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Samleoversigt over reduktionsforslagene: 

Nedenfor er indarbejdet en samlet oversigt over de enkelte forslag fordelt efter udvalg – og 

investeringsbehov i form af engangsinvesteringer er oplyst. Engangsinvesteringer indeholdt i 

anlægsbudgettet for årene 2016-2019 er dog ikke anført.  

Forslag der forudsætter et budgetløft i form af flere stillinger er anført med nettoreduktionen – 

efter samme praksis som anvendes ved arbejdet med business-cases.  

      Reduktioner 

i mio. kr.   

Investering 

2017 2018 2019 2020 

Børn og Ungeudvalget -18,8 41,7 46,4 49,9 50,7 

Ældre- og handicapudvalget -5,6 14,4 27,0 32,3 32,8 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,9 7,7 8,4 8,4 8,4 

Arbejdsmarkedsudvalget 0 17,3 34,3 43,5 48,7 

Vej- og Trafikudvalget 0 5,6 5,6 5,6 7,6 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Økonomi- og Erhvervsudvalget -24,7 22,0 26,3 27,4 27,4 

I alt   -52,1 112,2 151,5 170,6 179,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsevejledning 

Forslagene er inddelt efter politiske udvalg. For hvert udvalg er der en samlet oversigt over 

forslagene samt forslagenes økonomi.  

Indholdsfortegnelsen på følgende side er interaktiv. Det betyder, at du kan klikke på den 

enkelte overskrift og gå direkte til forslaget.  

Samtlige forslag er nummereret fortløbende. Forslagets nummer står i parentes efter 

forslagets overskrift. 
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Indledning til katalog med reduktionsforslag 2017 
 

I den politiske budgetaftale for 2016, som hele byrådet undtagen Enhedslisten står bag, har 

parterne aftalt, at der skal udarbejdes forslag til at reducere Silkeborg Kommunes 

driftsudgifterne fra 2017 og fremefter. 

I dette katalog er der udarbejdet 95 forslag, der samlet set anfører mulige reduktioner på 

112,2 mio.kr. i 2017 stigende til 151,5 mio.kr. i 2018. 

Forslagene er driftsmæssigt udregnet med nettoeffekt i hvert af årene 2017 til 2020 på 

henholdsvis 2017: 112,2 mio. kr.; 2018: 151,5 mio.kr.; 2019: 170,6 mio.kr. og 2020 179,1 

mio.kr. 

Der er således i forslagene taget højde for, at der for at opnå nogle af besparelserne er 

forudsat midler til primært øget personale. Det kunne for eksempel være et forslag på 

Handicapområdet (ÆHU), som giver en nettobesparelse på 2. mio. kr. bestående af en 

besparelse på Handicapbevillingen ved 2,5 mio. kr. og en udvidelse ved ansættelse af ekstra 

sagsbehandler på 0,5 mio. kr. i administrationen (ØKE).  

Er der behov for engangsinvesteringer, eksempelvis anlæg, er disse udgifter ikke modregnet i 

besparelsespotentialet. På enkelte forslag kan desuden være anført konsekvenser for andre 

afdelinger/stabe der ikke er opgjort men som beløbsmæssigt ikke vurderes at ændre 

væsentligt på potentialet. 

Forslagene til reduktioner er opdelt i henhold til de fagudvalg, som reduktionerne primært kan 

henføres til. Der kan således være forslag som delvist berører andre fagudvalg men i al 

væsentlighed vil reduktionen være inden for udvalgets fagområde.  

Ordførende direktør Lone Lyrskov fremlagde det administrativt udarbejdede reduktionskatalog 

for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og på byrådets målseminar den 16.-17. 

marts 2016. Herefter indgik forslagene, da Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdede 

”Oplæg til målaftale” for budget 2017, hvor udvalget blandt andet fastlagde de økonomiske 

rammer inden for hvilke fagudvalgene udarbejder deres bidrag til budget 2017. 

Økonomistaben april 2016 
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Børn og Ungeudvalget (BUU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

BUU (S) Projektet med Digitale prototyper     1,5 1,5 1,5 1,5 

BUU (S) 

Reduktion i centrale puljer til fast 

ejendom, handicapforanstaltninger i 

bygninger mv.     1,2 1,2 1,2 1,2 

BUU (S) 

Reduktion i tildelingen til 

undervisningsmaterialer og tildeling 

af materialer m.m. til fritidsdelen     4,0 4,0 4,0 4,0 

BUU (S) 

Reduktion i tildelingen til 

folkeskolernes normalundervisning     8,0 8,0 8,0 8,0 

BUU (S) 

Reduktion i normeringstildeling i 

SFO     5,0 5,0 5,0 5,0 

BUU (S) 

Øget inklusiongrad i folkeskolens 

normalundervisning.   -5,0   2,0 4,0 4,0 

BUU (S) 

Besparelse på fritidsundervisning og 

klub – konsekvensberegning     4,5 4,5 4,5 4,5 

BUU (S) Lukning af Fritidsgården     0,7 0,7 0,7 0,7 
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BUU (S) 

Reduktion på ledelse og 

administration central og decentralt, 

herunder pædagogisk udvikling og 

PPR     2,1 2,1 2,1 2,1 

BUU (S) 

Stop for betaling af leje til 

Nordvestbadet idet aktiviteten 

ophører     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (S) 

Stop for leje af STIFF hallen i 

Sorring     0,1 0,1 0,1 0,1 

BUU (BF) 

Afprøvning af ”Herning-modellen” 

som et særligt projekt i Alderslyst 

skoledistrikt -1,3   -0,8 -0,3 0,7 1,0 

BUU (BF) 

Alternativ til anbringelse/OK 

barndom hos mor og far -2,5   -1,0 0,0 0,5 1,0 

BUU (BF) 

Nedlæggelse af døgnpladserne på 

UC Knaps Minde     2,0 2,0 2,0 2,0 

BUU (BF) 

Ændring af gæstepasningen i 

Dagplejen     0,7 0,7 0,7 0,7 

BUU (BF) 

Effektivisering af pladsudnyttelsen i 

Dagplejen     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (BF) 

Opsigelse af lokalaftalen: ”Maks tre 

børn op til 16 måneder”     0,3 0,3 0,3 0,3 

BUU (BF) 

Afskaffelse af aftenmøder i 

Dagplejen     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (BF) 

Færre midler pr. medarbejder til 

implementering af it-strategien i 

Dagtilbud     0,4 0,4 0,4 0,4 

BUU (BF) 

Ændret dimensionering af den 

pædagogiske assistentuddannelse     0,6 1,2 1,2 1,2 

BUU (BF) 

Afvikling af forsøg med udvidet 

åbningstid i daginstitutionerne     0,3 0,3 0,3 0,3 

BUU (BF) 

Reduktion i personalenormeringen i 

daginstitutionerne   -13,8 6,3 6,3 6,3 6,3 

BUU (BF) 

Ny minimumsnormering i 

daginstitutionerne      1,1 1,1 1,1 1,1 

BUU (BF) 

Antallet af daginstitutioner reduceres 

med én     0,1 0,1 0,1 0,1 
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BUU (BF) 

Lukning af en bygning i 

Daginstitutionen Buskelund      0,1 0,1 0,1 0,1 

BUU (BF) 

Driftsoptimering i Daginstitutionen 

Søhøjlandet (Gjern)     0,3 0,6 0,6 0,6 

BUU (BF) 

Driftsoptimering på Daginstitutionen 

Søhøjlandet (Resenbro)     0,1 0,2 0,2 0,2 

BUU (BF) 

Reduktion med én konsulentstilling i 

Udviklingssektionen     0,4 0,4 0,4 0,4 

BUU (HP) Takstregulering af § 32     1,1 1,1 1,1 1,1 

BUU (HP) Udredning og visitation     0,2 0,4 0,4 0,4 

BUU (HP) 

Tabt arbejdsfortjeneste og 

merudgifter     0,6 0,6 0,6 0,6 

  I alt -3,8 -18,8 41,7 46,4 49,9 50,7 
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Projektet med Digitale prototyper (1) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 1 

 Fuld effekt: 

1,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der er i budget 2016 afsat 2,5 mio. kr. til at udvikle digitale prototyper på skolerne. Det 

foreslås, at budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. svarende til 60 %, således at budgettet 

fremover er på 1,0 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Skolerne i Silkeborg Kommune kan i langt mindre grad være med til at udvikle nye måder, 

hvorpå IT er med til at understøtte undervisningen. Det medfører, at eleverne ikke i samme 

grad får mulighed for at være en del af den mere spændende og anderledes undervisning, som 

deltagelse i projekterne giver. 

 

Konsekvens for personale: 

Personalet på skolerne i Silkeborg Kommune kan i langt mindre grad være med til at udvikle nye 

måder, hvorpå IT er med til at understøtte undervisningen, og får dermed ikke den faglige 

udvikling som projekterne giver. 

 

Nogle af pengene bruges til frikøb af personale på skolerne. Dermed vil der fremover være færre 

midlertidigt ansatte på skolerne, som varetager den undervisning, hvor de faste lærere er 

frikøbt. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i centrale puljer til fast ejendom, 

handicapforanstaltninger i bygninger, m.v. (2) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 2 

 Fuld effekt: 

1,2 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der er i budget 2016 afsat en central pulje til fast ejendom, handicapforanstaltninger i 

bygninger, mv. på 4,8 mio. kr. Puljen anvendes f.eks. til at understøtte skolerne økonomisk ved 

mindre påkrævede bygningsmæssige ændringer, pavilloner o.l.,  som ikke hører under de 

områder hvor udgiften finansieres af Ejendomme eller af anlægsbudgettet. Puljen anvendes også 

når der f.eks. kommer en handicappet elev på en af skolerne, hvor der så er brug for en 

kørestolerampe eller ændret belysning i klasselokalet, hvis eleven er synshandicappet. 

Puljen foreslås reduceret med 25% svarende til 1,2 mio. kr., således at der er 3,6 mio. kr. 

tilbage.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,2 1,2 1,2 1,2 
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil være færre skoler, som vil få tilskud til/finansieret bygningsmæssige ændringer, og der 

vil dermed gå længere tid inden, der kan ske bygningsmæssige ændringer, som kan understøtte 

undervisningen. Flere elever kan opleve trange og mindre tidssvarende undervisningslokaler. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Der vil være færre skoler, som vil få tilskud til/finansieret bygningsmæssige ændringer, og der 

vil dermed gå længere tid inden, der kan ske bygningsmæssige ændringer, som kan understøtte 

undervisningen. Flere ansatte kan opleve trange og mindre tidssvarende undervisningslokaler. 

 

 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i tildelingen til undervisningsmaterialer og tildeling af 

materialer m.m. til fritidsdelen (3) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 3 

  Fuld effekt:  

4,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Skolernes samlede budget til undervisningsmaterialer udgør i alt 22,0 mio. kr. og materialer til 

fritidstilbuddene udgør i alt 5,5 mio. kr. Det foreslås, at reducere budgettet med i alt 4,0 mio. 

kr. svarende til 14,5 %. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,0 mio. kr. 4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eleverne vil kunne opleve mindre tidssvarende undervisningsmaterialer.  

 

Elever der ikke selv har mulighed for at medbringe IT-udstyr vil måske opleve at skolerne i 

mindre grad har mulighed for at stille tidssvarende IT-udstyr til rådighed for dem. 

 

 

 

 

Konsekvens for personale: 

Det vil begrænse skolernes og fritidstilbuddenes lokale indkøb og prioriteringer. Samtidig vil der 

være en større grad af centrale indkøb, samt en større satsning på digitale materialer. 

For personalet vedkommende vil det betyder en mindre grad af selvforvaltning i forhold til 

anvendelsen af undervisningsmaterialer og en måske større ensartethed af undervisningsforløb. 

 

Det kan endvidere betyde mindre tidssvarende undervisningsmaterialer.  

 

Der vil ikke umiddelbart ske nogen reduktion af personalet, men da skolerne har decentral 

økonomistyring, og deres budgetter stort set kun består af løn og materialer, kan det dog få 

personalemæssige konsekvenser, hvis skoler bruger noget af materialebudgettet til personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i tildelingen til folkeskolernes normalundervisning (4) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 4 

 

 Fuld effekt: 

8,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der reduceres med 8,0 mio. kr. i tildelingen til folkeskolernes normalundervisning, hvilket svarer 

til ca. 2 %. Reduktion sker i den faktor udløser ressourcer til den enkelte elev for de enkelte 

faser, (0.-3., 4.-6., 7.-9. ): Da Undervisningstimetallet og personaleforbruget er afhængigt af de 

forskellige faser er faktorerne forskellige. Med den nuværende tildelingsmodel vil flere skoler få 

et negativt antal frie. Implementering af forslaget bør medføre beslutning om en ny 

tildelingsmodel for personaleressourcer, der giver en større omfordeling mellem skoler med 

solide klassestørrelser og skole med små klassestørrelser. 

 

Tidshorisont:  

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: Der er ingen umiddelbare investeringsbehov. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

En reduktion på 8,0 mio. kr. vil i praksis betyde at skolerne har færre frie timer, det vil sige 

timer til supplerende undervisning, to-lærertimer, vikardækning m.m., når 

undervisningsopgaven med 1 lærer, 1 fag, 1 time er dækket.   

 

Eleverne vil på flere skoler opleve en øget anvendelse af samlæsning på tværs af klasser og 

årgange.  

 

Eleverne vil også opleve færre timer, hvor der er to lærer/pædagoger og at flere timer bliver 

aflyst, da der ikke er mulighed for vikardækning. 

 

Konsekvens for personale: 

Der reduceres svarende til ca. 17 fuldtidslærerstillinger. Der vil blive et behov for at øge 

lærernes årlige undervisningstimetal, og dermed mindre tid til teamforberedelse, individuel 

forberedelse, skole-hjem samarbejde, faglig ajourføring m.m. 

 

Personalet vil på flere skole opleve øget brug af samlæsning på tværs af klasser og årgange, og 

at der er mindre mulighed for timer hvor der er to lærer/pædagoger og at flere timer bliver 

aflyst, da der ikke er mulighed for vikardækning. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i normeringstildeling i SFO (5) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 5 

 

 Fuld effekt:  

5,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

De reduceres med 5,0 mio. kr. på tildelingen af personaleressourcer til SFO, hvilket svarer til ca. 

5% i det beløb der gives pr. barn som er tilmeldt SFO. Det er forudsat, at der ikke sker 

ændringer i antallet af indmeldte børn, og at forældrebetaling kun forhøjes med den almindelige 

P/L fremskrivning. 

 

Det bør undersøges nærmere i hvilket omfang reduktionen gør det vanskeligt at opretholde en 

minimumsnormering i de yderste åbningstider i de mindre SFO´er. Hvis dette er tilfældet forslås 

enten reduktion i åbningstiden og/eller en tildelingsmodel der yderligere kompenserer de 

mindste SFO´er. 

 

Forældrebetalings andelen, beregnet som de samlede decentrale udgifter i forhold til 

forældrebetalingen vil efter reduktionen være ca. 79 % 

 

Tidshorisont: 

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der er ingen investeringsbehov. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Børnene vil opleve gennemførelse af færre pædagogiske aktiviteter i fritidstilbuddet, og at der er 

flere børn pr. voksen. 

 

Det kan blive nødvendigt at reducere i åbningstiden, enten generelt eller i de mindste SFO´er. 

 

Konsekvens for personale: 

Reduktionen svarer til ca. 14 fuldtidsstillinger.  

I praksis vil et langt større antal blive berørt, da der meget få fuldtidsstillinger er på SFO 

området. 

Der vil generelt blive oplevet større arbejdspres.  

Mindre mulighed for pædagogiske aktiviteter.  

Endvidere forventes flere stillinger oprettet på et lavere timetal. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Øget inklusionsgrad i folkeskolens normalundervisning (6) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 6 

 Fuld effekt: 

4,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Inklusionsgraden i folkeskolen normalundervisning er på nuværende tidspunkt under pres, og 

der er en tendens til at procentuelt flere optages i specialklasser m.m. For at bryde denne 

tendens og mindske eksklusionsgraden foreslås at igangsætte forebyggende indsatser med det 

formål at øge inklusionsgraden i folkeskolens normalundervisning. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Det foreslås at der investeres 5,0 mio. kr. i at igangsætte forebyggende indsatser, med det 

formål at øge inklusionsgraden på normalområdet. I skemaet er beskrevet bruttobesparelsen. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Færre elever ekskluderes til / tilbydes plads i specialklasser m.m. 

 

Øget grad af inklusion i de enkelte klasser 

 

Konsekvens for personale: 

Undervisningen skal tilrettelægges, så der tages hensyn til den/de inkluderede elever og deres 

behov. Det kan endvidere opleves som et større arbejdspres i visse situationer at skulle 

inkludere flere børn. 

 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Besparelse på fritidsundervisning og klub – 

konsekvensberegning (7) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 7 

 

 Fuld effekt: 

4,5 mio. kr. 

  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der gennemøres følgende: 

 Stop for Ungdomsskolens opsøgende indsats 1,2 mio. kr 

 Afvikling af alle ungdomsklubber i Silkeborg Kommune bortset fra Alderslyst 

Ungdomsklub. Alderslyst Ungdomsklub reduceres. I alt 1,9 mio kr.  

 Reduktion af rammen i fritidsundervisning 1,4 mio. kr.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,5 mio. kr.  4,5 mio. kr.  4,5 mio. kr.   4,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 Kommunens opsøgende indsats på ungeområdet bortfalder. 

 Klubtilbuddet i Silkeborg Kommune, på nær Alderslyst, lukkes. Dette berører 13 

Skoledistrikter. 

 Skaterhallen lukkes, 

 Fritidsundervisningstilbuddet reduceres væsentligt. 

 

Konsekvens for personale: 

Opsigelse af 4 medarbejdere – en vakant lederstilling genopslås ikke. 

60 medarbejdere på klubområdet berøres. De har klubområdet som bibeskæftigelse – eller som 

har kombinationstilling sammen med det lokale fritidstilbud på skolerne. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Nedlæggelse af opsøgende team betyder, at Ungdomsskolen ikke længere kan deltage i 

afhøringer af unge for familieafdelingen. 

 

Da reduktionen vil medføre en begrænsning i  indsatsen i forhold til udsatte unge skal 

konsekvenserne afstemmes med tilpasninger inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen  
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Lukning af Fritidsgården (8) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 8 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Fritidsgården er et besøgssted for Silkeborg Kommunes børne- og ungeinstitutioner. 

Fritidsgården har store inde- og udendørsarealer med bl.a. BMX-cykelbane, gocart-race, 

minimotorcrosscykler, mooncars og ridning. Herudover har de et større dyrehold. 

Det er gratis for institutionerne at besøge Fritidsgården. 

Fritidsgårdens budget er på 0,7 mio. kr.  

Forslaget går på at lukke Fritidsgården. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr. 0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Børn og unge i Silkeborg kommune vil ikke længere kunne opleve de aktiviteter der finder sted 

på Fritidsgården. Der vil nok kun i mindre omfang blive arrangeret ture til lignende 

aktivitetssteder i andre kommuner. 

 

Konsekvens for personale: 

Der er pt. ansat 1,5 medarbejder på Fritidsgården 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Silkeborg Kommunes børne- og ungeinstitutioner vil miste et, for dem, gratis besøgssted.  

 

Hvis der skal findes lignende aktiviteter, vil de fleste skulle køre længere efter det, samt at der 

vil være en brugerbetaling. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Den kan medføre en øget udgift for børne- og ungeinstitutionerne, hvis de vælger at betale for 

et lignende tilbud andre steder 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion på ledelse og administration centralt og decentralt, 

herunder pædagogisk udvikling og PPR (9) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 9 

 

 Fuld effekt: 

2,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der foretages følgende reduktioner på ledelse og administration central og decentral, herunder 

Pædagogisk udviklingssektion og PPR. Der reduceres med: 

a) 1 fuldtidsstilling i Pædagogisk Udviklingssektion 

b) 2 fuldtidsstillinger på skolernes decentrale administrationer 

c) 2 fuldtidsstillinger på skolernes decentrale ledelse 

 

Tidshorisont: 

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

2,1 mio. kr.  2,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der er ingen umiddelbare investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Reduktionen på ledelse, administration og supportfunktioner vil hovedsagligt kun indirekte 

påvirke den enkelte borger/bruger.  

 

Det vil dog påvirke lærere og pædagogers mulighed for at prioritere deres tid til løsning af 

kerneopgaven, og ledelsens mulighed for pædagogisk ledelse. 

 

Konsekvens for personale: 

a) Neddrosling af opgaven med at understøtte skolerne i at arbejde med 

fællesskaber/inklusion 

b) Øget centralisering og ensartethed af skolernes økonomistyring og administrative praksis, 

samt mindre selvforvaltning på den enkelte skole 

c) Tilpasning af ledelsesomfanget på fritidsdelene, mindre ledelseskraft samlet 

 

Reduktion i stillingsantallet og/eller nogle der bliver sat ned i tid 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Tilpasning af servicering af øvrige afdelinger, skoler og politisk udvalg 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Stop for betaling af leje til Nordvestbadet, idet aktiviteten 

ophører (10) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 10 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I forbindelse med besparelserne i 2010, besluttede Byrådet at stoppe svømmeundervisningen i 

4. klasse. Dog med den undtagelse, at skoleområdet fortsat skulle betale 0,6 mio. kr. til Kultur 

og Fritid, svarende til lejen af Svømmecenter Nordvest. 

I skoleåret 2014/15 var der 8 skoler, som samlet bookede ca. 300 timer i Svømmecenter 

Nordvest. Forslaget går ud på at stoppe denne aktivitet. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der er ingen skoler, som har mulighed for gratis at booke svømmetider ved Svømmecenter 

Nordvest. Dermed vil en del elever ikke længere have mulighed for at deltage svømning i skole 

eller SFO. 

 

Konsekvens for personale: 

Det har ingen personalemæssige konsekvenser på skoleområdet 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Svømmecenter Nordvest mister en del brugere i dagtimerne, hvor der i forvejen ikke er mange 

brugere. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget mister en årlig indtægt på 0,6 mio. kr. Der er indledt dialog 

med Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Stop for leje af STIFF hallen i Sorring (11) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 11 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen har på vegne af Sorring Skole lejet STIF Hallen i Sorring én dag om ugen i 6 

timer. Herudover er der en pulje på 14 timer, som kan benyttes til emneuger eller lign. 

Kontrakten udløber 30. april 2017 uden varsel, men kan genforhandles inden. 

Forslag går på at lade kontrakten løbe ud og ikke genforhandle en ny. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eleverne på Sorring Skole mister muligheden for at benytte STIF Hallen i forbindelse med 

idrætsundervisningen. Sorring Skole har en nyrenoveret gymnastiksal, så der er stadig mulighed 

for indendørs idrætsundervisning på skolen. 

 

Konsekvens for personale: 

Det har umiddelbart ingen personalemæssige reduktioner på skoleområdet 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

STIF-Hallen mister en bruger i dagtimerne, hvor der i forvejen ikke er mange brugere, og 

dermed også en indtægt. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen konsekvens for andre afdelinger eller bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Afprøvning af ”Herning-modellen” som et særligt projekt i 

Alderslyst skoledistrikt (12) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 12 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Herning-modellen har til formål at arbejde for at børn og unge i socialt udsatte positioner så vidt 

muligt opnår at få et almindeligt hverdagsliv, være en del af fællesskabet og udvikle sig til aktive 

demokratiske medborgere. Et centralt element er at nedtrappe indsatsen for at holde fokus på at 

normalisere børns situation så meget som muligt. 

For at kunne styrke koordinering af indsatsen og foretage en hyppigere opfølgning etableres som 

et særligt projekt et tværfagligt distriktsteam i et udvalgt område i kommunen (Alderslyst). Det 

giver mulighed for en forstærket opsporing og dermed at der kan sættes tidligere ind i forhold til 

problemudvikling. Midlet er at brugere flere ressourcer på familierådgivere, PPR-psykologer og 

sundhedsplejersker (med hovedvægt på socialrådgivere). 

 

Tilsammen skal det sikre en mere forebyggende, målrettet og tilpasset indsats. Det er en kendt 

problematik, at fokus hos pressede familierådgiverene bliver på at iværksætte støtte, således at 

børn og unge med problemer kan få hurtig hjælp. Til gengæld er der mindre tid og 

opmærksomhed på opfølgning og på vurdering af, hvornår der er behov for justering, og 

hvornår støtten har nået sit mål.  

Initiativet betyder, at der skal ansættes 2 ekstra rådgivere, ½ sundhedsplejerske og ½ PPR 

medarbejder. Den samlede investering giver over tid en besparelse på familieområdet på 1,0 

mio. kr. samt en forventet mindre besparelse på skoleområdet. Den samlede investering på 1,3 

mio. kr. er indarbejdet i nedenstående tal. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-0,8 mio. kr. -0,3 mio. kr. +0,7 mio. kr. +1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Modellen betyder, at antallet af børnesager hos den enkelte familierådgiver max bør være 20-25 

sager. Konkret skal der investeres 1,0 mio. kr. til 2 rådgivere og ½ sundhedsplejerske (Børne- 

og Familieafdelingen), samt 0,3 mio. kr. til ½ PPR-medarbejder (Skoleafdelingen). 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Borgerne vil opleve at den kommunale støtte sættes ind tidligere, mere målrettet, bedre 

koordineret og mere helhedsorienteret. Samt at borgerne i højere grad er inddragede og 

medskabende i løsningen af egne problemstillinger. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Hernings erfaring med tiltaget er, at personalet oplever at komme ”fælles og forlæns” ind i 

sagerne, at de har ”planlagt travlt” frem for at udøve brandslukning og håndtere 

akuthenvendelser. 
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Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Øget brug af inddragende netværksmøder. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Der vil på sigt kunne forventes en mindre besparelse på skoleområdet. Denne besparelse er 

indarbejdet i et forslag fra Skoleafdelingen, som indebærer færre udgifter på 

specialundervisningsområdet gennem en inklusionsfremmende indsats i folkeskolen. 

  

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen. 
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Alternativ til anbringelse/OK barndom hos mor og far (13) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 13 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Initiativets hovedformål er at styrke den samlede familie, gennem en udviklingsorienteret, 

støttende og kompenserende indsats, således at flere børn vil kunne forblive i deres hjem 

sammen med deres forældre. En anbringelse uden for hjemmet kan dermed undgås. Derved vil 

der kunne spares penge, samtidigt med at vi forbedrer børnenes og familiernes liv. Dette sker 

gennem en bred vifte af tiltag, hvor målet er, at de deltagende familier får mulighed for at 

opbygge ressourcer, der sætter dem i stand til at varetage de opgaver, som alle børnefamilier 

står over for. Tiltaget giver kun mening hos forældre, som ikke har givet op, og som evner at 

arbejde positivt med. 

  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. +0,5 mio. kr. +1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

For at kunne arbejde mere intensivt i de familier, hvor børnene er i risiko for at blive anbragt, 

skal der tilføres 2,5 mio. kr. Dette vil dække lønudgifter til medarbejdere og forebyggende 

foranstaltninger (primært i Familiecentret og i Ungecenteret), samt evt. følgeudgifter, som 

understøtter øget stabilitet i børnenes eller de unges liv. Det kan f.eks. være udgifter til 

fritidsaktiviteter.  

 

Forslaget indebærer et øget behov for koordinering fra de sagsbehandlere, som hjælper de 

berørte familier. Denne indsats er ikke indregnet i ovenstående tal. Merindsatsen forventes 

håndteret indenfor den eksisterende ramme på bevilling 14. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Såfremt familierne kan støttes i at forblive samlet vil disse familier undgå at blive splittet, med 

de risici det indebærer i form af identitetstab, kriser og yderligere social udsathed.  

Familierne vil opleve en øget sammenhæng og større målrettethed i indsatsen. I Odense 

Kommune, hvor indsatsen allerede kører, undgås anbringelse hos 60 % af de indskrevne 

familier. I Silkeborg forventes det, at 12 familier vil modtager hjælpen, når indsatsen er fuldt 

implementeret. 

  

Konsekvens for personale: 

 

Personalet hos de berørte leverandører skal justere på deres arbejdsmetoder og udvikle nye 

samarbejdsformer. Der ansættes i alt 5-6 medarbejdere. Vi forventer, at en del af de nye 

medarbejdere vil kunne rekrutteres fra UC Knaps Minde. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Det forventes at der vil være behov for øget koordinering, således at familierne oplever en mere 

sammenhængende indsats. 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Ingen. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i 

teknisk service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Nedlæggelse af døgnpladserne på UC Knaps Minde (14) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 14 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Forslaget går ud på at lukke de resterende døgnpladser i tilbuddet UC Knaps Minde. Det 

forventes at vi maksimalt vil benytte to helårspladser på tilbuddet og det gør det urentabelt. Der 

er afsat et rammebeløb på 3,6 mio. kr. til at kunne have 4 pladser til rådighed. Det vurderes at 

vi vil kunne gør brug af andre anbringelsesmuligheder for de børn og unge som i dag bliver 

anbragt på UC Knaps Minde. Således vil to årspladser fordelt på en døgninstitutionsplads og en 

anbragt i familiepleje beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. og besparelsen forventes at kunne være på 

2 mio. kr. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

+2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Såfremt anbringelsen ikke kan ske i familiepleje, vil vi skulle give køb på nærhedsprincippet, og 

dermed ikke kunne sikre børn og unge en lokal forankring. Nærhedsprincippet gør at vi kan 

opretholde den hverdag de anbragte indgår i. Det muliggør også en større inddragelse af 

forældrene når deres børn er anbragt i nærheden. Derudover vil det ikke få konsekvens for 

barnet/den unge/forældrene.  

 

Konsekvens for personale: 

En nedlæggelse af døgnpladserne vil medføre nedlæggelse af de stillinger, som vedrører 

døgndækningen. Til gengæld vil der blive behov for en øget indsats omkring forslaget ”Alternativ 

til anbringelse/ok barndom hos far og mor” såfremt det vælges. Det fremgår af dette forslag, at 

det indebærer ansættelse af 5–6 medarbejdere. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ændring af gæstepasningen i Dagplejen (15) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 15  

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I Dagplejen er ansat 15 medarbejdere som gæstedagplejere. Pladserne ved disse dagplejere 

benyttes i forbindelse med sygdom, afspadsering, ferie osv. blandt de øvrige dagplejere.  

 

De faste gæstepladser afskaffes, og gæstedagplejere bliver i stedet ansat som traditionelle 

dagplejere med fire indskrevne børn. Som alternativ til gæstepladserne indføres ordning, hvor 

der oprettes 65 fleksible pladser. Det indebærer, at 65 dagplejere fremadrettet kun vil have tre 

indskrevne børn. Den sidste plads hos disse dagplejere er fleksibel og kan benyttes til 

gæstepasning.  

 

Som supplement hertil kan laves lokale aftaler med daginstitutionerne, som kan benyttes ved 

længerevarende sygdom hos dagplejeren. Derved har børnene mulighed for at komme samme 

sted hen og være samlet indtil dagplejeren er tilbage.  

 

Den økonomiske gevinst forventes opnået ved: 

 

1. At de fleksible pladser kan benyttes som gæsteplads uden betaling af gæstevederlag. 

2. At de dagplejere, der kun har tre faste pladser, vil være mindre fysisk belastet. De vil 

fortsat passe 4 børn, som de får fast løn for, hvor det ene så vil være et gæstebarn. 

Hermed vil vi få langt færre 5-børns-placeringer, som vi ofte har i dag. Forventningen 

hertil er samtidigt et lavere sygefravær. 

 

Den forventede besparelse ved forslaget er på brutto 914.000. Når der tages højde for det 

resulterende fald i forældrebetaling, giver det en nettobesparelse på 748.620 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Med den eksisterende gæsteordning kommer alle fire børn ofte samme sted hen, når 

dagplejeren er fraværende. Med forslaget vil forældrene ikke kunne vide sig sikre på, at de kan 

komme til den samme og kendte gæstedagplejer. Endvidere vil børnegruppen bliver splittet op. 

Forslaget vil skabe en udfordring med mange nye relationer for både børn og dagplejerne.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Det vil oftere være forskellige gæsteplejere barnet/familien tilbydes at komme til. Dagplejeren 
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vil ikke i samme grad have mulighed for at have kontakt og kendskab til, hvor børnene er i 

gæstepleje. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Effektivisering af pladsudnyttelsen i Dagplejen (16) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 16 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Ændret visitationspraksis for at opnå en bedre udnyttelse af dagplejepladserne. Forslaget 

indebærer, at en større del af forældrene kommer til at få en anden plads, end den de har 

ønsket, og oftere en plads uden for eget lokalområde.  

 

Dermed vil færre dagplejere gå med tomme pladser. 

  

Ved en bedre pladsudnyttelse forventes at kunne findes en bruttobesparelse på 700.000 kr. Når 

der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 

581.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den ændrede visiteringspraksis vil betyde, at en række forældre vil få længere transporttid til 

deres dagpleje. For enkelte kan det blive betydeligt længere end i dag. Manglende kendskab til 

den lokale børnehave for både forældre og børn. Det vil betyde, at overgangen mellem dagpleje 

og børnehave bliver sværere for den enkelte familie, da der ikke er samme mulighed for at 

dagplejeren kan aflægge besøg i barnets kommende børnehave. 

 

Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse at deres små børn bliver tilbudt pladser 

længere væk fra hjemmet og væk fra kommende legekammerater. Erfaringen viser, at dette vil 

resultere i forældreklager og en større søgning efter alternative pasningsmuligheder i 

nærmiljøet. 

 

Konsekvens for personale: 

Kapacitetstilpasninger, risiko for færre stillinger i dagplejen. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Opsigelse af lokalaftalen: ”Maks tre børn op til 16 måneder” (17) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 17 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Som udgangspunkt passer en dagplejer fire børn. På baggrund af lokalaftale i Silkeborg 

Kommune kan en dagplejer nøjes med at have tre børn indskrevet, indtil den ældste af de 

indskrevne børn er fyldt 16 måneder. Ofte starter en nyansat dagplejer med to til tre nye børn i 

alderen 8-10 måneder og får derved først det fjerde barn indskrevet, når det ældste barn fylder 

16 måneder. Dagplejeren bliver aflønnet for fire indskrevne børn, selvom der i opstartsperioden 

kun passes tre børn (det er fastlagt i overenskomsten).  

 

Lokalaftalen opsiges. 

 

Besparelsen ved opsigelsen af lokalaftalen vurderes til at være på brutto kr. 350.000 kr. Når der 

tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 290.500 

kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil ikke være samme tid til indkøring, og dermed vil tilknytningen mellem dagplejer og barn 

tage længere tid. Det lille barns behov vil ikke kunne tilgodeses i samme omfang, da 

dagplejeren er alene om arbejdet. Hverdagen for det lille barn kan opleves mere stressende, da 

der ofte vil være mere gråd. 

 

Konsekvens for personale: 

Nogle dagplejere vil komme til at passe et barn mere. I forbindelse med pasning af de små børn 

vil ofte foretages flere løft. Dette indebærer en risiko for øget sygefravær grundet belastning på 

bevægeapparatet. Det skal dog pointeres, at der ikke er nogen regler på området i dagplejernes 

overenskomst, der er som nævnt tale om en lokalaftale, som så at sige er indgået i ”bedre 

tider”. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Afskaffelse af aftenmøder i Dagplejen (18) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 18 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

I den kommunale dagpleje er alle dagplejere ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer. 

Dette er den effektive tid, som dagplejeren passer børn i. Når dagplejerne skal afholde 

personalemøder, deltage i udviklingsprojekter og kompetenceudvikles foregår det typisk om 

aftenen, hvilket dagplejeren kompenseres for.  

 

Aftenmøderne afskaffes. Det drejer sig i dag om 6 aftenmøder af typisk 3 timers varighed (4 

som afvikles i egne dagplejegrupper og 2 som afvikles som stormøder).  Mødeaktiviteten 

foreslås i stedet afviklet på to nye årlige udviklingsdage for dagplejerne, og i forbindelse med, at 

de er i heldagslegestue. Under de to årlige udviklingsdage vil Dagplejen som udgangspunkt være 

lukket. Udviklingsdagene afholdes på forskellige dage. Forældrene vil i så fald have 

pasningsmulighed i et af de andre områder.  

Udviklingsdagene skal eksempelvis bruges på planlægning af det næste år, fremlæggelse af 

kommende/igangværende projekter og undervisning i førstehjælp (obligatorisk hvert tredje år 

for alle). 

 

Besparelsen ved ændringen vurderes til at være på brutto kr. 735.000 kr. Når der tages højde 

for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 610.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Gennemførsel af reduktionsforslaget er under forudsætning af, at der findes egnede lokaler i 

kommunen med mulighed for heldagslegestue. Der vil således skulle indgås lokaleaftaler med 

forskellige daginstitutioner.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Forældrene med børn i Dagplejen vil opleve, at der er to ekstra lukkedage om året. Dette vil ses 

som en serviceforringelse. Der vil som nævnt være tilbud om pasning i andet distrikt. 

 

Konsekvens for personale: 

Forventningen er, at en del af dagplejerene vil foretrække udviklingsdage frem for aftenmøder 

efter en arbejdsdag. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Færre midler pr. medarbejder til implementering af it-strategien i 

Dagtilbud (19) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 19 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I budget 2016 er afsat 721.000,- til implementering af it-strategien på decentralt niveau i 

Dagtilbud.  

 

Midlerne halveres fra 2017. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Overordnet vil reduktionen betyde, at daginstitutionerne ikke kan planlægge samme 

investeringer i forh. til indkøb af eksempelvis nye digitale redskaber til brug i den pædagogiske 

praksis, personlige devices til medarbejdere eller opgradering af det trådløse netværk i 

børnehusene.  

 

En mulig konsekvens af dette er, at institutionernes arbejde med den kommunale it-strategi vil 

blive udfordret i kraft af, at it-infrastruktur og hardware ikke er tidssvarende. 

 

Dette kan af forældre og personale opleves som en forringelse af den it- og mediepædagogiske 

kvalitet, som dagtilbuddene skal levere i fremtiden. 

 

Konsekvens for personale:  

Det vil blive vanskeligere at leve op til medarbejdernes forventning om, at alle medarbejdere i 

dagtilbud får et personligt device. Alt afhængigt af institutionernes lokale prioriteringer kan det 

betyde, at institutionerne skal omlægge deres investeringer, så dækningsgraden hedder 2 

medarbejdere pr. device (2:1 eller 3:1), og/eller institutionen finder billigere alternativer til 

nuværende indkøb. Dette kan også få den betydning, at institutionen i højere grad omlægger 

sine indkøb af hardware med henblik på, at indkøbet mere eksplicit rettes mod børnefladen. Det 

kan umiddelbart opleves OK, men erfaringen er, at medarbejdernes IT-kompetencer påvirkes 

meget af deres egen daglige brug af IT, både fagligt og privat. 

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Intet. 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Intet. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ændret dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse 

(20) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 20  

 

 Fuld effekt: 

1,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Ungeudvalget besluttede i sit møde d. 12/1 2016, at optaget på den pædagogiske 

assistentuddannelse i Silkeborg Kommune fra august 2016 reduceres fra 28 til 17 årselever. 

Beslutningen betyder, at Silkeborg Kommunes udgifter til uddannelsen, når det nye niveau er 

fuldt implementeret fra 2018, vil falde fra 3.700.00 kr. til 2.300.00 kr.  

 

Rent skolemæssigt får forslaget først konsekvens for Social- og Sundhedsskolen fra 2017, fordi 

det er aftalt med skolen, at vi fra og med august 2016 ændrer uddannelsen, således at eleverne 

starter i praktik ude i institutionerne, i stedet for at starte med undervisning på skolen. Det hold 

som starter i praktik til august 2016, starter derfor først på skoledelen i 2017. 

  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +1,2 mio. kr. +1,2 mio. kr. +1,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

Intet. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Erfaringer viser, at der uddannes væsentligt flere pædagogisk assistent-elever end der 

efterfølgende ansættes i kommunerne. Børne- og Ungeudvalget har på baggrund heraf vurderet, 

at der bør ske en reduktion af optaget til den pædagogiske assistentuddannelse fra efteråret 

2016. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Intet. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Med den beskrevne ændring i dimensionering vil 11 personer årligt skulle finde en anden 

uddannelse eller beskæftigelse. Alt afhængigt af om dette er en uddannelse, et job eller 

overførselsindkomst, vil det have forskellig betydning for Silkeborg Kommunes øvrige 

bevillinger. Samtidigt har ændringen naturligvis betydning for økonomien på den lokale social- 

og sundhedsskole. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Afvikling af forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutionerne 

(21) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 21 

 Fuld effekt: 

0,25 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

Forsøget med udvidet åbningstid i institutionerne ophører planmæssigt d. 31/12 2016. Under 

forudsætning af, at forsøget ikke forlænges, vil den nuværende ramme på 305.000 kr. til 

udvidet åbningstid kunne fjernes. Når der tages højde for det resulterende fald i 

forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 253.150 kr. 

 

I løbet af februar 2016 er forvaltningen klar med tal på, hvor mange børn der rent faktisk har 

gjort brug af de respektive institutioners udvidede åbningstid.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Hvis daginstitutionerne vælger at gå tilbage til de tidligere åbningstider, vil det kunne opleves 

som en serviceforringelse for forældre med børn i de pågældende børnehuse.  

 

Konsekvens for personale:  

 

En reduktion i den økonomiske tildeling til daginstitutionerne. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 

 

 
 

  



 

35 

 

Reduktion i personalenormeringen i daginstitutionerne (22) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 22 

 Fuld effekt: 

6,3 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Det beløb der afsættes i budgettet til løn til pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres 

med 3,5 %. 

 

Reduktionen omfatter tildelingen af lønkroner pr. barn i vuggestuer og børnehaver og er 

beregnet på baggrund af tildelingsmodellen. Den faktiske timereduktion afhænger af lønniveauet 

til medarbejderne i institutionen. På baggrunden af de anvendte gennemsnitslønninger svarer 

reduktionen til ca. 19 stillinger. 

 

Reduktionen berører ikke minimumstildelingen i et børnehus. Reduktion af minimumstildeling er 

medtaget i reduktionskataloget som et selvstændigt forslag. 

 

Besparelse ved reduktionen i normeringen vil være på brutto 7,2 mio. kr. Når der tages højde 

for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 6,3 mio. kr. 

 

Tidshorisont:  

 

Afhængigt af opsigelsesvarsel. 

 

2017 2018 2019 2020 

+6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Reduktionen medfører, at personalet på stuerne i børnehusene er nødt til at arbejde mere 

sammen om større børnegrupper. Mange børnehuse er bygget og indrettet i en tid med 

væsentligt højere personalenormering (se udviklingen nedenfor). Blandt andet med fysisk 

adskilte mindre stuer, placering af vuggestue- og børnehavegrupper langt fra hinanden og med 

små uhensigtsmæssige og spredte garderober. Disse forholdt er allerede en betydelig udfordring 

med den nuværende normering.  

 

En yderligere reduktion af personalenormeringen vil gøre det nødvendigt at gennemføre 

bygningsmæssige ændringer for i alt 13,8 mio. kr. fordelt på en lang række børnehuse, for at få 

en hensigtsmæssig drift. Der er udarbejdet et bilag, som specificerer hvilke bygningsmæssige 

ændringer, der er nødvendige i de enkelte huse.  

 

Investeringen på 13,8 mio. kr. er ikke indregnet i overstående løbende driftsbesparelse på netto 

6,3 mio. kr. og kan ikke finansieres af nuværende anlægsbudget 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er personalenormeringen i Gl. Silkeborg Kommunes 

daginstitutioner reduceret med henholdsvis 16,6 % i vuggestuerne og 23,3 % i børnehaverne.  

 

Gennemføres den foreslåede reduktion på 3,5 % vil reduktionen stige til 19,5 % i vuggestuerne 

og 25,9 % i børnehaverne. Jævnfør nedenstående tabel: 
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 2006  
(gl. 

Silkeborg) 

2014  2015  2016  2017 
– 3,5 
% 
timer 
pr. 
barn 

fra 2006 
til 2016 

fra 2006 
til 2017 
ved 3,5 
% 
reduktion 

Vuggestueplads 11,05 8,91 9,22 9,22 8,898 -16,6 -19,5 

Standardnormering til 
en børnehaveplads 

5,81 4,39 4,46 4,46 4,303 -23,3 -25,9 

Tabellen er eksklusiv timer til vikardækning og inklusion. 

 

Reduktionen vil naturligvis medføre mindre voksentid til det enkelte barn, hvilket vil få 

konsekvenser generelt i forhold til børnenes læring og trivsel.  

 

Børne- og Familieafdelingen gennemførte i 2015 en omfattende tilfredshedsundersøgelse blandt 

forældrene på dagtilbudsområdet. Forældrene var gennemgående tilfredse eller meget tilfredse 

både med dagplejen og med daginstitutionerne. Men for daginstitutionernes vedkommende var 

der ét spørgsmål, som for alle institutionernes vedkommende scorede markant dårligere 

tilfredshed end alle øvrige spørgsmål, nemlig spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med den tid 

personalet har til dit barn?”. Her var den samlede tilfredshedsscore 2,96 på en skala fra 1-5 

(hvor 4 er tilfreds og 5 er meget tilfreds). Til sammenligning var scoren 4,06 på spørgsmålet 

”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?” 

 

Der er ingen tvivl om, at der blandt forældre og borgere er meget stor opmærksomhed på de 

vilkår vi giver vores små børn. En yderligere normeringssænkning vil møde betydelig modstand. 

 

Der er samtidigt stort forskningsmæssigt belæg for, at afkastet af investeringer/ressourcer 

målrettet vores mindste børn er langt højere end tilsvarende investeringer/ressourcer forbrugt 

senere i børn liv (Heckmanns kurve). 

 

Konsekvens for personale: 

 

Afskedigelser svarende til ca. 19 medarbejdere. Tilpasningen forventes at kunne håndteres ved 

”naturlig afgang”.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Den mindre opmærksomhed i dagtilbud kan have afledte konsekvenser på udgifterne til bevilling 

41 Skole. Flere børn kan få behov for støtte til bl.a. læsning, og der er risiko for, at flere får 

generelle indlæringsproblemer, fordi deres sproglige og sociale udvikling ikke har fået samme 

opmærksomhed i dagtilbuddet. 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ny minimumsnormering i daginstitutionerne (23) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 23 

 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I den økonomiske tildelingsmodel på daginstitutionsområdet findes i dag flere forskellige tiltag, 

hvor daginstitutionerne ud over den normale tildeling gives ekstra timer: 

 

 hvis daginstitutionen består af børnehuse, hvor der passes få børn 

 hvis daginstitutionen består af børnehuse, der har flere bygninger, og hvor den ene af 

bygningerne ligger et stykke væk fra ”hovedbørnehuset” 

 

Disse tiltag fjernes, og der gives en fælles minimumsnormering. Den nuværende 

minimumsnormering er på 212 timer. Minimumsnormeringen reduceres til 200 timer, hvilket 

giver en driftsbesparelse på netto 1.100.000 kr. (efter at der er taget højde for reduceret 

forældrebetaling). 

 

Hvis minimumsnormeringen reduceres yderligere til 190 timer vil der kunne opnås en 

driftsbesparelse på netto 1.279.000 kr. (efter at der er taget højde for reduceret 

forældrebetaling). 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Med en lavere minimumsnormering vil de mindste børnehuse få sværere ved at få hverdagen til 

at hænge sammen. Reduktionsforslaget kræver derfor, at der gennemføres bygningsændringer, 

som giver de enkelte stuer mulighed for at arbejde tættere sammen.  

 

Der er taget højde for konkrete bygningsændringer i forslaget om en generel 

normeringssænkning, også vedrørende de huse, som i dag er omfattet af minimumsnormeringen 

på 212 timer. Investeringsbehovet er derfor anført under dette forslag. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Lavere personalenormering vil opfattes som en serviceforringelse. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Lavere personalenormering. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
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Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Antallet af daginstitutioner reduceres med én (24) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 24 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Antallet af kommunale daginstitutioner reduceres fra 15 til 14. Reduktionen skal ses i 

sammenhæng med, at der på sigt ønskes mindre justeringer af strukturen på 

daginstitutionsområdet. Den nuværende struktur blev indført d. 1/1 2012. 

 

Det vurderes, at nogle børnehuse hører bedre sammen end andre. Som første skridt ønskes 

børnehusene under daginstitutionerne Sydbyen, Midtbyen og Virklund lagt sammen under to 

daginstitutioner. 

 

Med reduktionen vil der blive aflønnet en institutionsleder mindre. Til gengæld vil der skulle 

ansættes en yderligere daglig leder. Besparelsen er udregnet som forskellen mellem 

gennemsnitslønnen for disse to personer. Besparelse vurderes til at være på brutto 100.000 kr. 

Når der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 

83.000 kr.  

 

Derudover opnås besparelser på opgavesiden, der ikke umiddelbart reducerer omkostningerne. 

Der vil blive brugt mindre tid, fordi to i stedet for tre institutionsledere bruger tid til driftsmøder, 

strategimøder, bestyrelsesmøder og dialogmøder med politikerne m.v. Derudover reduceres der 

blandt andet med et sikkerhedsudvalg, to tillidsrepræsentanter, et MED-udvalg, en 

inklusionsperson og en person der skal gå til faglige netværk (sprognetværk, mediepædagogisk 

netværk, inklusionsnetværk, plus-pædagog og kulturnetværk). Der vil samtidigt skulle bruges 

mindre tid på budgetopfølgning, kvalitetsopfølgning m.v. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Reduktionen vil kun have mindre betydning, da de fleste forældre har et godt samarbejde med 

personalet og derfor sjældent har brug for drøftelser med daginstitutionslederen. 

 

Reduktionen vil medføre, at antallet af forældrebestyrelser reduceres med én. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der bliver en institutionsleder mindre og en daglig leder mere. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 
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service og rengøring 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Lukning af en bygning i Daginstitutionen Buskelund (25) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 25 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Driftsoptimering i Buskelund: 

 

Daginstitutionen Buskelund består af to børnehuse: Toften og Højen. Toften råder over 

bygninger på to adresser: Buskelundtoften 5 og Buskelundtoften 6. Sidstnævnte kaldes for 

Gården. 

 

Gården nedlægges, da det vurderes, at der er plads nok til børnene på Buskelundtoften 5 og 

Højen. Lukningen af Gården giver en årlig besparelsen på vedligehold og rengøring m.m. på 

brutto 162.000 kr. Når der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, giver det en 

nettobesparelse på 134.000 kr. 

 

Tidshorisont:  

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Tilbuddet til forældrene bliver mindre, men lig øvrige tilbud i kommunen. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der spares ikke personale, da der ikke er givet ekstra normering til Gården. Det har været et 

ønske fra personalet at bevare denne ekstra bygning uden ekstra normering. Når m2 

optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk service og 

rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hele besparelsen ligger på Bevilling 12, som dog normalt overfører besparelsesbeløbet til 

Bevilling 43, når en enhed nedlægges.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Driftsoptimering i Daginstitutionen Søhøjlandet (Gjern) (26) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 26 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I Gjern passes børn i to børnehuse: Gjern Børnehus afd. Søndergade og Gjern Børnehus afd. 

Troldbjerg. 

 

Gjern Børnehus afd. Troldbjerg nedlægges, og Gjern Børnehus afd. Søndergade udvides med ca. 

40 pladser. Herigennem opnås en besparelse på såvel minimumsnormeringen, ekstra lønudgift 

til daglig leder og ekstra normering til de første 20 børn. 

 

Besparelse ved driftsoptimeringen vurderes til at være på brutto 707.000 kr. Når der tages 

højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 590.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Til nybyggeriet forventes et investeringsbehov på 10 mio. kr. Til byggeriet var der oprindeligt 

afsat 4 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. Byrådet besluttede i sit møde den 25/1 2016 at 

fremrykke anlægget, så anlægget nu skønnes at kunne stå færdigt august 2017. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Børnehuset Gjern afd. Troldbjerg nedlægges. Det vil nogle forældre være imod.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Færre personaletimer og en daglig leder færre. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det 

have betydning i forhold personalet i teknisk service og rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Bygningen på Troldbjergvej kommer til at stå tom. Børnehuset er bygget på KFUM-spejdernes 

grund. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Driftsoptimering på Daginstitutionen Søhøjlandet (Resenbro) 

(27) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 27 

 

 Fuld effekt: 

0,2 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Resenbro Børnehus består af to forskellige afdelinger: Forårsvej 6 og Skellerupvej 20. 

 

Afdelingen på Skellerupvej nedlægges, og afdelingen på Forårsvej udvides med ca. 25 pladser. 

Herigennem vil der opnås en besparelse på 19 personaletimer pr. uge.  

 

Besparelse ved driftsoptimeringen vurderes til at være på brutto 188.000 kr. Når der tages 

højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 156.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Til udvidelsen af afdelingen på Forårsvej forventes et investeringsbehov på ca. 4 mio. kr. som 

oprindeligt var afsat i 2017. Byrådet besluttede i sit møde den 25/1 2016 at fremrykke 

anlægsprojektet således at det nu forventes at kunne stå færdigt august 2017. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Alle børnene kan passes på samme adresse i Resenbro. Der er stor opbakning til projektet 

blandt forældrene. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der bliver 19 personaletimer færre. Der er stor opbakning til projektet blandt medarbejdere og 

ledelse. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i 

teknisk service og rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Bygningen på Skellerupvej skal ikke længere benyttes til børnepasning og kan evt. benyttes til 

andet formål. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Reduktion med én konsulentstilling i Udviklingssektionen (28) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 28 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Udviklingssektionens konsulentfunktion på dagtilbudsområdet består af fire konsulenter 

(eksklusiv sektionslederen). Reduktion med én konsulentstilling vil betyde en reduktion på 25 

%. 

 

Reduktionen giver en nettobesparelse på 450.000 kr. Når der tages højde for det resulterende 

fald i forældrebetaling, giver dette en nettobesparelse på 373.500 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Dagtilbudsområdet vil ikke have mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter på 

samme niveau, som det sker i dag. Konsekvensen for børn i dagtilbud vurderes at være, at den 

allernyeste viden om højkvalitetsdagtilbud ikke i samme grad som i dag vil kunne omsættes til 

praksis i Silkeborg Kommunes dagtilbud. 

 

Konsekvens for personale:  

 

Der nedlægges en stilling. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Intet. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Intet. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen.  
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Takstregulering af § 32 (29) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 29 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Reduktion af taksten på de særlige dagtilbud på Skolegades børnehave og Solsikken med 10 %.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre ændringen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil være færre medarbejdere til de daglige opgaver, hvilket vil påvirke de aktiviteter, som 

børnene får tilbudt. Endvidere vil det ligeledes få en betydning i forhold til forældresamarbejdet i 

det daglige. 

 

Konsekvens for personale: 

Reduktionsforslaget kan kun gennemføres via reduktion i normeringen på § 32 tilbuddene 

svarende til ca. 3 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

I Silkeborg kommune driver Familieafdelingen halvdelen af de særlige dagtilbudspladser på den 

integrerede institution i Skolegades børnehave. Dermed vil takstreduktionen have indflydelse på 

Familiesektionens dagtilbud.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 43 Børn og Familie idet driften af Skolegades Børnehave er på denne bevilling og der 

må forventes en nedgang i normeringen. 

 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  
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Udredning og visitation (30) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 30 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Tværfaglig sammenhængende udredningsproces mellem de forskellige aktører (i komplekse 

borgersager) skal sikre en mere grundig udredning, og dermed en øge muligheden for at der 

visiteres til den rigtige indsats med det samme. Forventet effekt ca. 50.000 kr. 

 

Reduktion af serviceniveauet for timeaflastning iht. SEL § 84 med 10 % svarende til 360.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,2 mio. kr.  0,4 mio. kr.  0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr.   
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre forslaget.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Tiltaget vedr. udredning har en driftsoptimerende effekt. En bedre udredning af borgerens behov 

vil sikre, at der bliver udarbejdet en mere konkret handleplan, og at borgeren modtager en mere 

målrettet indsats. Forventningen er, at dette kan være med til at sikre, at indsatsen bliver mere 

effektiv og dermed billigere på langt sigt.  

 

Reduktion i serviceniveauet for timeaflastning indebærer, at alle nuværende sager skal 

gennemgås og revurderes ift. et nyt serviceniveau. For borgerne vil det konkret betyde, at deres 

bevillinger i gennemsnit vil blive reduceret med én times støtte pr. uge.  

 

Konsekvens for personale: 

Alle sager skal gennemgås og revurderes. De fleste ansættelser på denne ydelse er via 

kontrakter og kontrakterne vil skulle tilrettes jf. de nye bevillinger (dvs. færre kontraktansatte).  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ikke relevant.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Der skal ved gennemgangen af sagerne være stor fokus på, at reduktionen ikke kommer til at 

medføre, at familierne får større behov for anden type aflastning, idet det vil være dyrere i det 

lange løb.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  
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Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (31) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 31 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der vil fortsat være skarp fokus på, hvilke borgere der er i målgruppen til ydelser iht. SEL § 41 

og § 42 samt hvilke kompenserende ydelser familierne er berettigede til i forhold til deres barn 

med funktionsnedsættelse.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre ændringen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  
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Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag Budgetløft Investering 2017 2018 2019 2020 

ÆHU 

(HP) 

Ændrede støtteformer i 

hjemmevejledning   -0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) 

Ændring af serviceniveau 

STU     0,6 0,6 0,6 0,6 

ÆHU 

(HP) 
Ændring af serviceniveau 

i botilbud     0,5 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(HP) Dagtilbudsområdet      0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) 

Effektivisering af den 

administrative 

opgaveløsning     0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU og 

ØKE (HP) 

Opfølgning vedrørende 

borgere i andre 

kommuner -0,5   0,5 1,0 1,5 2,0 

ÆHU 

(HP) Mobile nattevagter     0,3 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) Marienlund     0,3 0,6 0,6 0,6 

ÆHU 

(HP) 

Reduktion af 

serviceniveau for ferie     0,3 0,3 0,3 0,3 

ÆHU 

(HP) 

Nedlæggelse af MED- 

niveau 4     0,7 0,7 0,7 0,7 
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ÆHU 

(SO) 

Reduktion i antal 

plejeboliger     0 7,5 11,3 11,3 

ÆHU 

(SO) Sygeplejeklinikker   -2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(SO) 
Mestringsindsats via 

velfærdsteknologi   -3,0 0 1,0 2,0 2,0 

ØKE, 

SFU, 

ÆHU 

(SO) 

Reduktion på ledelse for 

administration     1,4 2,9 2,9 2,9 

ÆHU 

(SO) 

Reduktion i 

serviceniveau - 

Hjemmeplejen     2,0 2,0 2,0 2,0 

ÆHU 

(SO) 

Ændre 

standardrengøringspakke 

fra hver. 2. uge til hver 

3. uge   -0,5 2,3 3,4 3,4 3,4 

ÆHU 

(SO) Vareudbringning     1,0 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(SO) 

Justering af den 

kommunale pris på 

fritvalgsområdet     2,0 2,0 2,0 2,0 

  I alt -0,5 -5,6 14,4 27,0 32,3 32,8 
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Ændrede støtteformer i hjemmevejledning (32) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 32 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der tænkes nye måder at levere hjemmevejledning på: 

 Hjemmevejledning i grupper (ikke autister) 

 Virtuel hjemmevejledning 

 Hjemmevejledning leveres i dagtilbud (for borgere der modtager dagtilbud) 

 Tværgående bemanding i bofællesskaber 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der vil være udgifter til uddannelse af medarbejdere samt investering i it og andet udstyr der 

understøtter den virtuelle støtte. 

Investeringsbehovet forventes at være ca. 50 t. kr. 

  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Kun borgere der efter en konkret vurdering kan profitere af de nye måder at få 

hjemmevejledning vil blive berørt af forslaget. Borgerne vil dog i forhold til situationen i dag få 

mindre støtte 1:1 og dette kan for den enkelte borger opfattes som en direkte 

serviceforringelse. 

 

I relation til tilbuddet om virtuel hjemmevejledning er der også fordele forbundet med denne 

ændring. Fx vil borgere, der af forskellige årsager er forhindrede i fysisk at være sammen med 

deres hjemmevejleder nu kunne få støtten alligevel – blot virtuelt. Dette vil reducere antallet af 

aflysninger for denne gruppe. 

 

Tværgående samarbejde mellem flere bofællesskaber vil betyde mindre individuel støtte til 

beboerne samt perioder, hvor der ikke vil være personale tilstede. 

 

Konsekvens for personale: 

Der vil skulle ske personalereduktion svarende til ca. et årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Ændring af serviceniveau STU (33) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 33 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Taksten for Lysbro Uddannelsescenters STU reduceres med 6 %. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

En reduktion på 6 % af taksten betyder, at undervisningsholdene udvides, og undervisningen 

skal ske indenfor de eksisterende fysiske og reducerede personalemæssige rammer. 

  

Det vurderes, at en række elever ikke vil kunne have svært ved at deltage i større 

sammenhænge og med en reduceret personalenormering. Der må derfor forventes et mindre 

frafald fra STU’en til en alternativ aktivitetsindsats. 

 

Herudover vil det fremover blive vanskeligere at etablere eksterne praktikker for særligt de 

svageste elever, og samarbejder med interne og eksterne samarbejdspartnere vil blive 

reduceret, idet undervisningstimer skal prioriteres. 

 

Konsekvens for personale: 

Personalereduktion svarende til ca. 1,5 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Ændring af serviceniveau i botilbud (34) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 34 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der skal reduceres i grundnormeringen på de enkelte botilbud i alt 1,7 mio. kr. svarende til ca. 4 

årsværk.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 1,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil kunne opleve mindre tid med personalet, at personalet deles mellem flere borgere 

ad gangen samt længere tid inden hjælpen kommer. Endvidere vil det kunne medføre mindre tid 

til at støtte borgerne i deres fritidsaktiviteter m.v.  

 

Konsekvens for personale: 

Arbejdsmiljøet vil kunne blive påvirket af beslutningen, idet medarbejderne kan føle, at 

serviceniveauet og kvaliteten af deres arbejde skal ændres så meget, at de ikke kan stå inde for 

det faglige niveau. 

 

Derudover vil der være personalereduktioner svarende til ca. 4 årsværk, som forventes klaret 

ved naturlig afgang. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Dagtilbudsområdet (35) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 35 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Viften af dagtilbud foreslås reduceret med enkelte specifikke aktiviteter. Det skal nærmere 

afklares hvilke aktivitetstyper, der konkret skal peges på. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Nogle borgere vil opleve et fald i serviceniveau. 

 

Konsekvens for personale: 

Der skal ske personalereduktion svarende til ca. 1 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatriafdelingen 
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Effektivisering af den administrative opgaveløsning på 

voksenhandicapområdet (36) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 36 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Den administrative opgaveløsning for de enkelte tilbud på voksenhandicapområdet har været 

organisatorisk samlet i over et år, hvilket har givet en effektivisering af arbejdsgange samt øget 

fokus på digitale løsninger. Der vil fortsat være fokus på LEAN tilgange mv, hvilket forventes at 

give en yderligere effekt. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Der skal ske personalereduktion svarende til ca. et årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Opfølgning vedrørende borgere i andre kommuner (37) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 37 

 

 Fuld effekt: 

2 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Med henblik på en mere hyppig opfølgning på sager, hvor Silkeborg Kommune er 

handlekommune og borgeren er bosiddende i andre kommuners eller regionens tilbud, 

opnormeres myndighedsteamet svarende til ét årsværk.  

 

Der er erfaring for at en hyppig opfølgning kan nedbringe udgifterne i konkrete sager via en 

tilpasning af takst i fht faktisk leveret ydelse.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der skal ansættes en yderligere socialrådgiver svarende til ét årsværk eller ca. 0,45 mio. kr. 

årligt. Denne investering vil skulle ske på bevilling 14, mens potentialet vil være på bevilling 74. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

De borgere der fremover modtager et mindre indgribende tilbud vil jo opleve dette. Men idet det 

ud fra en socialfaglig vurdering svarer til deres reelle behov vil de eventuelle negative 

konsekvenser være meget begrænsede. 

Konsekvens for personale: 

Ingen, idet det alene vil vedrører andre kommuner og regioners tilbud. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Investeringsbehov på 0,45 mio. kr. på bevilling 14. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Mobile nattevagter (38) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 38 

 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Som alternativ til faste nattevagter i alle botilbud etableres i stedet mobile nattevagter, 

kaldeanlæg til en nattevagt i et andet botilbud eller i samarbejde med hjemmeplejen.  

 

En sådan ordning kunne være relevant på botilbuddet Vesterbo på voksenhandicapområdet, 

hvor der i dag er vågen nattevagt.  

 

Der er allerede erfaringer med en sådan ordning, hvor det vurderes at udgiften til 

nattevagtsdækningen kan halveres ifht. den nuværende ordning. (Ordningen kan dog ikke 

udrulles generelt, da borgernes støttebehov mange steder er for stort til at dette vil være 

hensigtsmæssigt og forsvarligt). 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,8 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere i de berørte botilbud vil ikke længere kunne opsøge en nattevagt fysisk ved behov. I 

stedet skal denne tilkaldes via et kald eller at nattevagten besøger den konkrete borger i løbet af 

natten efter aftale.  

Konsekvens for personale: 

Nedlæggelse af 2 stillinger/årsværk. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Såfremt der benyttes en ordning i samarbejde med hjemmeplejen vil afregning af denne ydelse 

ske efter gældende takster og derfor forventes der ikke nogen direkte konsekvenser her.  

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Marienlund (39) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 39 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Når de 24 pladser til udviklingshæmmede på Marienlund skal driftes bør der findes såvel 

økonomiske som faglige og udviklingsmæssige synergier. Der bør bl.a. ses på potentiale ift 

nattevagtsdækning, vagtdækning aften og weekend, køkkendrift, samarbejdet med frivillige 

m.v. 

 

Der forventes ikke fuld effekt i 2017, idet tilbuddet først tages i brug i foråret 2017 og ikke vil 

have fuld belægning i den første tid.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 1 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der forventes ikke større negative konsekvenser for borgerne, idet der er tale om en 

effektivisering af opgaveløsningen som følge af stordrift.   

Konsekvens for personale: 

Personalet vil opleve at skulle løse flere opgaver efterhånden som belægningen stiger og at de 

personalemæssige ressourcer ikke stiger i samme takt.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Forslaget forudsætter et positivt og udviklende samarbejde (SoO + HoP) om driften af 

Marienlund på både det tekniske og faglige plan.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Reduktion af serviceniveau for ferie (40) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 40 

 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Serviceniveauet for ledsaget ferie for borgere, der er bosiddende i et af kommunens botilbud 

eller bofællesskaber reduceres fra de nuværende 5 dage årligt til 4 dage.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,4 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil komme mindre på ferie med kendt personale. Idet der ikke er mulighed for at 

tilkøbe ledsaget ferie vil langt de fleste beboere i botilbud og bofællesskaber kun have disse 

dage væk fra botilbuddet eller bofællesskabet.  

Konsekvens for personale: 

Besparelsen vil kunne resultere i at enkelte medarbejdere vil risikere at skulle gå ned i tid eller 

at der anvendes færre vikarer.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Nedlæggelse af MED-niveau 4 (41) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 41 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatriafdelingen har - som en særlig ordning godkendt i HovedMED - to 

LokalMED niveauer: Niveau 3: ”Center-Med” og Niveau 4: ”LokalMed”. Den ”ordinære” 

kompetence for LokalMED forhold ligger i CenterMED. Det andet LokalMED niveau (niveau 4)  

kan overvejes nedlagt, hvorved der frigøres personaletid svarende til ca. 2.000 

medarbejdertimer årligt på voksenhandicapområdet og ca. 200 medarbejdertimer på 

børnehandicapområdet. (I Socialpsykiatrien har man allerede valgt kun at have Centermed). 

Den særlige ordning med 4 MED-niveauer er pt under evaluering. Evalueringen vil blive forelagt 

HovedMed. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

Konsekvens for personale: 

Besparelsen vil kunne resultere i at enkelte medarbejdere vil skulle gå ned i tid eller at der 

anvendes færre vikarer. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Reduktion i antal plejeboliger (42) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 42 

 

 Fuld effekt: 

11,3 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der er overkapacitet af plejeboligpladser, 

efterspørgslen er vigende (ventelisten er begrænset) samtidig med, at der er åbnet 36 nye 

pladser på Friplejehjem Kjellerup.  

 

I henhold til rapport om Silkeborg Kommunes fremtidige plejeboligbehov udarbejdet af KLK, ses 

det, at der i 2016 er en overkapacitet på 22 boliger (inklusiv midlertidige pladser), når der tages 

højde for borgernes forventede raske leveår og stigende middellevealder, endvidere at der 

korrigeres for aktuelt køb af friplejehjemspladser og nettokøb i andre kommuner (s. 19 i KLK-

rapport). I 2017 med åbningen af Marienlund vil overkapaciteten øges med netto 47 pladser. 

 

Ved at reducere med op til 70 plejeboliger vil der kunne spares godt 11 mio. kr. Der er i 

beregningen af potentialet taget højde for, at der tilføres hjemmeplejen 50 pct. af budgettet. Da 

der er en overkapacitet vil man i stedet for kunne lukke 35 plejeboliger uden at kompensere i 

hjemmeplejen.  

 

Forslaget indeholder en besparelse svarende til 3 lederstillinger (ca. 1,5 mio. kr.), som er 

medtaget i forslaget om reduktion på ledelse og administration.  

 

I forslaget er der ikke indregnet merudgiften ved, at der åbnes nye plejeboligpladser i Silkeborg 

Kommune i 2017 med ibrugtagningen af Marienlund Plejecenter med de 47 pladser. 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  7,5 mio. kr.  11,3 mio. kr.  11,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ledig og overskydende boligkapacitet vil skulle håndteres. Behovet er ikke opgjort. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Reduktionsforslaget vil betyde flere borgere i hjemmeplejen. Ved lukning af plejeboliger tilbydes 

borgere en anden bolig. Forslaget kan give venteliste til plejebolig. 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i plejepersonalet. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Forslaget vil betyde en mindre udgift til boligydelser samt en udgiftsreduktion til ejendomsdrift 

af bygninger. Tomgangsudgift frem til salg/anden anvendelse vil skulle afholdes. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

 

  



 

61 

 

Sygeplejeklinikker (43) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 43 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag modtager borgerne som hovedregel sygepleje i deres eget hjem. Ved at indføre 

sygeplejeklinikker vil udgangspunktet være, at sygepleje ydes på en sygeplejeklinik, medmindre 

særlige forhold taler imod (fx borgeren er for dårlig til at komme i klinikken).  

 

Der er en række fordele forbundet med at indføre sygeplejeklinikker. Klinikkerne kan placeres i 

hhv. Them, Silkeborg og Kjellerup. Borgerne vil opleve mindre ventetid og som regel møde de 

samme sygeplejersker. 

 

For personalet vil det betyde bedre arbejdsmiljømæssige og hygiejniske forhold, da klinikkerne 

er optimalt indrettet til at levere ydelserne. 

 

Der oprettes tre sygeplejeklinikker i kommunen. Borgeren; 

 skal være henvist af egen læge, hospital, speciallæge eller ambulatorium 

 kan booke en fast tid 

 skal selv kunne transportere sig til klinikken eller få hjælp af pårørende eller andre 

 

Klinikkerne vil kunne yde hjælp indenfor bl.a.: 

 Sårbehandling 

 Kompressionsbehandling 

 Kateterskift 

 Injektioner 

 Medicinadministration 

 Blodtryks- og blodsukkermåling 

 Øre- og øjendrypning 

 

Det vurderes at omkring 15-20 % af borgere vil anvende klinikkerne.  

 

Ud over at der skal laves anlægsinvesteringer, skal der forventes en investering i at få borgerne 

til at anvende klinikkerne. 

 

Der vil kunne realiseres effektiviseringsgevinster ved planlægning, mindre kørsel mv. 

 

Eksempler på forventede effektiviseringer i andre kommuner: 

Hjørring: En besparelse på 435.000 kr. ved at 25 % af borgerne anvender klinikkerne.  

 

Kolding: en besparelse på 1,5. mio. kr. Dette er fremkommet ved: 

gennemsnitlig vurderet vejtid på 15 min. pr borger x 90 borgere x aflønning.  

Kolding har i dag 8 klinikker og etablerer 2 yderligere i foråret 2016.  

I Kolding har man 41 sygeplejeruter hvoraf de 10 er klinikkerne (ca. 25 %). 

Sygeplejeklinikkerne foretager en vurdering af, om borgeren selv evner at komme til 

sygeplejeklinikken eller om hjemmesygeplejen må ud i borgers hjem.  

 

Eksempler på etableringsomkostninger: 

Kolding: Ved oprettelse af klinik, hvor der i forvejen er skyllerum og depot: 150-200.000 kr. 
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Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der skal etableres klinikker. Investeringsbehovet er opgjort til 2 mio.kr.  Ejendomsstaben 

vurderer efterfølgende det opgjorte investeringsbehov med henblik på yderligere kvalificering. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve mindre ventetid og som regel møde de samme sygeplejersker. Samtidig 

understøtter klinikkerne den rehabiliterende tilgang, idet borgerne selv skal stå for at komme til 

sygeplejeklinikken samt aftale en tid. Borgeren skal selv arrangere og betale for transporten. 

Der er tale om et ændret serviceniveau, da borgeren ikke kan vælge at få hjemmesygepleje i 

eget hjem, da det vil være en sygeplejefaglig vurdering, om sygeplejen kan gives i klinikken. 

Konsekvens for personale: 

Bedre arbejdsmiljømæssige og hygiejniske forhold. 

Effektiviseringsgevinsten medfører reduktion i personale. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

63 

 

Mestringsindsats via velfærdsteknologi (44) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 44 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ved at tilbyde de borgere i hjemmeplejen, med behov for hjælp og som kan drage nytte af 

robotstøvsugere, skylletoiletter samt hjælp til medicintagning via doseringssystem opnås det, at 

de borgere i højere grad selv kan udføre dagligdags gøremål. Derved højnes borgerens 

mestringsevne og livskvalitet, ligesom der kan reduceres i den personlige og praktisk hjælp. 

 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 2017 2018 2019 2020 

Gevinst 0,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der skal investeres i: 

 Robotstøvsugere 

 Skylletørretoilet  

 Hjælpemidler i forbindelse med medicintagning 

 

Investeringsbehov 3 mio.kr.  

 

Ligesom der skal investeres i implementering af velfærdsteknologien, hvor udgifterne består i 

udgifter til visitering, installation samt introduktion af produktet hos borgeren. 

 

Der ligger i forslaget en stor investering i velfærdsteknologi i 2017, hvorfor forslaget i 2017 vil 

indebære en investering, som ikke vil betale sig hjem i det første år.  Der ønskes investeringer 

ud over anlægsbudgettet til velfærdsteknologi. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve større selvstændighed, værdighed og livskvalitet ved at have mulighed for at 

kunne støvsuge selv, komme på toilet, når man selv ønsker det, samt tage egen medicin. Mere 

velfærdsteknologi til borgerne understøtter således den mestrende/rehabiliterende tilgang, idet 

borgerne får mulighed for i højere grad selv at kunne.  

 

Konsekvens for personale: 

Effektiviseringsgevinsten medfører reduktion i personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundhed & Omsorg 

 

 

  



 

64 

 

Reduktion på ledelse for administration (45) 
 

Udvalg: ØKE, 

SFU, ÆHU 

 

Forslag 45 

 

 Fuld effekt: 

2,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

En besparelse vil kunne opnås ved at optimere opgavefordeling og effektivisere administrative 

arbejdsgange. 

 

Indeholdt i forslaget er besparelsen på lederstillinger jf. forslag om reduktion i plejeboliger 

svarende til 1,5 mio. kr., som er en forudsætning for at den samlede besparelse på 2,9 mio. kr. 

kan opnås.  

 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 

2017 2018 2019 2020 

1,4 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

- 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i ledelse samt administrativt personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Reduktion i serviceniveau – Hjemmeplejen (46) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 46 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Sammenlignet med en række sammenlignelige kommuner, har Silkeborg Kommune et højt 

udgiftsniveau pr. hjemmeplejemodtager og et højere antal visiterede timer pr. modtager af 

hjemmepleje. Der vurderes således, at være mulighed for at justere i serviceniveauet. En del af 

reduktionen kan tilvejebringes ved at sætte endnu mere fokus på den mestrende indsats i de 

indsatser Sundheds- og Omsorgsafdelingen visiterer.  

 

Efter gennemgang af serviceniveauet foreslås følgende justeringer:  

 

Vareudbringning 

Via et øget fokus på rådgivning og vejledning vurderes det, at serviceniveau i forhold til 

indkøbsordning kan skærpes.  

 

Mad 

For at understøtte borgernes mestringsevne skal borgere, der selv kan opvarme maden, 

visiteres til kølepakket mad. Der med forslaget tale om en ændring i serviceniveauet, da man i 

dag kan få varm mad. 

 

Tøjvask 

Fokus ved visitation og levering af tøjvask skal være den mestrende tilgang, således at borgere 

der fx. selv kan komme tøj i maskinen og sætte den i gang, men ikke evner at hænge det tunge 

tøj op, alene skal have hjælp til dette. I visitationskriterierne skal det tydeliggøres, at tøjvask 

gives ud fra en mestrende tilgang.  

 

Pleje 

Der kan sættes mere fokus på at indarbejde mestringsforløb som udgangspunktet, når borgere 

søger om hjælp til personlig pleje. Fx skal borgere, der har behov for bad, som udgangspunkt 

tilbydes et rehabiliteringsforløb, så denne så vidt muligt gøres helt eller delvist selvhjulpne.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere vil opleve at blive revisiteret til et rehabiliteringsforløb med henblik på at øge borgerens 

selvhjulpenhed. Som endelig konsekvens vil borgere opleve at blive afvisiteret ydelser.  

Konsekvens for personale: 

Man må forvente personalereduktion 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Ændre standardrengøringspakke fra hver 2. uge til hver 3. uge 

(47) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 47 

 Fuld effekt: 

3,4 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I dag tilbydes borgerne i udgangspunktet rengøring hver 2. uge. Ved at ændre på 

serviceniveauet for rengøring, så der i udgangspunktet tilbydes hjælp til rengøring hver 3. uge, 

kan der opnås en besparelse på op til 3,4 mio. kr.  

 

Borgerne vil stadig skulle vurderes individuelt og visiteres herefter. Enkeltborgere kan derfor 

stadig modtage mere rengøring efter vurdering. Der er vedlagt en oversigt over, hvor meget 

rengøring der er visiteret efter individuelt skøn. 

 

En større besparelse kan opnås ved, at rengøring i stedet tilbydes hver 4. uge. 

 

Tidshorisont: 

Ændring fra hver 2. uge til hver 3. uge i mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

                                                           
2,3 mio. kr.  

                                                           
3,4 mio. kr.  
 

                                                          
3,4 mio. kr.  
 

                                                          
3,4 mio. kr.  

 

Ændring fra hver 2. uge til hver 4. uge i mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

                                                         
3,5 mio. kr.  

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

 

Investeringsbehov: 

Alle borgere, som modtager hjælp til rengøring skal revisiteres. Engangsudgiften er beregnet til 

0,5 mio. kr. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere får ikke gjort rent så ofte. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i plejepersonalet. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundhed & Omsorg 
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Vareudbringning (48) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 48 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I Silkeborg Kommune er cirka 730 borgere visiteret til indkøb.  

 

Man har valgt at benytte sig af godkendelsesmodellen, hvor der pt. er godkendt 23 

leverandører. Der faktureres 124,07 kr. eks. moms pr. varelevering. Den årlige omkostning er 

cirka 2,2 mio. kr. 

 

Silkeborg Kommune har et højt serviceniveau sammenlignet med andre kommuner og det 

gælder både antallet af leverandører, som borgerne kan vælge imellem, og den pris kommunen 

faktureres pr. levering.  

 

 Call-

bestilling 

Pr. 

levering 

Sætte 

varer 

på 

plads 

I alt Leverandør Modeller 

København 19,97 kr. 47,93 kr. 7,99 

kr.  

75,89 

kr.  

Multiindkøb og 

Iposen 

Udbud 

Herning  - 77,44 kr. - 77,44 

kr. 

Iposen  Udbud 

Aarhus - 25 kr. 18 kr.  43 kr.  Iposen, Letkøb 

og Købmand 

Smedegaard  

 

Udbud efter 

godkendelsesmodellen, 

hvor der findes én 

hovedleverandør, 

hvorefter andre 

leverandører kan 

godkendes på samme 

vilkår.  

Viborg  80 kr. og 

119 kr.  

 80 kr.  

119 

kr.  

Egebjerg 

Købmandsgård 

og Osuma.dk 

Udbud 

 

København har oplyst, at deres priser er et resultat af meget stor priskonkurrence, hvorfor de 

forventer en højere pris ved næste udbud.  

 

I Viborg Kommune medførte udbud en højere pris, men det var også en konsekvens af, at man 

stillede nye krav og den tidligere leverandør var meget billig.  

 

Det foreslås, at der sker en prisjustering af den nuværende indkøbsordning.  

 

Silkeborg Kommune kan vælge at varsle opsigelse af alle leverandører og meddele, at man 

ønsker at indgå nye kontrakter via den almindelige godkendelsesmodel, men til en lavere pris 

(formentlig omkring 50-80 kr.). Derved vil nuværende leverandører kunne fortsætte, hvis de vil 

acceptere de nye krav og priser. Denne model vil endvidere tilgodese muligheden for, at lokale 

leverandører kan fortsætte.  

 

Besparelsen vil være afhængig af, hvilke krav man stiller til leverandørerne. Udover en 

besparelse på prisen, vil der endvidere være en besparelse i relation til de pakker, der 
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indeholder tid til fritvalgsleverandøren til hjælp med bestilling og at sætte varer på plads.  

 

Samtidig vil der generelt bliver set på indholdet i kontrakten, der ikke er blevet opdateret de 

senere år. 

 

Et samlet provenu, ved en pris på 75 kr., vurderes at kunne ligge på 1,0 mio. kr. 

(prisnedsættelse 0,8 og mindre hjemmeplejetid 0,2).  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Evt. konsulentbistand til: 

 Opsigelse af og udarbejdelse nye kontrakter 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hvis borgerens nuværende leverandør ikke vil søge godkendelse på de nye vilkår, skal borgeren 

vælge ny leverandør.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Justering af den kommunale pris på fritvalgsområdet (49) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 49 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Med udbuddet af hjemmeplejeydelser er forskellen mellem den pris den kommunale leverandør 

og priserne de private leverandører afregnes med blevet øget. Ved at justere den kommunale 

pris, bliver forskellen reduceret og dermed vil der kunne opnås en besparelse på 2,0 mio. kr. 

 

Der er med forslaget tale om en effektivisering i hjemmeplejen. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Der er tale om en effektivisering, og vil dermed betyde en reduktion i personalet 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundhed & Omsorg 
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

KFIU (KB) 

Selvejende institutioner – 4 % 

reduktion     1,0 1,0 1,0 1,0 

KFIU (KB) 

Reduktion af pulje til folkeoplysende 

voksenundervisning     0,5 0,5 0,5 0,5 

KFIU (KB) 

Nedjustering af den betjente 

åningstid på biblioteksområdet med 

op til 50 %     0,6 0,6 0,6 0,6 

KFIU (KB) 

Genforhandling af aftale for Ans 

Varmtvandsbassin   -0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

KFIU (KB) 

Idrætsanlæg; opstregning af 

fodboldbaner   -1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

KFIU (KB) Ændring af drift i idrætshaller     0,2 0,2 0,2 0,2 

  I alt 0 -2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
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Selvejende institutioner – 4 % reduktion (50) 
 

Udvalg: KFIU  

 

Forslag 50 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Alle selvejende institutioner får reduceret deres driftstilskud med 4 %.  

Det er op til institutionen selv at udmønte besparelsen. 

Besparelsen kan f.eks. udmøntes på udgifter til personale, aktiviteter og bygningerne. 

 

Alternativt kan overvejes: 

En reduktion på 2 % vil medføre en besparelse på 0,5 mio. 

En reduktion på 6 % vil medføre en besparelse på 1,5 mio. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve et reduceret service- og aktivitetsniveau. 

 

Det vil være op til den enkelte institution at udvælge de konkrete service- og aktivitetsniveaus 

ændringer. 

Konsekvens for personale: 

Besparelserne kan ramme personalet på de enkelte institutioner. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
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Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 51 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Puljen, som er til rådighed til fordeling mellem kommunens aftenskoler, reduceres. 

 

Den foreslåede besparelse svarer til en reduktion på 33 % af tilskudspuljen. 

 

Silkeborg Kommune ligger med et tilskud pr. indbygger på 17,71 kr. i 2014 allerede nede på en 

86. plads ud af 98 kommuner. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Et mindre tilskud til aftenskolerne har indflydelse på skolernes udbud af fag og aktiviteter og 

dermed en forringelse af de aftenskoletilbud, som skolerne kan tilbyde kommunens borgere. 

 

Hvis puljen reduceres vil det kunne have den konsekvens, at det kun er de største aftenskoler 

(AOF og LOF), som overlever.  

 

En mulig følgevirkning kan være, at borgere søger til aftenskoler i andre kommune. Det har 

indflydelse på Silkeborg Kommunes udgift til mellemkommunal refusion, som så vil vokse. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen. 

 

Men vil have afledte effekter på personalet tilknyttet aftenskoler. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
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Nedjustering af den betjente åbningstid på biblioteksområdet 

med op til 50 % (52) 
 

Udvalg: KIFU 

 

Forslag 52 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Op til 50 % nedjustering af den betjente åbningstid på biblioteksområdet vil forringe 

biblioteksbetjeningen i lokalområdet på følgende områder. 

 

Kjellerup: 

 Lokalområde med ca. 14.000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper. 

Over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderligere at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive 

selvbetjent, vil bibliotekets muligheder for fortsat at være lokalområdets kulturelle 

mødested blive forringet. 

Kjellerup Bibliotek er et integreret bibliotek med fælles lokaler, materialer og ledelse med 

Kjellerup Skole. Kjellerup Skole har ikke eget skolebibliotek. 

Biblioteket har værtsfunktionen for Mosaikken, det vil sige ansvar for drift og lokaleudlån 

og biblioteket indgår i øvrigt i et tæt samarbejde med lokale arrangører. 

Hvis Kjellerup Bibliotek reduceres 50 % i den betjente tid vil alle samarbejdsrelationer 

skulle gentænkes i en minimeret udgave. 

Gjern: 

 Lokalområde med ca. 8000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested i 

lokalsamfundet. 

Langt over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderligere at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive 

selvbetjent vil den betjente åbningstid blive på 7-8 timer ugentlig. 

Borgerne vil på den måde miste en del af deres lokale mulighed for rådgivning og 

vejledning af biblioteksmedarbejdere. 

I Gjern har bibliotekets medarbejdere igennem tætte samarbejdsrelationer med Gjern 

Kultur- og idrætscenter og andre lokale aktører formået at skabe en række 

kulturoplevelser for borgerne i lokalområdet. 

Ved en 50 % reduktion af den selvbetjente tid i Gjern skal disse samarbejdsrelationer 

gentænkes. 

Them: 

 Lokalområde med ca. 7000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested i 

lokalsamfundet. 

Langt over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderlige at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive selvbetjent 
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vil den betjente åbningstid bliv på 9-10 timer ugentligt. 

Borgerne vil på den måde miste en del af deres lokale mulighed for rådgivning og 

vejledning af biblioteksmedarbejdere. 

En af de bærende dele i visionen om et fælles Bibliotek & Medborgerhus i Them vil ved en 

50% reduktion af den betjente åbningstid til dels bortfalde. 

Forudsætningen for den nye institution, som er ved at blive skabt hviler på et samarbejde 

imellem bibliotekets og medborgerhusets medarbejdere. 

Et næsten personaleløst bibliotek indgår ikke i visionen. 

Silkeborg: 

 Hovedbibliotek for kommunens ca. 90.000 indbyggere 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested 

ligesom biblioteket har en række koordinerende og udviklingsfunktioner på tværs af de 

forskellige fysiske bibliotekssteder. 

 

    

 

Konsekvens for personale: 

1,3 stilling nedlægges 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Kjellerup:  

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med skolen, Mosaikken, lokale 

foreninger og institutioner vil være færre og samarbejdsrelationerne vil blive forringet. 

 Værtsfunktion for og drift af Mosaikken skal gentænkes i en minimeret udgave. 

Gjern: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Gjern Kultur og idrætscenter, 

lokale foreninger og institutioner vil blive færre og samarbejdsrelationerne vil blive 

forringet. 

Them: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Medborgerhuset og lokale 

foreninger og institutioner er færre og samarbejdsrelationerne vil blive forringet. 

Silkeborg: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med de øvrige biblioteker, lokalområdet 

og kommunens foreninger og institutioner vil blive forringet. 

 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Kjellerup: 

 Kjellerup skole skal afsætte ressourcer til drift af bibliotek. 

 Mosaikken mister ressourcer til værtsfunktion og drift, hvilket kan betyde afledt udgift i 

skole- eller kulturforvaltningen. 

Gjern: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Gjern Kultur og idrætscenter, 

lokale foreninger og institutioner vil blive færre og samarbejdsrelationerne vil blive 

forringet. 

Them: 

 Der er planlagt nybyggeri for 12 mio. kr. til Bibliotek og Medborgerhus.  

Med 50 % reduktion af bibliotekets betjente åbningstid vil fusionen/sammenlægningen af 

bibliotek og Medborgerhus ikke kunne gennemføres som planlagt. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Genforhandling af aftale for Ans Varmtvandsbassin (53) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 53 

 

 Fuld effekt: 

0,2 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der igangsættes en dialog med AIKC om fremtidig drift af varmtvandsbassinet. 

 

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter 

(AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står 

leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC’s centerleder for. 

 

Der er indgået aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet. 

Der foreligger desuden tinglyste vedtægter for ejerforeningen AIKC og Silkeborg Kommune, 

hvori beskrevet daglig drift, afregning af vedligehold og forbrugsafgifter m.v. 

 

Vil Silkeborg Kommune overdrage varmtvandsbassinet til AIKC vederlagsfrit, så det fortsætter 

uændret, skal der ske forhandling mellem Silkeborg Kommune og AIKC, da det vil være 

urealistisk, at AIKC vil overtage driften af bassinet gratis. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,2 mio. kr.  0,2 mio. kr.  0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Såfremt en ny aftale indebærer en overdragelse af varmtvandsbassinet, vil der være en 

potentiel engangsinvestering ift. bassinets overdragelsesstand til AIKC. Jfr. svømmehalsanalyse 

fra 2015 estimeres investeringsbehov på 0,5 mio. kr. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen. 

 

En lukning af bassinet vil medføre en serviceforringelse af idrætsfaciliteterne i Ans. 

Både for borgere og foreninger. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Indgået aftale mellem AIKC og Silkeborg Kommune om drift af varmtvandsbassinet 

genforhandles. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 

 

  



 

76 

 

Idrætsanlæg – opstregning af fodboldbaner (54) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 54 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Opstregningsopgaven af fodboldbaner overgår til fodboldklubberne. 

 

Opgaven udføres i dag af Entreprenørgården.  

 

Det forudsættes, at maling fortsat betales af Silkeborg Kommune (er fratrukket i 

besparelsespotentialet og udgør ca. kr. 240.000) og at Silkeborg Kommune anskaffer 

opstregningsmaskiner og frostfrit opbevaringsrum til disse – se investeringsbehov.  

 

Førstegangsopstregning ved opstart i foråret er i dette forslag også lagt ud til klubberne (udgør 

ca. kr. 135.000). 

 

Der er ikke medregnet afledte forbrugsafgifter og vedligehold af nye opbevaringsrum. Forslaget 

omfatter ikke MASCOT Park, men alle andre idrætsanlæg. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.   0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

Opstregningsmaskiner; estimeret 50 idrætsanlæg á kr. 10.000 = kr. 500.000 + indkøb og 

etablering af isolerede containere på ca. 30 idrætsanlæg á kr. 40.000 = kr. 1.200.000. Samlet 

estimeret investeringsbehov: kr. 1.700.000. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Væsentlige konsekvenser for alle fodboldklubber, der skal finde mandskab til løsning af opgaven. 

Evt. konsekvenser i forbindelse med, at græsklipningen udføres af entreprenør som 

standardkrav til græssets klippehøjde. Det betyder, at der ikke klippes græs på samme 

tidspunkt hver uge på alle idrætsanlæg. Evt. flere klipninger medfører altid en ny opstregning. 

Konsekvens for personale:  

Det er oplyst af entreprenør, at forslaget vil medføre reduktion af ca. 2½ årsværk. Der vil i en 

længere indkøringsperiode være meget administration fra bestillerside med koordinering med 

klubber/entreprenør i forhold til mulige klippe- og opstregningstidspunkter. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Ændring af drift i idrætshaller (55) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 55 

 

 Fuld effekt: 

0,15 mio. kr. 

          

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Omlægning af drift af JYSK arena samt aktivitetsdriften af øvrige idrætshaller under Kultur og 

Fritid. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: Ingen. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Ændret/reduceret bemanding i JYSK arena; deraf følgende konsekvens for brugere. 

Ligeledes afledt konsekvens for brugere i øvrige idrætshaller. 

 

Konsekvens for personale:  

Der vil ske en justering af den nuværende personalenormering. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

SFU (S) 

Reduktion i tildeling af økonomiske 

midler til den kommunale tandpleje    -0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 

SFU (BF) 

Reduktion i tilbud om sundhedspleje 

til folkeskoleelever     0,3 0,3 0,3 0,3 

SFU (BF) 

Reduktion i antal hjemmebesøg til 

spædbørnsfamilier     0,2 0,2 0,2 0,2 

SFU (HP) Driftsbesparelse Ballelund       0,5 0,5 0,5 

SFU (HP) 

Serviceniveau på bostøtte i 

socialpsykiatrien     1,0 1,0 1,0 1,0 

SFU (HP) 

Arbejdsgangsanalyse i 

Socialpsykiatrien     0,3 0,5 0,5 0,5 

SFU (SO) 

Serviceniveau på sundheds- og 

servicelovstræning -sandardiserede 

træningspakker     2,0 2,0 2,0 2,0 

SFU (BE) 

Reduktion i tilskud til Kirkens 

Korshær      0,5 0,5 0,5 0,5 

SFU (BE) Omlægning af bostøtte    -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

SFU (BE) Omlægning af botilbud      1,0 1,0 1,0 1,0 

  I alt 0 -0,9 7,7 8,4 8,4 8,4 
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Reduktion i tildeling af økonomiske midler til den kommunale 

tandpleje (56) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 56 

 

  Fuld effekt: 

1,38 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Nedenstående reduktionsforslag vil ved fuld effekt give en årlig besparelse på 1,38 mio. kr. (4% 

af budgetrammen 2017), men kræver i 2017 en éngangsinvestering på 0,8 mio. kr.  

1. Ændret klinikstruktur: 

Der reduceres ved ændring i klinikstruktur med ophør af decentrale 

undersøgelsesklinikker: 0,75 mio. Undersøgelserne vil i stedet blive henlagt til de 

eksisterende 6 behandlingsklinikker. Strukturændringen med færre decentrale 

undersøgelses-/behandlingsklinikker vil indebære en besparelse mht. mindre forbrug til 

vedligeholdelse, service, og kvalitetssikringsprocedurer vedr. udstyr og apparatur. Hertil 

kommer effektiviseringsgevinst i form af mindre forbrug af lønmidler. Samlet bidrag til 

reduktionsmålet: 0,75 mio. kr.  

 

     2. Effektivisering i arbejdsgange på klinikker og i administrationen:. 

Besparelsen (reduceret lønforbrug) tilvejebringes bl.a. ved øget ved anvendelse af IT-

baserede løsninger, der samtidigt vil give et bedre serviceniveau overfor borgerne. 

Samlet bidrag til reduktionsmålet (mindre forbrug af lønmidler): 0,35 mio. kr. 

2. Forlængelse af indkaldeintervaller for børn og unge:  

Samlet bidrag til reduktionsmålet (mindre forbrug af lønmidler):0,10 mio.kr.  

3. De sidste 0,18 mio. kr. findes på øvrige områder af Tandplejen. 

Der er i dag ikke digitalt udstyr til røntgenfotografering på eksisterende undersøgelsesklinikker. 

Indkøb af bekostelige digitale røntgenscannere er påkrævet, hvis undersøgelsesklinikkerne skal 

videreføres. Denne udgift bliver ikke aktuel, hvis undersøgelserne rykkes ind på kommunens 6 

behandlingsklinikker, der i dag alle råder over moderne digitalt røntgenudstyr. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 
 

Investeringsbehov: Ovenstående reduktionsforslag vil ved fuld effekt give en årlig besparelse 

på 1,38 mio. kr. (4% af budgetrammen 2017), men kræver i 2017 en éngangsinvestering på 0,8 

mio. kr. Investeringen vedr. udgifter til ombygning af eksisterende klinikker til nyt formål, 

etablering af nye forebyggelsesklinikker til erstatning for de nedlagte undersøgelsesklinikker 

samt indkøb af IT udstyr.  

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Ændring af undersøgelsesklinikker til forebyggelses klinikker vil give forældre større afstand 

mellem skole og klinik v. behov for undersøgelse.  
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Skoleeleverne vil få lidt større fravær fra undervisningen på de skoler, hvor der i dag er 

undersøgelsesklinikker, idet der på disse skoler er transport forbundet med undersøgelserne, 

som foregår i skoletiden. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at tandsundheden for mange 

børn i dag er så god, at undersøgelsesintervallerne er 16-18 mdr. For den enkelte elev har 

fravær fra undervisningen i forbindelse med tandpleje derfor et begrænset omfang.  
 

Konsekvens for personale:  
Det store antal klinikker i dag giver medarbejderne stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af 

personalets arbejdstid. Denne fleksibilitet reduceres med reduktion i antallet af 

undersøgelsesklinikker. 

 

Der vil være en faglig gevinst ved at undersøgelserne flyttes til behandlingsklinikker, hvor der er 

kolleger og dermed forbedret mulighed for faglig sparring.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Skoleafdelingen. 
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Reduktion i tilbud om sundhedspleje til folkeskoleelever (57) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 57 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr.  

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Reduktionsforslaget vil få betydning for folkeskoleelever på tre årgange:  

 

1. Bh. Klasse: Som en del af Sundhedsplejens indskolingsundersøgelse af alle børn i 

børnehaveklasse deltager sundhedsplejersken i en idrætstime forud for de individuelle 

samtaler. Dette sker med henblik på at opspore børn, som er udfordret motorisk.  

Fremadrettet vil det være børnehaveklasselæreren som i samarbejde med forældrene 

vurderer barnets motorik. Sundhedsplejersken kan følge op på dette ved den individuelle 

samtale og evt. viderehenvise til fysioterapeut. 

 

2. 1. klasse: Sundhedsplejens sundhedsorienterede samtale med elever i 1. klasse ændres fra 

at være et tilbud til alle elever til udelukkende at blive et tilbud til elever i udsatte positioner. 

Vurderingen af hvilke børn der vil være i målgruppen laves i samspil med lærere, pædagoger 

og forældre. Børn med særlige udfordringer kan få flere samtaler, alt efter behov. 

 

3. 3. klasse: Sundhedsplejens undervisning omkring sundhedspædagogiske emner i 3. klasse 

bortfalder. Der vil fortsat tilbydes samtaler og hjælp til børn med særlige behov. 

 

Tidshorisont:  

 

Pr. 1. januar 2017 - skoleåret 2017/2018. 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

Intet. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Den tætte og kontinuerlige sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle 

folkeskoleelever reduceres, og går imod intentionen om en tidlig sundhedsfremmende og 

forebyggende indsats, - hvilket på sigt kan få negativ konsekvens i forhold til lighed i sundhed. 

  

Konsekvens for personale:  

 

Reduktion i antal sundhedsplejerskestillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Reduktion i antal hjemmebesøg til spædbørnsfamilier (58) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 58 

 

 0,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

Reduktion i sundhedsplejens sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg til nybagte 

forældre fra de nuværende fem-seks besøg til fire-fem besøg. 

 

Tidshorisont:  

Fra januar 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Forslaget går imod intentionen om en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende opsporing og 

indsats. Niveauet vil fortsat være på et rimeligt niveau sammenlignet med andre kommuner. 

 

Konsekvens for personale:  

 

Reduktion i antal sundhedsplejerskestillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Driftsbesparelse på Ballelund (59) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 59 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I løbet af 2017 ombygges Ballelund til et socialpsykiatrisk botilbud. I henhold til tidligere politisk 

beslutning lukkes Botilbuddet i Hinge og i de øvrige boformer og bofællesskaber under 

Socialpsykiatrisk center omdefineres målgrupperne og/eller reduceres i antal. De endelige 

beskrivelser af tilbuddene, målgrupper, normeringer etc. foreligger endnu ikke. Omdefinering af 

nattevagt funktion og ændret medarbejder/ledelsesstruktur vil kunne give en reduktion på 

udgifterne. 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  

 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  

 

Investeringsbehov: 

Der er afsat anlægsmidler til ombygning af Ballelund, hvorfor der ikke anføres særskilt 

investeringsbehov.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Omlægning af tilbud betyder at nogle borgere flytter i anden boform. 

 

Konsekvens for personale: 

Ændret arbejdssted samt reduktion af personale svarende til ca. 1 årsværk 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og psykiatriafdelingen 
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Serviceniveau på bostøtte i socialpsykiatrien (60) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 60 

 

 

 Fuld effekt:  

1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Serviceniveau på bostøtte 

o Afgrænsede og definerede forløb for alle ny henviste. Bostøtte skal i højere grad 

gives målrettet, tidsbestemt og langt flere i grupper.  

o Besøg i eget hjem reduceres – flere borgere kommer til samtaler, bostøtte centralt 

f.eks. Psykiatriens Hus, mødestedet 

o Omlægning af værestederne i Gjern og Them til gruppebostøtte 

 

Forslag til reorganisering af bostøtte: 

 Som forberedelse og prøvehandling i forhold til videre udvikling af gruppeforløb i 

bostøtten etableres efteråret 2016 3 – 4 grupper med 8 – 10 borgere i hver.  

 Primo 2017 udvides gruppetilbuddet til at omfatte 10 grupper med 8 – 10 borgere i 

hver. Det betyder, at der er 80 – 100 borgere, der får gruppebostøtte evt. kombineret 

med et reduceret individuelt tilbud.  

 

Effekten af forslaget er under forudsætning af den mængde og tyngde af borgersager, der 

aktuelt er i socialpsykiatrien – Hidtidig udvikling har været stigende mængde og tyngde fra år til 

år.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der er evidens for at socialfærdighedstræning i grupper har en rehabiliterende effekt.  Aktuelt 

indgår Socialpsykiatrisk center i et forskningsprojekt omkring socialfærdighedstræning, og de 

foreløbige resultater er positive fra borgere og medarbejdere.  

 

Der kan være store udfordringer i at motivere borgerne til at komme til centrale tilbud, pga. 

manglende færdigheder i at bevæge sig udenfor eget hjem. For at imødekomme denne 

udfordring borgeren før et gruppeforløb blive tilbudt evt. bustræning og andre tiltag der 

understøtter at borgeren kan modtage gruppetilbud på en central adresse.  

 

Som konsekvens af tilrettelæggelse af bostøtte på en ny måde med fokus på grupper, vil et evt. 

individuelt forløb blive mere målrettet og tidsafgrænset.   

  

Konsekvens for personale: 

Det vil kræve uddannelse af medarbejdere til at arbejde med grupper, mere specialiserede 

teams til afgrænsede målgrupper. 

 

Ved fuld effekt af forslaget kan det betyde en reduktion af ca. 3 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Der vil være mindre støtte til følge funktioner som eksempelvis til behandling i regionen, 

jobcenteret, rusmiddelcenteret, egen læge, specialtandlæge mm.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Manglende følgefunktioner kan have betydning for et sammenhængende forløb / behandling for 

borgeren, og dermed mindske borgerens muligheder for at rehabilitere sig.  

Forslag 64 på beskæftigelsesområdet er et reduktionsforslag, der berører ”overlappende 

målgruppe” i forhold til dette forslag. Koordinering vil blive foretaget. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Arbejdsgangsanalyse i Socialpsykiatrien (61) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 61 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 Arbejdsgangsanalyse - udfra en LEAN lignende tilgang - delt på bostøtte, botilbud, 

dagtilbud og sekretariat. 

 Arbejdsgangsanalysen vil se på, hvilke opgaver der pt. løses og hvordan, bl.a. med det 

formål at opnå:  

o Mere effektive arbejdsgange. 

o Reduktion af mødetid/overlap 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  

 

 

 

 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  

 

Investeringsbehov: 

Ingen.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Analysen vil øge fokus på kerneopgaven på tværs af tilbudstyper/arbejdsopgaver. Da analysen 

endnu ikke er fuldført, er det for tidligt, nøjagtigt at pege på, hvilke forandringer den vil 

medføre.   

Der sigtes efter at løse kerneopgaven mere effektivt, uden nødvendigvis at sænke 

serviceniveauet. 

 

Konsekvens for personale: 

Vil blive yderligere belyst gennem arbejdsgangsanalysen.  

Der vil komme øget fokus på kerneopgaven for hhv. ledelse og medarbejdere. Det forventes at 

dette vil bidrage positivt. 

Forslaget kan fra 2018 resultere i en personalemæssig reduktion svarende til knap to årsværk. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Når der stilles skarpere på kerneopgaven, så vil det samtidigt være nødvendigt at have fokus på 

en styrket dialog med samarbejdspartnere.   

 

Et øget fokus på kerneopgaven vil skulle afstemmes med indsatser efter § 83 og mentorer. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Serviceniveau på sundheds- og servicelovstræning – med 

standardiserede træningspakker (62) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 62 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune har i dag et højt serviceniveau på trænings- og rehabiliteringsområdet, 

hvilket afspejler sig i omkostningerne på området sammenlignet med sammenlignelige 

kommuner. Serviceniveauet på træningsområdet er ikke eksplicit beskrevet i tid og frekvens mv.  

 

Der er således behov for at beskrive serviceniveauet mere tydelig, så borgerne oplever god 

serviceinformation og ensartethed samtidig med, at det understøtter styringen af området.  

 

Det foreslås derfor, at der etableres et klart og tydeligt serviceniveau på træningsområdet. 

Serviceniveauet skal indeholde en række fagligt beskrevne standardiserede træningspakker, der 

beskriver tid og omfang for pakken, hvilket betyder, at der ikke skal dokumenteres efter hver 

træning.  

 

Udgangspunktet er, at der for borgere, der alene modtager standardpakken, foretages et 

minimum af dokumentation. Terapeuterne skal således alene beskrive indsatsen, hvis den 

afviger fra de normer, der er beskrevet i træningspakkerne.  

 

Der ligger således både et potentiale i at få mere målrettede og ensartede indsatser til gavn for 

borgerne og en afbureaukratisering i relation til dokumentation hos terapeuterne.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.   2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve mere tydelig serviceinformation via et velbeskrevet serviceniveau.  

Konsekvens for personale: 

Mindre dokumentation, hvilket frigiver tid til kerneopgaven. Man må forvente 

personalereduktion.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Reduktion i tilskud til Kirkens Korshær (63) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 63 

 

  Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune yder årligt støtte til Kirkens Korshærs drift af varmestuen i Silkeborg. Det 

årlige tilskud til Kirkens Korshær har siden 2012 ligget på ca.1,4. mio. kr. inklusiv tilskud til 

projekt ”søndagsåbent i varmestuen”.  

 

Det foreslås at reducere tilskuddet til Kirkens Korshær med 0,5 mio. kr. Tilskuddet vil herefter 

udgøre 0,9 mio. kr. årligt.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Konsekvensen for borgerne kan være, at Kirkens Korshær må justere på varmestuens 

åbningstider, således at varmestuen har en kortere åbningstid end i dag. Derudover kan en 

konsekvens være, at åbningstiden reduceres om søndagen eller at projekt ”Søndagsåbnet i 

varmestuen” nedlægges.  

 

Konsekvens for personale: 

 Ingen konsekvens for Silkeborg Kommunes personale 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Omlægning af bostøtte (64) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 64  

  Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Socialtemaet køber i dag bostøtte, jf. § 85 i Serviceloven, hos Socialpsykiatrien, Bo/Skole/Job og 

i eget regi hos Støtte og Vejledningsteamet.  

 

Støtte og Vejledningsteamet er kendetegnet ved evnen til at arbejde med udvikling af ressourcer 

hos borgere med mangeartede og komplicerede problemstillinger. Resultatet er ofte relative 

afgrænsede bostøtteforløb, hvor borgerne bliver mere selvhjulpne og nogen selvforsørget. 

 

En samling af bostøtten i Støtte og Vejledning vil give et styrket samarbejde, styring af indsatser 

tilrettet aktuelle behov og målgrupper og mulighed for fælles udvikling af tilbud og metoder. Der 

er således tale om et kompetenceløft til både myndighed og udfører. Derudover øges styringen 

af udgifterne til bostøtte, hvorfor der over de næstkommende år forventes faldende udgifter. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ved hjemtagelse af sager hvor der er behov for en særlig pædagogisk indsats kan der være 

behov for ekstra investering af eksisterende personales faglige og pædagogiske kompetencer.  

Investeringsbehovet er på 50.000 kr.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil, som konsekvens af omlægningen af bostøtten, fremadrettet kun modtage bostøtte 

fra Støtte og Vejledningsteamet. Borgerne vil modtage en kvalificeret og koordineret bostøtte. 

Konsekvens for personale: 

Omlægning af bostøtten vil være med til at kompetenceløfte såvel myndighed som udfører, idet 

en samling af bostøtten vil styrke samarbejdet og styring af indsatser. Derudover vil 

sammenlægningen af bostøtten skabe mulighed for fælles udvikling af tilbud og metoder.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Forslag 60 på handicapområdet er et reduktionsforslag, der berører ”overlappende målgruppe” i 

forhold til dette forslag. Koordinering vil blive foretaget. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Omlægning af botilbud (65) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 65 

 

  Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Puls Bo blev etableret i efteråret 2012 i henhold til § 85 og § 107 i Serviceloven, og er en del af 

Støtte og Vejledningsteamet, og dermed et internt tilbud i Socialsektionen.  

 

Puls Bo er under stadig udvikling. SFU har d. 8. 12. 2015 taget stilling til udvidelse af tilbuddet 

med det formål at fordoble antallet af pladser. Heri ligger en faglig deling af målgruppen i en 

afd. A og B – således at den pædagogiske indsats og metode bliver skarpere og i højere grad 

imødekommer borgernes specifikke behov – og samtidig modsvarer Socialteamets behov for 

bostøttepladser af denne art. Omlægningen af botilbuddet vil betyde, at Socialsektionens 

udgifter i forbindelse med køb af dyrere døgnpladser uden for kommunens regi kan minimeres.  

 

Udvidelsen med ca. 12 pladser finansieres af hjemtagelse af 4 borgere i dyrere døgndækkende 

tilbud. 

 

Tilbuddet organiseres som en udvidelse af Puls Bo i en afdeling A og B i Støtte og 

Vejledningsteamet.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil med omlægningen af botilbuddene få en mere målrettet pædagogisk indsats i 

Silkeborg Kommune, og færre borgere vil blive placeret på døgnpladser udenfor kommunens 

regi.  

Konsekvens for personale: 

Omlægningen af botilbuddene vil betyde, at en medarbejder flytter over i det nye tilbud for at 

erfaringsoverføre og skabe sammenhæng mellem afdeling A og B. Ledelse og faglig konsulent 

forbliver de samme. Herudover ansættes fagligt kvalificeret personale – 4 medarbejdere i alt, 

hvilket er en fordobling svarende til en fordobling af indskrevne borgere. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

AMU (BE) Branchepakker til flygtninge -4,2   -1,1 5,1 10,4 12,9 

AMU (BE) 

Reduktion af antallet af borgere 

på sygedagpenge -2,8   4,8 7,2 9,4 12,4 

AMU (BE) 

Reduktion af borgere i 

jobafklaringsforløb -1,5   0,1 2,4 2,4 2,4 

AMU (BE) Socialøkonomisk strategi -1   0,7 1,9 2,9 2,9 

AMU (BE) Unge og uddannelse -3,3   0,4 2,7 2,7 2,7 

AMU (BE) 

Kontanthjælp – empowerment i 

jobsøgningen -0,8   1,3 3,0 3,2 3,2 

AMU (BE) 

Strakspraktik for aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere -1,4   2,0 2,0 2,0 2,0 

AMU (BE) 

Personlig jobformidler til 

forsikrede ledige i slutningen af 

ledighedsperioden -1,5   1,3 1,8 1,9 1,3 

AMU (BE) 

Afskaffelse af kompetencegaranti 

og omlægning af 

uddannelsesaktivering for ledige     5,0 5,0 5,0 5,0 

AMU (BE) EGU området     2,0 2,0 2,0 2,0 

AMU (BE) Reducere brugen af revalidering     0,8 1,2 1,6 1,9 

  I alt -16,5 0 17,3 34,3 43,5 48,7 
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Branchepakker til flygtninge (66) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 66 

 

 Fuld effekt: 

12,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune og LG Insight/Foreningen Nydansker har indgået en samarbejdsaftale med 

henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen indenfor flygtningeområdet. Antallet af flygtninge 

er stærkt stigende, og der er behov for en særlig indsats for at få borgerne integreret på 

arbejdsmarkedet.  

 

Vejle Kommune har gennemført et lignende projekt – og de har i 2014 opnået en 

selvforsørgelsesgrad på 33 %, 3 måneder efter borgeren er afsluttet i et branchepakkeforløb. 

Vores effekt ligger i dag på ca. 5 % for alle flygtninge i integrationsperiodens første år, mens vi 

skønner at effekten er 10 % i år 2 og 25 % ved udgangen af integrationsperioden. Med 

branchepakkerne forventer vi at øge effekten til 33 % i det første år, for borgere der deltager i 

forløbet. Vi forventer, at effekten er blivende i resten af integrationsperioden. 

 

Hvis indsatsen skal fastholdes, så er der behov for en investering i projektet, da det ikke kan 

gennemføres indenfor den eksisterende ramme. Der skal årligt visiteres 200 nyankomne 

flygtninge til et branchepakkeforløb. Borgeren introduceres til 7 udvalgte brancher og 

gennemføres via en fælles indsats mellem lokale virksomheder, myndighed, jobkompagniet og 

sprogskolen.  Vi forventer, at 67 borgere pr. år vil opnå varig ordinær beskæftigelse.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-1,1 mio. kr.  5,1 mio. kr.  10,4 mio. kr.  12,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Beskæftigelsesafdelingen har startet et pilotprojekt omkring branchepakker i efteråret 2015. 

Hvis projektet skal fortsætte, så vil der være behov for investeringer, da det ikke kan afholdes 

indenfor den ordinære drift. Da mængden af flygtninge har været stærkt stigende er det vigtigt, 

at der laves en særlig indsats tidligt, for at få flygtningene integreret på arbejdsmarkedet og 

derved undgå at de ender på langvarig offentlig forsørgelse. Projektets udgifter og indtægter er 

beskrevet i nedenstående skema.  

 

Bemærk at beregningen forudsætter at der senest maj 2016 kan træffes beslutning om 

rekruttering af personale.  

 

 I mio. kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Antal borgere i branchepakkeforløb              83              200              200              117                -    

 Antal borgere i selvforsørgelse              -                  27                94              161              201  

            

 Indsats - branchepakker            

 Jobkompagniet         1.250           3.000           3.000           1.750    

 Fastholdelse/Mentor            500           1.200           1.200           1.200              700  
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 Indsats i alt         1.750          4.200          4.200          2.950             700  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift*             1.808           6.182          10.263          11.685  

 Øget resultattilskud for beskæftiglse**             1.260           3.126           3.126           1.866  

 Besparelser i alt            3.068          9.308        13.389        13.552  

            

 Proveneu       -1.750         -1.132          5.108        10.439        12.852  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hvis der ikke laves en særlig indsats for nyankomne flygtninge, så øges risikoen for at ende på 

langvarig offentlig forsørgelse markant.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reduktion af antallet af borgere på sygedagpenge (67) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 67 

 

 Fuld effekt: 12,4 

mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen vil investere i tre initiativer for at kunne reducere det samlede antal 

borgere på sygedagpenge. I risikoanalysen forventer vi at det samlede antal 

sygedagpengemodtagere udgør 1.119 årspersoner. Via investeringer i en tidligere indsats i forhold 

til arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere, den kommunale stressenhed, og en investering i 

sygedagpengesagsbehandlingen, forventer vi at kunne reducere antallet af 

sygedagpengemodtagere med 113 årspersoner i 2020.  

 

Tidlig indsats 

Vi ønsker at styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere med mindst 4 uger, således at der 

sker hurtigere end det lovmæssige tidspunkt. Via kontakten vil vi motivere og guide 

arbejdsgiveren til selv at gøre en større indsats for at fastholde deres medarbejdere, og hermed 

fremme en tidligere hel eller delvis raskmelding. 

 

Investering i sygedagpengesagsbehandlingen 

Hvis den enkelte sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen havde færre sager, så vil det være 

muligt styrke sagsbehandlingen, primært indenfor følgende områder 

 at intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen 

 iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag 

 etablere en taskforce i forhold til sygemeldte ledige 

 sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 

uger 

 

Kommunal stressenhed 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere godkendt en businesscase omkring en kommunal 

stressenhed. Projektet udløber i juli 2016. Formålet med stressenheden er at reducere 

stressrelateret sygefravær hos ansatte i Silkeborg Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde 

med Organisation og Personale.  

 

Projektet har frem til januar 2016 vist større resultater end forventet. Vi foreslår derfor, at 

projektet videreføres. Forslaget forlænger stressenheden med 3 år. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal fortsætte, 

justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,8 mio. kr.  7,2 mio. kr.  9,4 mio. kr.  12,4 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne opnå en reduktion på 113 årspersoner i 2020, så er der behov for at investere i de 

tre initiativer. 

 

For at kunne gennemføre den tidlige og styrkede kontakt til arbejdsgiveren, så vil der være behov 

for at anvende 15 timer pr. uge til at gennemføre kontakten til arbejdsgiverne.  
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Vi forventer at stressenheden kan støtte 125 ansatte pr. år. Hvert forløb koster 8.000 kr. Hertil 

kommer en mindre udgift til supervision.  

 

For at kunne reducere sagstallet for sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingen, så vil det være 

nødvendigt at ansætte yderligere tre sagsbehandlere i to år fra den 1.8.2016, hvorefter sagstallet 

er nedbragt til et niveau, hvor det kun vil være nødvendigt med yderligere to sagsbehandlere fra 

1.8.2018 - 2020. Investeringen er nødvendig, for at kunne opnå tidligere, intensiveret og 

målrettet indsats. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Antal årspersoner på sygedagpenge         1.119  1119 1119 1119 1119 

 Reduktion af antal årspersoner              22  63 83 93 113 

            

 Investering            

 Fastholdelseskonsulent              85                203                203                203                203  

 Stressenhed            438             1.050             1.050                613                  -    

 Sagsbehandlere            625             1.500             1.500             1.000             1.000  

 Indsats i alt         1.147            2.753            2.753            1.816            1.203  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift         2.444             6.972             9.186            10.292            12.506  

 Sparet aktiveringsindsats            211                601                791                887             1.077  

 Besparelser i alt        2.654            7.573            9.977          11.179          13.583  

            

 Proveneu        1.507            4.820            7.224            9.363          12.380  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, øget 

forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Via investeringen vil det være muligt, at hjælpe borgerne hurtigere tilbage i arbejde.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Delprojektet omkring den kommunale stressenhed har en positiv virkning på den øvrige 

kommunale drift, da vi forventer at 50 medarbejdere undgår en langtidssygemelding på grund af 

stress, mens vi forventer at de øvrige 75 medarbejdere oplever, at indsatsen har reduceret deres 

sygefravær. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reduktion af borgere i jobafklaringsforløb (68) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 68 

 

 Fuld effekt: 

2,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb er en relativ ny ydelse, som blev introduceret i 

forbindelse med sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Siden reformen trådte i kraft har 

kommunerne oplevet en større tilgang til ydelsen end forudsat i lovforslaget. Silkeborg 

Kommune har haft en større tilgang end gennemsnittet af vores sammenlignelige kommuner.   

 

Vi forventer at der er 300 helårspersoner på Jobafklaring i 2016. Vi har vurderet, at vi potentielt 

kan reducere antallet af borgere på jobafklaring med 33 årspersoner.  

 

For at reducere antallet af borgere på jobafklaring skal der sættes et øget fokus på de områder i 

sagsbehandlingen, hvor der er dokumenteret evidens på effekten af indsatsen. Vi vil 

 Øge opfølgningsintervallerne fra de lovpligtige 6 årlige samtaler til 10 årlige samtaler og 

samtidig øge den tværfaglige indsats 

 Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet 

indsats 

 Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb 

 Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,1 mio. kr.  2,4 mio. kr.  2,4 mio. kr.  2,4 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne opnå denne reduktion, så er det nødvendigt at investere i flere sagsbehandlere, 

som kan sikre hyppigere samtaler, mere virksomhedsrettet indsats, mere effektiv overgang fra 

sygedagpenge til jobafklaringsforløb og hurtigere afklaring til fremtidig forsørgelse. 

 

I 1000 kr. - 2016 priser   1.8.2016            2.017  2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner              -                    14  33 33 33 

            

 Investering            

 Sagsbehandlere            625             1.500             1.500             1.500             1.500  

 Indsats i alt            625            1.500            1.500            1.500            1.500  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift               1.494             3.586             3.586             3.586  

 Sparet aktiveringsindsats                  141                340                340                340  

 Besparelser i alt              1.636            3.925            3.925            3.925  

            

 Provenu          -625               136            2.425            2.425            2.425  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 
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bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Via investeringen vil det være muligt, at hjælpe borgerne hurtigere tilbage i arbejde. 

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Socialøkonomisk strategi (69) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 69 

 

 Fuld effekt: 

2,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Beskæftigelsesafdelingen har igangsat et ambitiøst arbejde med at implementere en strategi på 

det socialøkonomiske område. Strategien blev godkendt at Arbejdsmarkedsudvalget i november 

2015. 

Der er ansat en projektleder i en foreløbig 2 årig periode med meget stor viden om 

mulighederne inden for det socialøkonomiske område. 

 

Strategien indeholder en række indsatsområder, herunder bl.a.: 

 Virksomhedskontakt – direkte kontakt til etablerede virksomheder 

 Iværksættere – potentielle virksomheder/iværksættere får tæt rådgivning og vejledning ift 

forretningsplan og finansieringsmuligheder 

 Råd og vejledning, støtte til identificering af muligheder for at oprette en socialøkonomisk 

virksomhed 

 Etablering af samarbejdsrelationer og netværk 

 Efterværn 

 

Målsætningerne frem mod 2020 er: 

 at der etableres 20 nye registrerede socialøkonomiske virksomheder 

 at 20 virksomheder har anvendt Inhouse-modellen 

 at der skabes i alt 150 stillinger til udsatte borgere i Silkeborg Kommune 

 at Silkeborg Kommune er en af landets førende kommuner indenfor samarbejde med 

Socialøkonomiske virksomheder 

 

I provenuet er medtaget den direkte gevinst ved at fleksjobgodkendte borgere får konkrete 

jobåbninger. Strategien en samtidig understøttende for indsatsen i forhold til jobåbninger for 

målgrupperne kontanthjælp, flygtninge og jobafklaring. 

 

I indsatsens første halve år er der etableret 6 nye socialøkonomiske virksomheder, 

og 20 nye fleksjobåbninger (med flere på vej), ligesom der er tæt kontakt til nye potentielle 

socialøkonomiske virksomheder. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  1,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er aktuelt ansat en projektleder til den socialøkonomiske strategi. For at kunne opretholde 

og fortsætte tiltrækningen og etableringen af nye socialøkonomiske virksomheder som er en del 

af strategien, skal der være 2 konsulenter fra 1.8.2016, og 1 konsulent fra 1.8.2018 når 

strategien er velimplementeret. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016            2.017            2.018            2.019            2.020  
 Antal borger der overgår fra 

             8                  28                  48                  60                  60  
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ledighedsydelse til fleksjob  
          

 Investering            

 Jobkonsulent            417             1.000                792                500                500  

 Indsats i alt            417            1.000               792               500               500  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift            402             1.311             2.144             2.630             2.630  

 Sparet aktiveringsindsats            104                352                600                745                745  

 Besparelser i alt           505            1.663            2.745            3.375            3.375  

            

 Proveneu             89               663            1.953            2.875            2.875  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Unge og uddannelse (70) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 70 

 

 Fuld effekt: 

2,7 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Som led i budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet udarbejdelse af en strategi for uddannelse 

til flere udsatte unge med politisk forankring i Arbejdsmarkedsudvalget. Visionen er uddannelse 

til alle unge i Silkeborg. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet en strategi med særlige 

fokusområder på deres møde den 4. januar 2016. Beskæftigelsesafdelingen har på baggrund af 

strategien identificeret en række investeringsmuligheder, der kan udmønte de politiske 

besluttede fokusområder. Indsatserne er målrettet forskellige situationer i de unges vej mod 

gennemført uddannelse. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse af unge på uddannelseshjælp 

 Styrket vejledningsindsats i Jobcentrets modtagelse med henblik på at ”vende flere i 

døren” til uddannelse eller studieforberedende aktiviteter frem for at søge 

uddannelseshjælp. 

 Etablering af en ”UU skole” for 15-17 årige med fokus på bl.a. en kombination af 

virksomhedspraktik og særlig vejledningsindsats for en gruppe af unge, der endnu ikke er 

klar til ungdomsuddannelse eller andre forberedende aktiviteter. Målet er at afklare og 

styrke forudsætningerne for at kunne påbegynde uddannelse, gerne inden de bliver 18 år 

eller alternativt snarest derefter. 

 Etablering af et tværfagligt forum som drøfter og afklarer unge under 18 år, der 

”hænger” mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Forummet skal bestå af 

fagligheder fra UU, Uddannelseshjælp, Produktionsskolen, Erhvervsskolerne, 

Familiesektion, Socialsektion, Handicap og Psykiatri. Målet med tværfagligt forum er bl.a. 

at få afklaret de unge, og at få lagt en uddannelsesplan så de påbegynder en 

ungdomsuddannelse – herunder KUU og EGU - eller bliver afklaret til STU, inden de fylder 

18 år og dermed ikke søger uddannelseshjælp. Investeringen i et tværfagligt forum går 

til frikøb af medarbejder til udvikling af et metodisk velfunderet set-up, som de 

forskellige parter skal anvende som platform for arbejdet. Det kan bl.a. indebære 

afsøgning og valg af metoder ift. empowerment, borger- og netværksinddragelse, 

relationel koordinering og styring af tværfagligt samarbejde.  

 

Hurtigere i gang med uddannelse efter visitation til uddannelseshjælp 

 Etablering af nyt studieforberedende brobygningsforløb til erhvervsskolerne. Forløbet 

samskabes med erhvervsuddannelserne, der - med visitation i 

Uddannelseshjælpsafdelingen - tilbyder forløbet til unge, der har brug for afklaring og 

faglig, personlig og social kompetenceudvikling for at kunne påbegynde og gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Forløbet skal bl.a. være med til at afkorte de unges periode på 

uddannelseshjælp og sammen med fastholdelsesindsatser fra bl.a. Ungeguidens 

jobkonsulenter/vejledere styrke mulighederne for at gennemføre uddannelse. 

 

Fastholdelse i uddannelse 

 Nuværende ordning med en fastholdelsesmentor på hhv. Teknisk Skole og Handelsskolen 

udbygges til andre ungdomsuddannelser; SOSU-skolen, VUC/HF og Produktionshøjskolen 

 Øget tilstedeværelse af UU-vejledere og jobkonsulenter på ungdomsuddannelserne bl.a. 

for at kunne gribe hurtigt og koordineret ind, når der er brug for fastholdelsesindsats/ny 

plan for unge i risiko for frafald. 

 Fremskudt rusmiddelbehandling på erhvervsskolerne med henblik på at forebygge at 
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misbrug af rusmidler medfører uddannelsesfrafald.  

 

Det forventes, at viften af indsatser tilsammen kan reducere antallet af personer på 

uddannelseshjælp med i alt 88 årspersoner. 

 

Nogle indsatser forudsætter medfinansiering og/eller nærmere dialog og aftaler med 

Beskæftigelsesafdelingens samarbejdsparter såvel inden for som uden for kommunens 

organisation. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,4 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

For at kunne realisere Byrådets og Arbejdsmarkedsudvalgets ambition om uddannelse til alle 

unge, vil der være behov for investering i indsatser, der kan hjælpe flere udsatte unge til at 

påbegynde og gennemføre uddannelse. Investeringen vil kunne reducere kommunens udgift til 

uddannelseshjælp og aktive indsatser til unge på offentlig forsørgelse.  

Der er etableret et Ungekoordinationsudvalg som et tværfagligt samarbejde mellem 

beskæftigelse, børn og familie, sundhed og omsorg og handicap og psykiatri. Fra budget 2016 er 

der afsat 0,5 mio. kr. til udvalgets arbejde. Det foreslås, at de 0,5 mio. kr. fra 2017 indgår som 

medfinansiering af ovennævnte investeringsforslag. Hvis midlerne til udvalget nedlægges, vil 

udvalgets initiativer skulle gennemføres af de enkelte afdelingers ordinære budgetter. 

 
I 1000 kr.  - 2016 priser  

 1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner                 10  60 88 88 88 

            

 Investering            

 UU-vejledere               156               271               125               125               125  

 Jobkonsulenter               260               573               500               500               500  

 Rusmiddelbehandlere                 83               200               200               200               200  

 Fastholdelseskonsulenter               292               700               700               700               700  

 Brobygning               750             1.800             1.800             1.800             1.800  

 UU skole/virksomhedspraktik               208               292                 -                   -                   -    

 Ungekoordinationsudvalget    -500 -500 -500 -500 

 Indsats i alt             1.750            3.335            2.825            2.825            2.825  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift  400 2.400 3.520 3.520 3.520 

 Sparet aktiveringsindsats  230 1.379 2.023 2.023 2.023 

 Besparelser i alt               630  3.779 5.543 5.543 5.543 

            

 Proveneu          -1.120               444            2.718            2.718            2.718  

 

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 



 

102 

 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den øgede indsats vil hjælpe en række borgere til at påbegynde og gennemføre uddannelse.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Kontanthjælp – empowerment i jobsøgningen (71) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 71 

 

 Fuld effekt: 

3,2 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Erfaringer fra beskæftigelsesafdelingen viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere søger 

væsentlig færre job end det forventes af dem, herudover søger de jobparate 

kontanthjælpsmodtagere generelt for smalt, såvel geografisk som fagligt.  

 

For at kunne arbejde med at gøre vores borgere mere kompetente, motiverede og aktive 

jobsøgere, så ønsker beskæftigelsesafdelingen at reducere antallet af sager hos den enkelte 

jobkonsulent til ca. 60 sager pr. medarbejder. Samtidig med det motiverende arbejde med den 

enkelte ledige, så skal der være et øget fokus på sanktions- og rådighedsreglerne for at sikre, at 

borgerens jobsøgning lever op til lovgivningens krav. 

 

Vi forventer, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 25 årspersoner, 

når projektet har fuld effekt fra 2019.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  3,0 mio. kr.  3,2 mio. kr.  3,2 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Hvis antallet af jobkonsulenter øges med 2 fra 1.8.2016 og 1 fra 1.8.2017, så forventer vi at 

kunne nedbringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere med 25 årspersoner, når 

projektet er fuldt indfaset. Herefter vil sagsmængden være på et niveau, så projektet kan 

fortsætte indenfor beskæftigelsesafdelingens eksisterende ramme.  

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner               4             16  25 25 25 

            

 Investering            

 Sagsbehandlere            417            792            292      

 Indsats i alt            417           792           292             -               -    

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift            453         1.766         2.717         2.717         2.717  

 Sparet aktiveringsindsats             88            344            529            529            529  

 Besparelser i alt           541        2.110        3.247        3.247        3.247  

            

 Proveneu           124        1.319        2.955        3.247        3.247  

 

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 
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øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den øgede indsats vil hjælpe en række borgere hurtigere tilbage i job eller uddannelse.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Strakspraktik for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (72) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 72 

 

 Fuld effekt: 2,0 

mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Vi foreslår at indføre strakspraktik for alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Allerede når 

borgeren søger om kontanthjælp i modtagelsen og visiteres til målgruppen aktivitetsparat 

kontanthjælpsmodtager, så skal borgeren henvises til et intensivt praktikforløb på 

jobkompagniet.  

 

Vi forventer, at borgeren har en god effekt, af at der er forventninger om et 

arbejdsmarkedsrettet forløb allerede i ansøgningsfasen. Vi forventer, at nogle borgere i stedet vil 

overveje at søge job på fuld- eller deltid eller evt. uddannelse i stedet for kontanthjælp. For de 

borgere der vælger at søge kontanthjælp forventer vi at en virksomhedsrettet indsats vil 

reducere perioden på kontanthjælp.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne etablere strakspraktikken, så vil der investeres i et tilbud, som gennemfører 

indledende samtaler, CV- og jobsøgningsundervisning, praktiketablering mv. Tilbuddet vil koste 

1,4 mio. kr. pr. år. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner              11  25,8 25,8 25,8 25,8 

            

 Investering            

 Driftsudgifter til aktivering            583             1.400             1.400             1.400             1.400  

 Indsats i alt            583            1.400            1.400            1.400            1.400  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift         1.169             2.804             2.804             2.804             2.804  

 Sparet aktiveringsindsats            228                546                546                546                546  

 Besparelser i alt        1.396            3.351            3.351            3.351            3.351  

            

 Proveneu           813            1.951            1.951            1.951            1.951  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

- 
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Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Personlig jobformidler til forsikrede ledige i slutningen af 

ledighedsperioden (73) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 73 

 

 Fuld effekt: 

1,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Vi har i 2015 og 2016 fået godkendt en business case omkring en personlig jobformidler for 

borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Projektet har vist rigtig gode effekter, og vi vil 

gerne lave en tilsvarende indsats for forsikrede ledige, som har en ledighedsperiode på 16-24 

måneder.  

 

Resultaterne for den enkelte borger opnås gennem en målrettet indsats som bygger på 

borgerens kompetencer, ønsker og mulighederne på arbejdsmarkedet. 

 

Vi forventer, at kunne hjælpe en række borgere i job inden de falder ud af dagpengesystemet. 

Dette vil have en effekt for både reducerede udgifter til forsikrede ledige, men også hindre at en 

række borgere vil modtage kontanthjælp ved udfald af dagpengesystemet. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  1,8 mio. kr.  1,9 mio. kr.  1,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at give borgeren den øgede indsats, så er der behov for at ansætte to ekstra jobkonsulenter. 

Vi forventer, at lave en toårig indsats, som starter 01.01.2017.  

 

I 1000 kr.  - 2016 priser  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal forsikrede ledige                 12           13             3           -    

 Reduktion af antal kontanthjælpsmodtagere                   5             9           10           10  

          

 Investering          

 Sagsbehandlere            1.500      1.500           -             -    

 Indsats i alt            1.500     1.500           -             -    

          

 Besparelser          

 Sparet forsørgelsesudgift            2.625      3.101      1.672      1.087  

 Sparet aktiveringsindsats               166         247         229         212  

 Besparelser i alt           2.790     3.348     1.900     1.299  

          

 Proveneu           1.290     1.848     1.900     1.299  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 
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Konsekvens for borgere/brugere: 

- 

Konsekvens for personale: 

-- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Afskaffelse af kompetencegaranti og omlægning af 

uddannelsesaktivering for ledige (74) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 74 

 

 Fuld effekt: 

5,0 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Det foreslås at omlægge uddannelsesaktivering af ledige borgere, så 

uddannelser/opkvalificerende kurser bevilges ud fra beskæftigelsesreformens intentioner, dvs. 

primært til ledige med ingen, korterevarende eller forældede kompetencer og 

(erhvervs)uddannelser. Samtidig omlægges til større fokus på korterevarende og jobrettet 

uddannelse med det formål at give de ledige specifikke kompetencer, som virksomhederne 

efterspørger. Jobplaner etableres for godkendte, offentlig udbudte forløb. 

 

Forslaget indebærer afvikling af Jobcentrets kompetencegaranti som tilbydes ledige med mindst 

6 måneders ledighed og som giver borgerne mulighed for selv at vælge forløb, som finansieres 

af Jobcentret i op til 12 måneder. 

 

Forslaget skal bl.a. ses i lyset af reformen af refusioner for offentlige forsørgelsesudgifter, der 

fra 1. januar 2016 giver kommunerne økonomisk incitament til at hjælpe borgerne hurtigere ud i 

varig selvforsørgelse – dette stiller krav om større fokus på at sætte hurtigere ind med 

korterevarende og specifikt jobrettede forløb.  

 

Jobcentret bevilger i dag uddannelsesforløb i tæt sammenhæng med virksomhedsrettede forløb, 

bl.a. fordi de ledige får mulighed for at blive afklaret om uddannelsesvalg og/eller får mulighed 

for at afprøve de nye kompetencer i praksis. Omlægningen vil ikke ændre i denne praksis, men 

for flere vil en afprøvning i virksomhedsrettet tilbud komme til at ske uden et tilknyttet 

opkvalificeringsforløb. 

 

Beskæftigelsesreformen har indført muligheder for central puljefinansiering af dele af udgifterne 

til specifikke uddannelser til a-dagpengemodtagere, der fremgår af en ”positivliste” af 

uddannelser med jobperspektiv. Jobcentret har fokus på mulighederne for puljefinansiering ifm 

bevilling af uddannelsesforløb.  

 

Tidshorisont: Hvis der skal opnås fuld besparelseseffekt fra 1. januar 2017, skal der træffes 

beslutning om omlægningen med virkning fra 1. august 2016. 

 

2017 2018 2019 2020 

5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

Intet økonomisk investeringsbehov. Omlægningen med afvikling af kompetencegarantien kræver 

udarbejdelse af et nyt administrationsgrundlag for jobkonsulenterne, hvilket kan ske inden for 

eksisterende økonomiske ramme. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Omfanget af uddannelse vil i forhold til 2015 blive reduceret med ca. 60 % for a-

dagpengemodtagere og for kontanthjælpsmodtagere med ca. 30 %.  Forskellen er på grund af 

større andel af længerevarende forløb og private forløb samt lediges fokus på faglig 

opkvalificering (f.eks. erhvervsfaglige grundforløb, AMU, diplomkurser) for a-

dagpengemodtagere og en større andel almen uddannelse hos kontanthjælpsmodtagere. 

 

Ledige vil ud fra en individuel vurdering stadig have mulighed for jobrettede uddannelsesforløb, 
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når uddannelse/opkvalificerende kurser er det mest effektive redskab til at hjælpe borgeren i 

arbejde. Omlægningen indkredser uddannelsesaktivering til specielt ledige med ingen, 

korterevarende eller forældede kompetencer og (erhvervs)uddannelser. 

 

Omlægningen betyder, at ledige med mindst 6 måneders ledighed ikke frit selv kan vælge 

uddannelsesforløb, da dette fremover skal ske efter aftale med jobkonsulenten, ud fra et konkret 

jobrettet perspektiv. Afskaffelsen af kompetencegarantien indebærer således en væsentlig 

reduktion i lediges valgmuligheder og det må i flere tilfælde forventes at kunne medføre en 

reduceret motivation og tro på mulighederne for at komme i beskæftigelse. 

 

Omlægningen kan betyde, at færre ledige får en uddannelse, der opkvalificerer borgeren og 

potentielt kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesafdelingen har 

ikke gennemført konkrete effektmålinger af kompetencegarantien, da effekten forventeligt vil 

vise sig på længere sigt. Herudover sker uddannelse under kompetencegarantien ofte i 

kombination med, at borgeren deltager i en virksomhedsrettet indsats, hvilket kan gøre det 

vanskeligt at isolere netop uddannelsens betydning. 

Konsekvens for personale:  

Omlægningen har ingen konsekvenser ift. antal jobkonsulenter i Jobcentret. Jobkonsulenterne 

skal have nye retningslinjer at administrere uddannelsesaktivering ud fra. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Omlægning af uddannelsesaktivering vil på kort sigt forventeligt ikke have direkte betydning for 

udgifterne til offentlig forsørgelse/andre bevillinger. En omlægning til mere jobrettede forløb 

målrettet virksomhedernes konkrete behov kan eventuelt hjælpe ledige hurtigere i arbejde, 

hvilket kan reducere udgiften til forsørgelse. Der kan dog være en negativ effekt på 

forsørgelsesudgifterne på lidt længere sigt, såfremt færre borgere får en uddannelse, der 

understøtter varig tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.  

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Beskæftigelsesafdelingen 
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EGU området (75) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 75  

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Fra budgetåret 2016 er antallet af EGU pladser udvidet med 13 årspladser fra 60 til 73 pladser. 

Det foreslås at reducere antallet af pladser tilbage til 60 årselever. Vi vurderer, at det er et 

realistisk behov for EGU pladser, da der er etableret en ny KUU uddannelse, ligesom der 

arbejdes mere målrettet med indsats, optagelse og fastholdelse på de ordinære uddannelser.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eventelt et lidt færre antal EGU elever 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reducere brugen af revalidering (76) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 76 

 

 Fuld effekt: 

1,9 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i den 1.2.2012 at øge mængden af borgere på revalidering. 

Det var med fokus på at skabe varig beskæftigelse for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet. 

Antallet af bevilligede revalideringer er siden øget 24 årspersoner. 

 

Revalidering er en relativ dyr indsats i forhold til at opkvalificere og hjælpe borgeren på en 

anden ydelse. Det foreslås, at nedsætte niveauet for tilkendelse af revalidering tilbage til 

niveauet inden beslutningen i 2012.  

 

Reduktionen vil medføre, at borgerne vil modtage andre offentlige ydelser i stedet, indtil de kan 

vende retur til arbejdsmarkedet. Besparelsen består af at borgeren modtager en lavere ydelse 

og en mindre beskæftigelsesindsats. Da revalidering har en tidshorisont på 1-5 år, går der op til 

5 år før den fulde effekt er synlig.  

 

De økonomiske konsekvenser af forslaget: 

I 1000 kr. - 2016 priser  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner  10 15 20 24 

          

 Besparelser          

 Sparet forsørgelsesudgift                498                747                996             1.195  

 Sparet aktiveringsindsats                314                472                629                754  

 Besparelser i alt               812            1.218            1.624            1.949  

     
 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,8 mio. kr.  1,2 mio. kr.  1,6 mio. kr.  1,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Intet investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Det er kun borgere med en begrænsning i arbejdsevnen der er berettiget til revalidering. Det vil 

derfor betyde, at færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at fastholde 

tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revalideringen er primært uddannelse fra 1-5 år og langvarig 

virksomhedspraktik eller løntilskud. Forslaget betyder derfor en reduktion i serviceniveauet. 

 

Effekten af revalideringsredskabet målt 12 mdr. efter endt revalideringsforløb har de seneste 4 

kvartaler hvor det kan måles ligget mellem 33 og 50%. Det er imidlertid vanskeligt at lave en 

samlet vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en ændret brug af redskabet, da 

det bl.a. afhænger af effekten af de indsatser der sættes i stedet. 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Borgerne risikerer at blive længere tid på SDP eller kontanthjælp, eller ende med varig offentlig 

forsørgelse. Det er ikke muligt at sætte et tal på hvor mange borgere der vil lande i varig 

forsørgelse. I reduktionsforslaget er der taget højde for at borgeren forbliver på offentlig 

forsørgelse i en periode. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Jobrehabilitering i Jobcenter Silkeborg 
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Vej- og Trafikudvalget (VTU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag 

Budget-

løft 

Inve-

stering 2017 2018 2019 2020 

VTU (TM )  

Tilpasninger og mindre besparelser 

på drift af kollektiv trafik efter 

udbud, omlægning af ruter og kørsel 

efter ferieplan.      3,1 3,1 3,1 3,1 

VTU (TM )  Reduktion af vejdrift     2,5 2,5 2,5 2,5 

VTU (TM )  

Privatisering af mindre, lukkede 

boligveje (forventet 2-4 mio. kr. i 

2020 og fremefter)           2,0 

  I alt 0 0 5,6 5,6 5,6 7,6 
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Tilpasninger og mindre besparelser på drift af kollektiv trafik 

efter udbud, omlægning af ruter og kørsel efter ferieplan (77) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 77 

 

 Fuld effekt: 

3,1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag bruger Silkeborg Kommune netto 41 mio. kr. til drift af kollektiv trafik/busser.  

Efter udbud overgår bybusdriften medio 2016 fra diesel til naturgas/biogas. Det kræver en 

investering på 7 mio. kr. til et tankanlæg, men disse midler er dækkes af et forventes delvis 

dækket af tilskud fra Energistyrelsen på 3 mio. kr. De resterende 4 mio. kr. ventes dækket af 

driftsbesparelser i 2016 og 2017. 

Der spares 1,7 mio. kr. på driften, men der ventes en permanent merudgift til handicapkørsel på 

0,7 mio. kr. 

Samtidig foreslås omlægning af bybusdriften på linie 1 mellem Silkeborg og Resenbro og linie 3 

mellem Silkeborg og Hvinningdal fra ½-times drift til 1 times drift på helårsbasis. Denne 

besparelse udgør 1,7 mio. kr. 

Samlet besparelse på kollektiv trafik 2,7 mio. kr. 

 

Teknik og Miljø forudser fremover en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. ved reducerede 

køretider ved krydsning af ringvejen i Silkeborg efter åbning af motorvejen. Denne besparelse er 

foreløbig ikke indregnet på grund at usikkerhed ved om det er en korrekt vurdering. 

 

En yderligere besparelse på kollektiv trafik kan ske ved at indføre ”ferieplan” også i efterårsferie, 

vinterferie og påskeferie. Sommeren 2015 blev der indført ferieplan i skolernes sommerferie helt 

uden problemer. Udvides ferieplanen til de 3 andre korte ferier kan der spares 0,4 mio. kr. 

 

Alternativt eller supplerende, kan der arbejdes med: 

 

Ønskes flere besparelsesmuligheder rettes opmærksomheden mod landruterne, men hvis der 

eksempelvis her skal findes en besparelse på 0,5 mio. kr. vil det blive et større puslespil at 

erstatte eksempelvis 1 bus i Kellerup-området og så dække ruterne med de øvrige busser for i 

det mindste at opretholde betjeningen af skolerne. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Investering på 7 mio. kr. i gastankanlæg er stort set allerede fundet ved et forventet tilskud fra 

Energistyrelsen på 3 mio. kr. og de resterende 4 mio. kr. ventes dækket af 

driftsbesparelser/overførte midler i 2016 og 2017. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Mindre luftforurening, længere mellem busafgangene på linie 1 og linie 3. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen konsekvenser for kommunalt ansat personale, beskedne konsekvenser for privatansatte 

buschauffører i Tidebus. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Reduktion af vejdrift (78) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 78 

 Fuld effekt: 

2,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Betydelig større anvendelse af OB i stedet for normal asfalt. 

 

Billigste form for belægning på asfaltveje kaldes OB for OverfladeBehandling. Det sker ved at 

lægge bitumen ud for derefter at lægge de små granitskærver løst ovenpå. Derefter skal 

trafikken køre skærverne fast eller tromle vejen. De løse sten kræver at hastigheden sænkes 

markant for at undgå stenslag på forruderne indtil stenene er kørt fast og de resterende sten 

fejet væk. Denne belægning er mindst 40-50% billigere end normal asfalt, slidstyrken er på 

mange mindre veje mindst lige så god. Komforten for cyklister er ringere, vejen føles langt mere 

ru.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hastighedsnedsættelse og risiko for stenslag samt mindre støvgener de første uger efter at 

belægningen er udlagt. Medfører forøget vejstøj især for de nærmest boende. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Privatisering af mindre, lukkede boligveje (79) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 79 

 Fuld effekt:  

2-4 mio. kr. 

på lang sigt 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

En række mindre boligveje kan privatiseres som led i en løbende harmonisering. Ifølge vejloven 

kan en vej tidligst nedklassificeres/privatiseres 4 år efter at kommunen har offentliggjort den 

påtænkte beslutning. Det indebærer at beslutningen skal træffes af to på hinanden følgende 

byråd for at den kan føres ud i livet. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  0 mio. kr. 0 mio. kr.  2-4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

13 mio.kr. ved privatisering efter 4 år (som eksempelvis Favrskov Kommune) og til 

minimumsstandard på vejene.   

Alternativ: Vejene planlægges privatiseret i takt med at de alligevel skal renoveres typisk med 

ny asfaltbelægning og fortov – tidsperspektiv 20-40 år. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Alle grundejere på de berørte veje skal overtage drift af vejen, herunder vedligeholdelse af 

kørebane, renholdelse, rabatter, vintertjeneste mv. Vejene afleveres så der som minimum ikke 

skal ske ekstraordinær vedligeholdelse de første 5 år. Der ydes basisrådgivning til oprettelse af 

vejlaug, bl.a. standardvedtægter og forslag til udgiftsfordeling. Forventet merudgift for typiske 

grundejere på 1500 – 2500 kr./år afhængig af lokale forhold. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Besparelser på vejdrift på meget lang sigt. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMKU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

PMKU (TM ) 

Reduktion på drift af grønne 

områder, naturpleje og vandløb     0,5 0,5 0,5 0,5 

  I alt 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Reduktion på drift af grønne områder, naturpleje og vandløb (80) 
 

Udvalg: PMKU 

 

Forslag 80 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Driften af grønne områder udgjorde i 2015 9,6 mio. kr.  

Driften foreslås reduceret med 5,2 % ved en række mindre justeringer 

 5 færre vandstandsloggere i søerne, besparelse 45.000 kr. 

 Opsige aftale om Ticspak’s hundeplastikposer, besparelse ca. 165.000 kr. 

 Reducere plejeniveau af græs i grønne områder, besparelse 80.000 kr. 

 Frekvens af græsslåning på banestier nedsættes fra 3 til 2 gange om året, besparelse 

40.000 kr. 

 Besparelse på infotavler om naturområder og stier 50.000 kr. 

 Lidt færre midler til egenfinansiering af projekter med tilskud udefra, besparelse 50.000 

kr. 

 Besparelse på stier i skove på 40.000 kr. 

 Hæve jagtlejen på kommunale arealer, øget indtægt på ca. 30.000 kr. 

 

Samlet besparelse på drift af grønne områder 0,5 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Lidt dårligere serviceniveau for pleje af de grønne områder og rekreative stier. 

 

Konsekvens for personale: 

Lidt mindre køb af ydelser på Entreprenørgården 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

ØKE  

Reduceret administrativt 

serviceniveau     5,2 5,2 5,2 5,2 

ØKE 

Arbejdsgange (lean), digitalisering 

og driftsoptimering i 

administrationen     5,1 5,6 5,6 5,6 

ØKE (BF) 

Reduktion af ansatte i 

Familierådgivningen     0,7 0,7 0,7 0,7 

BUU, SFU, 

ÆHU og 

ØKE(HP) 

Teknologi og digitalisering – primært 

SOFA (socialt fagligt system)     1,3 2,7 2,7 2,7 

ØKE (ØI) 

Driftsoptimering ved indkøb og 

udbud     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) 
Optimering i rengøring 

  -0,3 4,0 4,0 4,0 4,0 

ØKE (EJ) 

Reducering af lukkerundering på 

skoler i yderdistrikterne i 

aftentimerne.     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) Reduktion af planlagt vedligehold     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) Justering af ejendomsportefølge   -24,5 1,0 1,5 2,5 2,5 

ØKE (OP) 

Reduceret indtag af kontorelever til 

administrationen     0,5 1,0 1,1 1,1 

ØKE (OP) 

Reducere budgettet til uddannelse 

og arbejdsmiljøindsats     0,6 0,6 0,6 0,6 

ØKE (FF) Ophør af Borgerrådgiverfunktionen     0,6 0,7 0,7 0,7 

ØKE (FF) 

Direktionen fastholdes med 4 

direktører     1,0 1,0 1,0 1,0 
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ØKE (FF) 

Reduktion i midler til erhverv, 

turisme, markedsføring m.v.     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (FF) 

Reduktion i antal politikere og 

udvalg     0 1,3 1,3 1,3 

  I alt 0 -24,7 22,0 26,3 27,4 27,4 
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Reduceret administrativt serviceniveau (81) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 81 

 

 Fuld effekt: 

5,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Der er fra de 7 afdelinger og de 3 stabe forslag om at reducere i det administrative 

serviceniveau med henblik på at reducere i antallet af stillinger.  

 

I Børne- og Familieafdelingen reduceres med 0,4 mio.kr. i administrativ sektion hvilket vil 

medføre reduktion af kvalitetsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning, analyseopgaver, og 

administrativ support til medarbejdere og ledere bredt i Børne- og Familieafdelingen.  

I Teknik- og Miljøafdelingen foreslås administrativ reduktion på 2,1 mio.kr. hvoraf 1,1 mio.kr. 

vurderes at medføres et reduceret serviceniveau med længere sagsbehandlingstider og 

kvalitetstab. 

I organisation og personale reduceres servicen i forhold til sekretariatsbetjeningen af stabens 

ansatte og af politikere med 1,3 mio.kr. Forebyggende arbejdsmiljøarbejde (ergonomiområdet) 

omlægges til digitale vejledninger kombineret med relevante instruktions videoklip. Evt. må 

henvises til køb ude i byen. Personalejuridisk tungere opgaver henføres til 

Personalekonsulenterne. 

Økonomi- og It-staben realiserer reduktion på 0,5 mio.kr. gennem nedsættelse af udgift til 

personale og medfølgende driftsudgifter. Reduktionen vil ske i serviceydelser til eksempelvis 

support og drift (økonomi- og –it), udviklingsopgaver (projektledelse- og digitalisering) og 

betjening af direktion og politikere (analyse- og konsulentopgaver). 

Kultur og Borgerservice reducerer med 1,5 mio.kr. på serviceniveauet i forbindelse betjening af 

borgere og interne kunder. 

 

Tidshorisont:  

 

2017 2018 2019 2020 

5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

- Inden for børne- og familieområdet: Borgerne vil få mindre mulighed for rådgivning om 

muligheder for pasning i dagpleje, vuggestue, børnehave og politikere, borgere, ledere og 

medarbejdere vil opleve mindre dokumentation i forbindelse med gennemførelse og 

evaluering af udviklingstiltag samt mindre sikkerhed i forhold til styring af økonomien 

- Inden for teknik og miljø forventes længere sagsbehandlingstider og mindre kvalitet i 

opgaveløsningen.  

- Inden for organisation og personale mindre sekretariatsbetjening, arbejdsmiljøaktiviteter 

og juridisk bistand. 

Inden for Økonomi- og it færre serviceydelser / analyser og understøtning af forretningen 

ved support og vejledning.  

Tilpasning af servicering af øvrige afdelinger, skoler og politisk udvalg, samt forventet 

optimering ved indførelse af nye It systemer. 
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Konsekvens for personale: 

Reduktionen opnås ved reduktion i personalet.  

Ledelsesopgave at prioritere opgavevaretagelse og kommunikere om lavere kvalitet / færre 

opgaver der kan løses med henblik på at undgå øget arbejdsbelastning og risiko for stress blandt 

de tilbageværende. 

Arbejdsmiljømæssigt resulterer personalereduktionerne i et større pres i dagligdagen især fordi 

borgernes og virksomhedernes forventninger til kommunens service er stigende. 

Servicen over for borgerne og internt reduceres. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 

Teknik og Miljø 

Organisation og Personale 

Økonomi og It 

Kultur og Borgerservice 

Skoleafdelingen 
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Arbejdsgange (LEAN), digitalisering og driftsoptimering i 

administrationen (82) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 82 

 

 Fuld effekt: 

5,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ændret varetagelse af administrative funktioner – bl.a. øget digitalisering samt optimering og 

effektivisering af arbejdsgange (LEAN m.v.)  

 

Handicap og Psykiatri – omlægning af arbejdsgange vurderes at give en reduktion på 0,5 mio.kr. 

Teknik og Miljø – digitalisering, arbejdsgange og effektiviseringer vurderes at kunne medføre en 

reduktion på 1 mio. kr.  

Beskæftigelse og Ejendomme– arbejdsgangsanalyser gennemføres med henblik på at kunne 

reducere med henholdsvis 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. 

Økonomi og It – arbejdsgangs- og procesanalyser samt driftsoptimering gennemføres. 

Reduktion dels i lønmidler dels i driftsmidler – i alt efter indfasning 1,1 mio.kr. Optimering ved 

OS2MO der er en ny organisationskomponent som styrer den enkeltes adgang til de forskellige 

it-systemer (faldende licensudgifter) forventes at kunne realiseres fra 2018. 

På sigt forventes at OS2MO betyder faldende udgifter i andre afdelinger, fx OP, som ikke er 

indregnet i nedenstående reduktionsniveau. 

Kultur og borgerservice vurderer at synergieffekter, arbejdsgangsanalyser m.v. kan resultere i 

en reduktion på 0,5 mio.kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

5,1 mio. kr.  5,6 mio. kr.  5,6 mio. kr.  5,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der investeres en del ressourcer i OS2MO i samarbejde med andre kommuner, primært 

arbejdstimer, men ressourceforbruget forventes afholdt inden for stabens budget eller ved 

betaling fra deltagene kommuner. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Lidt længere intern sagsbehandlingstid i relation til produktion af tegningsmateriale.  

 

Konsekvens for personale: 

Personalereduktioner vil skulle gennemføres og opgaven bliver at sikre at arbejdsgange og 

opgavevaretagelse effektiviseres således at der ikke er et øget arbejdspres for personalet 

fremover.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 

Teknik og Miljø 

Beskæftigelse 

Ejendomme 

Økonomi og It 

Kultur og Borgerservice 
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Reduktion af ansatte i Familierådgivningen (83) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 83 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Familierådgivernes opgave er at yde råd og vejledning til forældre, børn og unge, at give 

sparring til professionelle i det tværfaglige samarbejde gennem K-møder og 

kontaktpersonsordninger eksempelvis som skolesocialrådgiver. Familierådgiveren udarbejder 

undersøgelser og iværksætter støtte til udsatte familier, børn og unge. Området er behæftet 

med mange lovbestemte deadlines.  

 

Der afskediges to familierådgivere. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Borgerne vil blive mindre inddraget i deres sagsbehandling. Der vil ikke være den samme tid til 

at følge op på, og til at målrette støtten til den enkelte borger. Nogle borgere vil komme til at 

vente længere tid på at få støtte. Den koordinerede indsats vil blive svækket, og borgeren vil 

således ikke få en så koordineret hjælp/støtte.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Personalet vil blive udfordret i forhold til at kunne nå de lovbestemte deadlines. 

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Den forebyggende indsats gennem tværgående samarbejde, sparring og rådgivning til 

samarbejdsparter vil blive indskrænket. Dette kan få den betydning, at støtte til familien ikke 

koordineres, og at støtten fra forskellige afdelinger kan være direkte i modstrid med hinanden. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Manglende tid til kontakt til familien/foranstaltning/opfølgning vil kunne få den betydning, at 

familierne ikke hjælpes med den mindst mulige indsats, men derimod først når problemerne er 

blevet store, hvilket kan kræve en større og dyrere foranstaltning. Endvidere vil manglende 

opfølgning på foranstaltningerne kunne medføre, at foranstaltningerne ikke afsluttes/justeres 

efter det aktuelle behov, hvilket medfører ekstra udgifter på foranstaltningsbudgettet. 

 

Forslaget er slet ikke i tråd med øvrige forslag fra Familiesektionen, hvor der peges på det 

modsatte, nemlig flere rådgivere for at sikre tættere opfølgning på sagerne. Men vi kan ikke 

pege på en besparelse på yderligere 700.000 kr. på det relativt meget mindre budget, der er på 



 

127 

 

afdelingens fælles administration (det ville betyde en besparelse her på 12 procent). 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Teknologi og digitalisering – primært SOFA (socialt fagligt 

system) (84) 
 

Udvalg: BUU, 

SFU, ÆHU, 

ØEU 

 

Forslag 84 

 

 Fuld effekt:  

2,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ved implementeringen af det nye it-system ift. Dokumentation, må der forventes en 

effektivisering i det tidsforbrug der i dag bliver brugt på dokumentation. 

Der arbejdes pt. i word-dokumenter og i dele af organisationen med et It – system (bl.a. BBJ) 

som er langsomt og meget data-tungt. Programmet er langt tid om at læse ind og åbne op. 

 

Det nye system er web-baseret og dermed hurtigere til at åbne op og klar til brug. Der er 

mulighed for mobil adgang via Ipad og telefoner. Derved er der nem adgang til at dokumentere, 

der skal eks. ikke køres til et kontor for at åbne en pc. 

 

Ligeledes vil der være arbejdsgange i dokumentationen, som er hurtigere og mere effektive, da 

myndighedspersonale og størsteparten af det pædagogisk personale skriver i samme system – 

hvorfor der ikke skal ”copy-pastes” fra et dokument til et andet og mailes dokumenter frem og 

tilbage via Outlook, som i dag skal journaliseres i to systemer (GO og BBJ). 

 

På sigt vil systemet også kunne medvirke til at styrke rettidig opfølgning på indsatser og styrke 

det pædagogiske arbejde via en enkel og brugbar effektdokumentation af indsatserne. Denne 

gevinst forventes dog tidligst i 2018, idet ændringen fordrer en markant ændring i arbejdsgange 

og tilgangen til opgaven i det hele taget.   

  

Den effektivisering der forventes opnået estimeres til 10 % af den tid der i dag anvendes på 

dokumentation i udfører delene af organisationen. Dette varierer mellem tilbud og områder og 

potentialet i det nye IT system må derfor ligeledes skønnes som en andel af det samlede 

driftsbudget på bevillingen. I denne optimering er modregnet merudgiften ved det nye system i 

forhold til det tidligere.  

 

Den forventede effektivisering er gældende for de fire afdelinger der sammen har indkøbt 

systemet. 

 

Handicap- og Psykiatriafdelingen forventer en effektivisering på 2,2 mio. kr. 

Familiesektionen forventer en effektivisering på 0,5 mio. kr.  

 

Indenfor Skoleafdelingen (PPR) forventes der ligeledes ændrede arbejdsgange ved SOFA der vil 

medføre en effektivisering. Vurderingen af beløbsstørrelsen har endnu ikke været mulig at 

foretage. 

Inden for Beskæftigelse er forventningen at skift til SOFA ikke netto medfører effektiviseringer 

idet der nu anvendes andet system. På længere sigt er der dog en forventning om, at det 

tværgående sagsbehandlingssystem og systemets nye muligheder for opfølgning i forhold til 

effekt og målopfølgning kan give bedre og mere sammenhængende indsats overfor borgerne 

 

 

Tidshorisont: 
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2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er indgået aftale om indkøb af et nyt IT system på tværs af fire afdelinger.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Personalet vil efter implementeringen forventeligt opleve en styrket og forenklet dokumentation 

og arbejdet med effektvurderinger af den pædagogiske indsats vil også potentielt kunne give et 

styrket fagligt fokus.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Der samarbejdes omkring systemet mellem Handicap og psykiatri, Børne- og Familieafdelingen, 

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen.  

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Driftsoptimering ved indkøb og udbud (85) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 85 

 

 Fuld effekt: 

0,45 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

At udbuds- og indkøbssamarbejdet med Viborg styrkes samt at der arbejdes videre med at 

fremme compliance og e-handel i Silkeborg Kommune og at der fremlægges ny model for 

fordeling af gevinsterne herved. Hertil kommer gennemgang af udgifter til licenser, 

konsulentydelser, systemer og kontorhold med henblik på at reducere udgifterne gennem 

optimering af anvendelsen samt gennem indregnede indtægter (på uændret niveau i forhold til 

nu) primært ved at sælge projektledelse og anden bistand til afdelingerne fx i forbindelse med 

vikariater og særskilt finansierede projekter (dvs. uden at andre afdelinger skal udvide deres 

rammer). 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,45 mio. kr.  0,45 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,45 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:   

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Indkøbsreduktioner påvirker de bevillinger, der har udgiften til indkøb. Ny model giver fremover 

en del af opnået besparelse til bevillingerne. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Økonomi- og IT-staben 
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Optimering i Rengøring (86) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 86 

 

 Fuld effekt: 

4,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Det af Rengøring udarbejdede og godkendte kontolbud for område Syd trådte i kraft 1. februar 

2016. En tilsvarende opmåling er påbegyndt i område Øst og Nord. Udover den forventede 

besparelse ved den nye opmåling arbejder sektionen med leantænkning  - at skabe en 

forbedringskultur. Målet er at medarbejderne selv skaber forandringer og forbedringer.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

0,25 mio. kr. 

Udgifter til opmåling af rengøringsområderne efter konceptet i udbuddet.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen  

 

Konsekvens for personale: 

Forventet personalereduktion er ca. 4 fuldtidsstillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det bemærkes, at besparelser på rengøring har effekt på forældrebetaling og på de 

takstfinansierede institutioners budgetter på handicap- og psykiatriområdet.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 
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Reducering af lukkerundering på skoler i yderdistrikterne i 

aftentimerne (87) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 87 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag bruges mange ressourcer på at lukke vinduer, slukke lys og låse døre på skolerne i 

tidsrummet mellem kl. 17.00–18.00 og kl. 22.00–00.00. Ved at Teknisk Service koncentrerer sig 

om at lukke de store skoler i Silkeborg og Kjellerup, kan aftenholdet i Teknisk Service reduceres 

med 2 medarbejdere og dagholdet opnormeres med 1 medarbejder. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

 

Konsekvens for personale: 

Teknisk service: 1 stilling nedlægges og 1 medarbejder flyttes på daghold. 

 

Lærerstaben: Skal være mere opmærksom på at lukke vinduer, slukke lys og låse døre når de 

forlader deres arbejdsplads. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 
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Reduktion af planlagt vedligehold (88) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 88 

 

 Fuld effekt:   

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Ejendomme vil nedsætte forbruget til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Dårligere vedligeholdelsesniveau af kommunens bygninger 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 
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Justering af ejendomsportefølje (89) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 89 

 

 Fuld effekt: 

2,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ændringer i kommunens ejendomsportefølje: 

 Nedrivning af bygninger (Nordre Skole og Korshøjvej 3) medfører reduktion i 

tomgangsudgifter til bygningerne på i alt 0,75 mio.kr. 

 Køb af indlejede bygninger vil for kommunen reducere driftsudgifterne med 1,89 mio.kr. 

når der ses på nettobesparelse mellem nuværende lejeudgift og fremtidige driftsudgifter. 

 Salg af Hostrupsgade 14 vil med føre reducerede driftsudgifter. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Investeringsbehovet fordeler sig på følgende måde: 

 Nedrivning af ejendomme vil medføre en engangsudgift  

 Køb af ejendomme medfører en engangsudgift til købet 

 Salg af ejendom giver en indtægt 

Samlet set estimeres et investeringsbehov på 24,5 mio.kr. mens en salgsindtægt vil blive tilført 

kassen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Brugerne af Hostrupsgade 14 skal have anvist andre lokaler. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 
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Reduceret indtag af kontorelever til administrationen (90) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 90 

 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der ansættes fremover 3 – 4 kontorelever pr. år, hvilket vil sige at Rådhuset fra den 1/8-2019 i 

alt vil have 6 – 8 kontorelever under uddannelse, mod i dag 14 – 16 elever. 

 

Tidshorisont: 

Ordningen indfases over årene 2017 og 2018, og vil være fuldt implementeret den 1/8-2019. 

2017 2018 2019 2020 

           0,5 mio.             1,0 mio.             1,1 mio.            1,1 mio. 
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Evt. udfordringer med manglende praktikpladser 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Afd. og stabe vil have reduceret arbejdskraft svarende til 8 fuldtids elevstillinger når ordningen 

er indfaset. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Organisation og Personale 
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Reducere budgettet til uddannelse og arbejdsmiljøindsats (91) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 91 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

En række centrale puljer til kortere- og længerevarende uddannelse, lederuddannelse og 

forebyggende arbejdsmiljøindsats reduceres fra budgetår 2017. 

Forebyggende arbejdsmiljøindsats omlægges til digitale instrukser og instruktionsvideoer der 

kan hentes via Zoom In. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

            0,6 mio. kr.              0,6 mio. kr.           0,6 mio. kr.             0,6 mio.kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

Konsekvens for personale: 

Færre midler til brug for uddannelse og arbejdsmiljøindsats for de ansatte 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Organisation og Personale 
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Ophør af borgerrådgiverfunktionen (92) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 92 

 

 Fuld effekt:  

0,7 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: Borgerrådgiverfunktionen ophører 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,60 mio. kr.  0,70 mio. kr.  0,70 mio. kr.  0,70 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: Det fremgår af Borgerrådgiverens årlige beretninger (kan 

læses her: http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-

og-Stifinder/Borgerraadgiver), at Borgerrådgiveren fortrinsvis har givet råd og vejledning, samt 

medvirket til at løse konflikter, hvis en utilfreds borger har henvendt sig. Endvidere har 

borgerrådgiverfunktionen givet anledning til fokusområder i Silkeborg Kommune.  

 

Såfremt borgerrådgiverfunktionen nedlægges, vil borgerne ikke kunne modtage hjælp ved 

utilfredshed, samt råd og vejledning, og der vil ikke være generelle fokusområder i 

sagsbehandlingen, som de foregående år.  

 

Det er Direktionens vurdering (Drøftelse af evaluering og stillingtagen til 

borgerrådgiverfunktionen på Økonomi- og Erhvervsudvalget 17.11.2014) at Borgerrådgiverens 

har levet op til visionen og missionen for borgerrådgiverfunktionen. Borgerrådgiveren har 

bibragt læring i organisationen, som har betydet øget fokus på centrale elementer i 

sagsbehandlingen. Borgerrådgiverens ressourceforbrug i forhold til antal klagesager er stort, set 

i forhold til den samlede mængde af sager der behandles i organisationen. Ressourceforbruget 

skal ses i forhold til vurderingen af, at borgerrådgiverfunktionen ikke i markant selvstændigt har 

en fremtrædende effekt for det generelle niveau i organisationens sagsbehandling. 

  

 

Konsekvens for personale: Borgerrådgiveren opsiges.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: Det er forventningen at borgere fremtidigt vil søge 

råd og vejledning og eventuelt klage/henvende sig i større udstrækning mv. i øvrige afdelinger, 

såfremt Borgerrådgiverfunktionen nedlægges. Dette kan medføre et ressourcetræk på de 

primære sagsbehandlere samt øge antallet klager til Silkeborg Kommune samlet set. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Direktionen. 

 

 

 

 

 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-og-Stifinder/Borgerraadgiver
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-og-Stifinder/Borgerraadgiver
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Direktionen fastholdes med 4 direktører (93) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 93 

 

 Fuld effekt:  

1,0 mio. kr.  

 

Direktionen videreføres med 4 direktører efter fratrædelse af en direktør.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,00 mio. kr.  1,00 mio. kr.  1,00 mio. kr. 1,00 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

I 2015 blev midler afsat til udviklingsressource overført til direktionen med henblik på der 

fremefter var en direktør med særligt fokus på udviklingsopgaven. Dette fokus opnås nu i 

direktionen gennem en omlægning af arbejdsopgaver, hvorfor direktionens budget kan 

reduceres til et uændret niveau på 4 direktører.  

.  

 

Konsekvens for personale:  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Direktionen. 
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Reduktion i midler til erhverv, turisme, markedsføring, m.v. (94) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 94 

 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr.  

 

Silkeborg Kommune indgår en årlig samarbejdsaftale med ErhvervSilkeborg og 

TurismeSilkeborg: 

Udover fastlæggelse af grundtilskud til de to organisationer indgås der særlig aftale om en 

række udviklingsprojekter, som finansieres af puljen til erhvervspolitisk handleplan. I 2016 

drejer det sig om i alt 1,5 mio. kr. Det foreslås, at det samlede beløb, der laves særlig aftale om 

reduceres med 0,3 mio. kr.  

 

Ændrede tilskudsbeløb, markedsføringsaftaler og projektstøtte: 

Tilskudsbeløb, markedsføringsaftaler og støtte til konkrete projekter revurderes med henblik på 

at reducere i udgiftsniveauet med 0,2 mio.kr. Aktuelt undersøges muligheden for genforhandling 

af indgåede aftaler og det vurderes at den nævnte reduktion kan gennemføres.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 0 kr.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: Brandet Silkeborg Kommune får mindre synlighed. Der vil blive 

gennemført færre projekter inden for erhverv og turisme – hvilket kan betyde svagere 

servicering af lokale virksomheder i forbindelse med udvikling. 

 

Konsekvens for personale: Ingen udover lidt mere administrativt arbejde  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Økonomi & IT-staben  
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Reduktion i antal politikere og udvalg (95) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 95 

 Fuld effekt: 

1,3 mio. kr. 

 

 

Forslaget er beregnet ud fra en kombination af ændring i antal byrådsmedlemmer og antal 

udvalg:  

 

Byrådet bliver fremover på 27 medlemmer, et økonomiudvalg, 6 stående udvalg á 5 medlemmer 

og ingen § 17, stk. 4-udvalg 

Der ydes fortsat 10 % i vederlag til 1. viceborgmester 

Størrelsen af de enkelte vederlag til formand og udvalgsmedlem er uændret i forhold til 2016 – 

dvs. der samlet set anvendes mindre af puljen hertil. 

 

Forudsætninger 

De væsentligste driftsudgifter i forhold til et byråd udgør vederlæggelsen af dens medlemmer. 

Vederlæggelsen består af vederlag og godtgørelser, som skal ydes og vederlag og godtgørelser, 

som kan ydes, dvs. byrådet træffer selv afgørelse af, om de skal ydes og med hvor meget.  

 

Endvidere har byrådet mulighed for at træffe beslutning om at dække andre udgifter i 

forbindelse med udførelse af byrådsarbejdet. Det kan f.eks. være it-udstyr, studieture, 

deltagelse i kurser, seminar mv., avisabonnementer, bespisning ved møder og lignende.  

 

Vederlagsbeløb anvendt i det følgende baserer sig på forventet udgift 2016 opgjort ifølge 

Silkeborg Datacentral (SD), dvs. inklusiv forventede reguleringer i løbet af året. Øvrige 

medregnede beløb til møder, it-udstyr, m.v. er som 2016-niveau.  

 

Alternativ: 

Såfremt antallet af politikere reduceres til 25, og alt andet i øvrigt er lige, så vil besparelsen 

kunne andrage kr. 1.633.000 

 

  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,0 mio. kr.  1,3 mio. kr.  1,3 mio. kr.  1,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 0 

 

Konsekvens for borgere/brugere: Repræsentation ved færre politikere 

 

Konsekvens for personale:  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Borgmesteren 

 


