budgetaftale for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020 
 
Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgængerne Leif Lund og Lars 
Munksø (fremover samlet benævnt: Parterne) indgår følgende aftale om Budgetforslag 
2017 samt overslagsårene 2018–2020. 
 
Parterne er enige om den overordnede økonomi i budget 2017, herunder fordelingen 
mellem drift og anlæg, samt at anlægsniveauet i 2017 udgør netto 225 mio. kr. ekskl. 
områder med særlig låneadgang, herunder energi-investeringer. 
 
 
Indledning 
 
Silkeborg Kommune er en af Danmarks store vækstkommuner, og der er enighed om at 
byrådet aktivt arbejder for en befolkningsvækst, der runder 100.000 borgere i 2025. 
 
Silkeborgmotorvejen åbnede 11. september 2016, og byrådet ønsker at udnytte 
motorvejens vækstpotentiale for virksomheder og nye borgere, når verden rykker tættere 
på.  
 
Silkeborg Kommune har etableret fire nye erhvervsområder tæt på motorvejen, 
Silkeborg Vest i Funder, Silkeborg Nord ved Høje Kejlstrup, Erhvervskorridoren og 
Silkeborg Øst ved Hårup. Desuden er der udstykket og byggemodnet mange nye 
boligområder i kommunen. 
 
Silkeborg by oplever den største byudvikling i byens historie. Videnscenter for 
byudvikling (Byens Ejendom) vurderer, at der ud over de 6,2 mia. kr. til 
Silkeborgmotorvejen bliver investeret op mod 14 mia. kr. over de næste 10 år i hele 
Silkeborg Kommune. 
 
Den kommunale byggeaktivitet gør 2017 til et meget stort anlægsår, hvor en række 
store anlægsprojekter afsluttes: Nyt, topmoderne stadion ved Silkeborgmotorvejen, nyt 
Torv med p-kælder, Campusbygning med p-kælder på Bindslevs Plads, udbygning af 
Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen, nyt Marienlund Plejecenter, nyt kulturhus og 
bibliotek i Them, ny hal i Kragelund, ny børnehave i Fårvang samt en række vejbyggerier. 
 
Investeringslysten i Silkeborg Kommune ligger blandt de højeste i Danmark med et 
byggeboom, der ifølge tal fra Byggefakta placerer Silkeborg Kommune som nr. 1 i Region 
Midtjylland og nr. 6 i Danmark målt på bygge- og anlægsinvesteringer pr. indbygger. 
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Side 2 

Silkeborg Kommunes rammevilkår for investering i erhvervsejendomme er i top 10 i 
Danmark. 
 
Silkeborg Kommune har en høj beskæftigelse, og ledigheden ligger lavere end både 
landsgennemsnittet og gennemsnittet i Østjylland. Silkeborg Kommune skal fortsat 
understøtte kompetenceudviklingen af dygtige medarbejdere til virksomhederne. 
 
Silkeborg Kommune har succes med at flytte borgere fra passiv forsørgelse til 
selvforsørgelse gennem job og uddannelse, og byrådet har besluttet en række 
investeringsprojekter for at gøre endnu flere selvforsørgende, så den kommunale økonomi 
belastes mindre af overførselsindkomster. 
 
Byrådet indgik i foråret 2016 en politisk aftale om en ny skolestruktur, som rækker ind i 
2020’erne med forpligtende samarbejder mellem skoler og etablering af videnscentre. Den 
nye struktur understøtter ønsket om at sikre børnenes læring og trivsel, byrådets ønsker 
for folkeskolens fortsatte udvikling, og kravene i den nye skolereform. I forbindelse med 
aftalen i foråret er skoleområdet blevet tilført 3 mio. kr. 
 
Silkeborg kommune har som mål at skabe Danmarks bedste nærdemokrati, hvor 
kommunens borgere og virksomheder oplever reel medindflydelse. Parterne er derfor 
enige om, at de politiske beslutninger, og den måde de forvaltes på, skal foregå i en 
medinddragede proces, der inspirerer kommunens borgere og virksomheder til at deltage 
aktivt i udviklingen af vores kommune. 
 
På den baggrund indgår parterne følgende aftale. 
 
Budgetbalance og økonomisk robusthed 
Parterne er enige om, at der både i 2017 og i årene fremover skal sikres budgetbalance og 
en robust økonomi. Derfor er der også enighed om, at udgiftsniveauet fra 2018 og 
fremefter skal tilpasses, så der opnås balance i budgettet. 
 
Der er i 2018 ikke indregnet et finansierings-/likviditetsbidrag. Parterne er enige om, at 
såfremt kommunens samlede indtægter, når disse kendes ved budgetlægningen for 2018, 
overstiger det i budgetoverslagsåret indregnede, vil den borgerrettede service samt 
vedligehold af kommunens bygninger blive søgt prioriteret  
 
Den økonomiske politik 
På baggrund af den økonomiske politik, som er politisk besluttet for Silkeborg Kommune, 
er parterne enige om:  

• I 2017 udgør de ordinære (netto) anlægsinvesteringer 225 mio. kr., og i 
overslagsårene mellem 200 og 250 mio. kr. om året.  

• I forhold til budget 2016 er nettoafdrag på ordinære lån nedsat med 10 mio. kr.   



 
 

 

 

Side 3 

• Den ikke-disponerede kassebeholdning opbygges fortsat løbende til et niveau 
omkring 250 mio. kr. Anvendes der midler af kassebeholdningen vil der på ny blive 
arbejdet med konsolidering. 

 
 
Budgetændringer 
I nedenstående anføres alle beløb afrundet til millioner med 1 decimal. 
 
Der er enighed om at foretage følgende ændringer i Budgetforslag 2017-2020: 
 
 
Skoleområdet 
 
Ud over de 3 mio. kr., der blev tildelt ved den politiske aftale om en ny skolestruktur, 
styrkes skolerne med midler til følgende aktiviteter:   
 
Styrket folkeskole 

Parterne er enige om at tilføre folkeskolen 12,5 mio. kr. i forlængelse af de midler der blev 
tilført ved den politiske aftale om en ny skolestruktur og for at styrke overgangen mellem 
folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 
 

Styrket brobygning til ungdomsuddannelserne 

Parterne er enige om, at overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal 
styrkes, fordi det er afgørende vigtigt, at alle unge får en uddannelse. 
Det er målet, at der i løbet af de næste fem får kan registreres en stigning i andelen af 
elever, der målt efter 15 måneder fastholdes i deres ungdomsuddannelse, således at 
Silkeborg Kommune opnår 95% målsætningen.  
Det er ligeledes et mål at mindst 25% af afgangseleverne vælger en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, og at andelen kommer op på mindst 30% i 2025.  
 
Målrettede indsatser i folkeskolen 

Parterne ønsker at fastholde FabLab som et digitalt værksted for skoler, hvor eleverne får 
hænderne i nye teknologier som 3D-printere og laserteknologi. Projektet er et samarbejde 
mellem Silkeborg, Aarhus og Vejle kommuner og indgår i et forskningsprojekt på Aarhus 
Universitet. Der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. 
 

Regionalt kraftcenter for naturfag på Ferskvandscenteret 

Parterne ønsker at skabe et regionalt kraftcenter for naturfag ved at etablere et videns- og 
ressourcecenter for naturfag og naturformidling på Ferskvandscenteret. Det understøtter 
videreudviklingen af AQUA som et af landets førende videnspædagogiske aktivitetscentre 
(VPAC-centre), der økonomisk støttes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
og det vil samtidig understøtter masterplanen for udviklingen af AQUA til et af Danmarks 
store oplevelsescentre og topattraktioner. Der afsættes 0,5 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. 
 



 
 

 

 

Side 4 

Ældreområdet 
 
Med finansloven for 2016 blev der afsat 1. mia. kr. årligt fra 2016 og fremefter for at 
understøtte udbredelse og implementering af værdighedspolitikker for ældre. Silkeborg 
kommunes ældreområde har i 2016 fået, og får hermed også i 2017 tilført et beløb på ca. 
15,3 mio.kr. Beløbet anvendes primært til personale, mens en mindre andel anvendes til 
kompetence udvikling og anskaffelser.  
 
Det gode hverdagsliv for ældre 

Overordnet tilkendegiver parterne deres fulde opbakning til de flotte resultater af 
samskabelsesprojektet om, hvad der kendetegner det gode hverdagsliv for ældre. Til 
ældreområdet bevilling 73 Ældreområdet afsættes 3 mio. kr. som udvalget kan anvende til 
at løse aktuelle økonomiske udfordringer.  
 
Plejecentre 

Marienlund Plejecenter tages i brug i foråret 2017, og det er den 4. april 2016 i Økonomi- 
og Erhvervsudvalget aftalt at op til 4 mio. kr. kan søges tilført Ældre- og 
Handicapudvalget, ved en budgetopfølgning, i takt med indflytningen (etagevis). 
 
Parterne er enige om, at der fortsat er mangel på plejeboliger i Silkeborg by, og om, at 
det næste plejecenter derfor skal bygges i Alderslyst i området ved den tidligere Nordre 
Skole. Her er det i forvejen besluttet, at etablere et kulturhus og boliger til 
udviklingshæmmede voksne. Parterne ønsker, at der sikres synergi mellem de tre 
forskellige anvendelser af Nordre Skole og arealerne omkring den gamle skole. Det 
betyder, at der skal udarbejdes en overordnet strukturplan for området, før arbejdet med 
de to allerede igangsatte projekter kan fortsætte.  
 
Der er enighed om, at det nye plejecenter skal rumme 2 x 48 boliger. Arbejdet med de 
første 48 boliger sættes i gang i 2019.  
 
 
Beskæftigelsesområdet 
 
Styrket beskæftigelsesstrategi 

Silkeborg Kommune har succes med at få flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og 
job, og der arbejdes tilsvarende målrettet med integration af flygtninge på 
arbejdsmarkedet. For yderligere at styrke indsatsen for at gøre flere borgere 
selvforsørgende ønsker parterne vedvarende strategisk fokus på indsatser, der fremmer 
selvforsørgelsen.  
 
Flere unge skal hjælpes i uddannelse eller job 
I budgetaftalen for 2016 aftalte parterne, at der skulle udarbejdes en strategi med det 
formål at styrke indsatsen for at flere sårbare unge får en uddannelse og færre unge 
modtager uddannelseshjælp. Strategien blev politisk godkendt i marts 2016 og 



 
 

 

 

Side 5 

initiativerne er iværksat. I 2017 og overslagsårene er der i budgetforslaget indarbejdet en 
række investeringer i indsatsen omkring sårbare unge. Der investeres i fire 
indsatsområder: En styrket modtagelse og visitation af unge; gode overgange mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse; styrket brobygning og studieforberedelse; samt 
udbygning af indsatsen for at fastholde de unge i uddannelsen fx med faste mentorer.  

Parterne er også enige om, at der skal arbejdes mere aktivt på at ’vende job- og 
uddannelsesparate unge i døren’, når de søger uddannelseshjælp, så de fortsætter som 
selvforsørgende og henvises til viften af forskellige uddannelsestilbud eller startbaner til 
uddannelse. 

 
Kulturområdet 
 
Et nyt Silkeborg Svømmecenter 

Parterne er enige om, at der skal bygges et nyt Silkeborg Svømmecenter til at afløse 
Svømmecenter Nordvest, som ikke længere er tidssvarende. Det nye svømmecenter skal 
både rumme bassinkapacitet til svømmeklubberne og faciliteter til gode badeoplevelser for 
børnefamilier, som det er anbefalet i samskabelsesprojektet om det gode børneliv. For 
yderligere at styrke Søholt som et regionalt kraftcenter for sport og idræt er parterne 
enige om, at det nye svømmecenter skal placeres i eller omkring Søholt.  
 
Under Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nedsættes 
derfor en projektgruppe, som skal frembringe et politisk beslutningsgrundlag til realisering 
af projektet. I beslutningsgrundlaget skal blandt andet indgå mulige organisationsformer 
og samarbejdspartnere, planforhold, anlæggets omfang, driftsøkonomi, udbudsform og 
tidsplan. I analysen skal indgå mulige anlægs- og driftsmæssige synergier ved at tænke 
flere sportsfaciliteter sammen i et stort center.  
 
Endvidere skal mulighederne for at sikre en fremtidig udvidelse af Søholtområdet ved at 
rammelægge yderligere arealer til offentligt formål undersøges. Der skal endvidere 
udarbejdes en overordnet strukturplan for udnyttelsen af Søholtområdet med hensyn til 
byggefelter, boldbaner, cykelbane, parkering m.v. Endelig skal der indgå en analyse af en 
mulig finansiering via salg af grunden ved det gamle svømmecenter til andet formål.  
 
Beslutningsgrundlaget skal foreligge til politisk behandling forud for byrådets 
budgetseminar i 2017 i forbindelse med budgetforslag 2018. 
 
Parterne er enige om at øremærke et beløb op til 50 mio. kr. til projektet, som finansieres 
af den ikke disponerede kassebeholdning. 
 
 

 

 



 
 

 

 

Side 6 

Multianlæg på Søholt 

Parterne tilkendegiver, at de ønsker at støtte et kommende projekt med et multianlæg 
med cykelbane og andre sportsfaciliteter med op til 30 mio. kr. Projektafklaring skal 
foreligge senest 1.8.2018.  
Støtten finansieres af den ikke-disponerede kassebeholdning, såfremt den øvrige 
finansiering af projektet er på plads, og der er tilvejebragt en bæredygtig driftsøkonomi, 
såfremt anlægget placeres ved Søholt og såfremt der i projektet kan opnås synergi 
sammen med et kommende svømmecenter. Det forudsættes, at kommunen ikke yder 
driftstilskud til multianlægget. 
 
Nye haller 

På baggrund af den nye idrætshalanalyse er parterne enige om, at der skal bygges en ny 
hal 2 i forbindelse med Gødvadhallen samt en ny hal 2 i forbindelse med Buskelund-/ 
Hvinningdalhallen.  
Parterne ønsker endvidere undersøgt, hvordan der kan findes finansiering til yderligere 
haller i forbindelse med Sølystskolen i Alderslyst, i Sejs og andre steder efter 2019. Det 
skal ses i sammenhæng med udbygningstakten i den kommende kommuneplan. På 
bevilling 34 Kultur og Fritid afsættes 8 mio. kr. til Gødvadhallen til ibrugtagning i 2018 
samt 8 mio. kr. til hal i Buskelund/Hvinningdal til ibrugtagning i 2019. 
 
Ildfestregatta i 2017 

Silkeborg Ildfestregatta er én af Danmarks største folkefester, og i 2017 er Silkeborg 
partner i den europæiske kulturhovedstad, hvor regattaen er udpeget som én af 12 
fuldmånebegivenheder, der løftes op i international kunstnerisk klasse. Til at understøtte 
Ildfestregattaen i 2017 afsættes til konkrete aktiviteter yderligere 0,5 mio. kr. på bevilling 
15 Fælles Formål. Desuden findes i 2017, inden for budgettets rammer, 0,25 mio.kr. til 
afholdelse af merudgifter i forbindelse med den europæiske festfyrværkeri-konkurrence 
om lørdagen. 
 
Sundhed og forebyggelse 
 
Psykiatri 

Parterne erkender, at der er en udfordring med tilgang af borgere til psykiatrien. 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil søge at imødegå udfordringen bl.a. ved at tage 
initiativ til nye tidlige/fremskudte indsatser på tværs af fagområder, udvalg og 
interesseorganisationer. Parterne afsætter 1 mio. kr. til udvalget med henblik på at støtte 
initiativerne. 
 
Midlertidige boliger: 

De midlertidige boliger til flygtninge vil på kort sigt indgå i boligforsyningen for at imødegå 
udfordringen i mangel på billige boliger til borgere, som ikke kan betale husleje i 
permanente boliger, som følge af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen.  
Parterne vil arbejde for, at der etableres billige permanente boliger til flygtninge indenfor 
rammen af afsatte midler/kvoter til alment boligbyggeri samt tilskud fra staten. 



 
 

 

 

Side 7 

 
Børn og unge 
 
Mødested for unge 

Parterne tilkendegiver, at ungebyrådets ønsker om et mødested for unge skal tænkes ind i 
forbindelse med færdiggørelsen af Campus Bindslevs Plads. For at styrke ungemiljøet, 
uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet omkring Campus Bindslevs Plads er parterne enige 
om, at Kulturhuset i Hostrupsgade erstattes af nye lokaler i den kommunale ejendom 
Amaliegade 1B, når campusbyggeriet er færdigt. Bygningen i Hostrupsgade sættes 
derefter til salg. Amaliegade 1B bliver rammen om et nyt ungekulturhus, hvor der ud over 
et mødested for unge skabes plads til mødelokaler for ungebyrådet og de 
ungdomspolitiske partier. Herudover vil der være plads til en afdeling af Ungdomsskolen, 
som ønsker at have nogle aktiviteter i midtbyen. Ungekulturhuset bliver organisatorisk 
tilknyttet Ungdomsskolen, mens Ejendomme overtager driften af huset. 
Der er i budgetforslaget (anlæg) afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 under 
bevilling 34 Kultur og fritid, og parterne afsætter på anlæg yderligere 0,4 mio. kr. til 
ombygning/inventar i 2017. Desuden tilkendegiver parterne, at det forventes, at der vil 
blive ydet et driftstilskud til huset i forbindelse med budgetlægning for 2018. 
 
Ungebyrådet videreføres 

Parterne er enige om, at erfaringerne med et nyt ungebyråd har været positive og har 
styrket de unges stemme over for byrådet. Derfor afsættes 0,2 mio. kr. på bevilling 15 
Fælles Formål til at videreføre ungebyrådet. Ungebyrådets arbejde og fortsatte funktion 
evalueres i hver byrådsperiode.  
 
Psykologhjælp til unge 
Parterne afsætter en pulje på 0,5 mio. kr., på bevilling 61 Arbejdsmarked – service, til 
gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som 
ungdomsuddannelserne tilbyder under garantiskoleordningen.  Puljen målrettes unge i 
UU-regi, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte 
og målrette de foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller 
beskæftigelse. Ordningen evalueres efter to år.  
 
Børneområdet 
Parterne afsætter til dagtilbudsområdet 2 mio. kr., som kan anvendes til at imødegå 
økonomiske udfordringer. Fra 2018 afsættes yderligere 2 mio. kr.  
Parterne ønsker endvidere at forsætte investeringstankegangen også på børneområdet. 
Børne- og familieafdelingen skal frembringe konkrete ansøgninger med beskrivelse af 
indsats, omkostninger og vurderet effekt ved indsatser på 0-6 års området, hvor en tidlig 
og målrettet indsats overfor udsatte børn forbedrer deres muligheder for at klare sig godt 
i skolen og senere på arbejdsmarkedet.  
 
 
 



 
 

 

 

Side 8 

 
Byudvikling 
 
Stigende byggeaktivitet 

Silkeborg Kommune oplever en markant stigende byggeaktivitet. På tre år er antallet af 
byggeansøgninger steget næsten 25 pct. For at styrke myndighedsbehandlingen af det 
stigende antal byggeansøgninger afsættes 1,0 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner 
  
Renovering af Østergade 

Parterne ønsker, at renoveringen af Østergade skal ske i sammenhæng med etableringen 
af det nye Torv og renoveringen af Rådhusgade, så der sikres en sammenhæng. Parterne 
er derfor enige om, at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til renoveringen, 
som finansieres af den ikke-disponerede kassebeholdning.  
 

Renovering af gågaderne i Silkeborg og forskønnelse i lokale byer 

I forlængelse af at det nye Torv står færdigt i 2017, ønsker parterne udarbejdet en mulig 
etapeplan for renovering/forskønnelse af gågadesystemet i Silkeborg. Hertil afsættes på 
anlæg til projektering og planlægning i 2018 1,0 mio. kr. og 2019 1,0 mio. kr. I 2020 
afsættes 10,0 mio. kr. Forslaget skal fremlægges for byrådet på budgetseminaret august 
2017. På baggrund af den igangværende revision af kommuneplanen skal der endvidere 
udarbejdes en plan for renovering/forskønnelse af udvalgte lokale byer. Der afsættes på 
anlæg 1 mio. kr. om året til renoveringer/forskønnelser i 2018-20 
 
 
Aktivt medborgerskab 
 
Selvhjælp Silkeborg 

Til at styrke det frivillige arbejde i Selvhjælp Silkeborg, der hjælper mennesker med fælles 
problemer blandt andet omkring angst, skilsmisse, tab, sorg og krise, afsættes 0,2 mio. 
kr. på bevilling 51 Social Service.  
 
Frivillige ledere 

Til at styrke det frivillige arbejde inden for de områder, som Idrætsrådet og 
spejderorganisationerne beskæftiger sig med, afsættes 0,25 mio. kr. på bevilling 34 Kultur 
og Fritid. Midlerne disponeres til støtte til efteruddannelse af ledere i de frivillige 
organisationer. 
 
Naturområdet 
 
Den foreslåede besparelse på 0,05 mio. kr. til en række naturprojekter annulleres, og 
beløbet indarbejdes i budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø 
 
 
 



 
 

 

 

Side 9 

Arbejdsmiljø 
 
Parterne afsætter 0,5 mio.kr. på bevilling 14 Centralfunktioner med henblik på initiativer 
der kan medvirke til at imødegåelse af arbejdsskader.  
 
 
Ejendomsområdet 
 
Energirenoveringer 

Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune forsat skal foretage lånefinansierede 
energiinvesteringer, hvor tilbagebetalingstiden er fornuftig (positiv business case). 
Energiinvesteringerne skal også fortsat indgå i synergi med andre anlægsmidler, når 
kommunens bygninger skal renoveres og ombygges, herunder fx også i forbindelse med 
renovering af ventilation på skolerne.  
Parterne er således enige om, at et godt fysisk arbejdsklima er vigtigt for børns læring og 
trivsel, ansattes arbejdsindsats og generelt for borgernes velbefindende i kommunens 
ejendomme. Parterne opfordrer de politiske udvalg til i videst mulige omfang at 
medfinansiere udgifter til renoveringer og ombygninger, der medvirker til at sikre det 
gode fysiske arbejdsklima. Anlægsbudgettet på bevilling 12 Ejendomme øges med 8,0 
mio. kr. i 2017 samt 18,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-20. Tilsvarende øges 
låneoptagelsen i de nævnte år.  
 
 
Anlægsbudgettet 
Parterne er enige om at stemme for de ændringer af anlægsbudgettet, der fremgår af 
bilag A. Ud over de ovenfor nævnte anlæg er der i årene 2017-2020 indarbejdet midler til 
nedrivning, ventilation, plejeboligplan, lokale initiativer samt vækstpulje.  
Ændringerne, der fremgår af bilag A, indarbejder de anlæg, som parterne prioriterer, i 
budgettet ved udskydelse/fremrykning af anlægsprojekter, og tilpasser desuden budgettet 
(inkl. låneoptag) i overensstemmelse med forventningen om, hvornår der kan sættes 
gang i opførelsen af plejeboliger.  
Af bilag B fremgår det tilrettede anlægsbudget for årene 2017-2020. 
 
 
Aftalens finansiering: 
Til finansiering af aftalen medgår den positive bundlinje i budgetforslaget fra 1. 
behandlingen af budgetforslag 2017, nedsættelse af opsamling til imødegåelse af 
arbejdsskader samt pulje på 10 mio. kr. afsat til at imødegå merforbrug i forhold til de 
budgetterede overførselsudgifter.  
 
Parterne er enige om, at der er afsat et meget stramt budget til at afholde 
overførselsudgifter. Derfor vil parterne følge området tæt i 2017 og er indstillede på, at 
der kan blive behov for at finansiere et eventuelt merforbrug af kassen.  
 



 
 

 

 

Side 10 

Investeringerne i renovering af Østergade og et nyt svømmecenter finansieres af den 
ikke-disponerede kassebeholdning. Parterne vil i kommende budgetår være 
opmærksomme på muligheder for opbygning af kassebeholdning. 
 
Parterne er enige om, forud for endelig budgetvedtagelse, at vurdere om der skal vælges 
statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Selvbudgettering forventes 
ikke i budgetåret 2017 at øge indtægterne, men der kan være en positiv efterregulering i 
2020. 
 

 
Tilkendegivelser 
Parterne er enige om at stemme for de tekniske ændringsforslag og egne ændringsforslag, 
samt stemme imod alle andre ændringsforslag. 
 
Partier og enkeltmedlemmer kan være uenige i prioriteringen af de enkelte 
anlægsprojekter, men parterne konstaterer, at der er flertal både for det samlede 
anlægsbudget og for de enkelte anlægsprojekter. 
 
Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune skal yde sit bidrag til, at KL kan overholde 
økonomiaftalen med regeringen. Parterne er derfor enige om at foretage flytninger af 
beløb m.v., såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde 
økonomiaftalen med regeringen. 
 
Silkeborg, den 21. september 2016 
 
Venstre ……………………………………………. 
 
Socialdemokraterne …………………………….……………… 
 
Dansk Folkeparti ……………………………………………… 
 
Det Konservative Folkeparti…………………………………………….. 
 
Socialistisk Folkeparti …………………………………………….. 
 
Radikale Venstre ……………………………………………… 
 
Liberal Alliance ……………………………………………… 
 
Leif Lund ……………………………………………… 
 
Lars Munksø ……………………………………………… 


