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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2,
deltager byrådsmedlem Dorthe Schou Jensen (A) i stedet for Søren Kristensen (A), der har
meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af møde i KL. Byrådsmedlem Helle Gade
(A) deltager i stedet for Rune Kristensen (A), der har meddelt, at han er forhindret i at
deltage på grund af ferie.
Godkendt, at Dorthe Schou Jensen (A) og Helle Gade (A) deltager i stedet for Søren Kristensen
(A) og Rune Kristensen (A).
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede
Søren Kristensen (A) og Rune Kristensen (A). Steen Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om Kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Orientering om en række faglige emner med mulighed for kommentering, herunder
tilkendegivelse af anbefalinger forud for temamøde i byrådet 9. marts 2020.
Emnerne behandles ifm. udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Plan- og Vejudvalget besluttede, at Helga Sandorf Jacobsen (V) er inhabil i punktets indhold
vedr. rammer for detailhandel i Virklund.
Orientering taget til efterretning.
Ej til stede
Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i ikke behandling af punktets indhold vedr. Rammer for
detailhandel i Virklund pga. inhabilitet.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
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Teknik- og Miljøafdelingen er ved at udarbejde et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg
Kommune. Planforslaget forventes politisk behandlet i juni 2020.
Af ”kommissorium for Kommuneplan 2020- 2032” fremgår, at udvalget skal involveres under
udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020 - 2032.
Proces
Planstrategi 2040 sætter principiel retning for arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny
kommuneplan. Der er dog faglige emner, som ikke er behandlet i planstrategien, men som
f.eks. er et lovkrav i kommuneplanen, hvorfor der har været behov for en række politiske
drøftelser i 2. halvdel af 2019.
I 1. kvartal 2020 frem mod temamødet i byrådet 9. marts 2020 orienteres udvalget om
følgende faglige emner med mulighed for kommentering:









Nye boligrammer og væsentlige ændringer i boligrammer (1. del i februar og 2. del i
marts)
Bymønster og offentlige services
Forstudier til øvrige helhedsplaner
Erhvervsrammer og detailhandel
Tekniske anlæg
Trafikstruktur
Parkeringsstrategi
Outdoor og grønne områder.

Udvalget orienteres om ovennævnte emner, idet de er særligt retningsgivende for det videre
arbejde med udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.
Eriksborg, Søfronten og Arkitekturpolitikken er en del af kommuneplanrevisionsprocessen, om
end de kører som selvstændige projekter med snitflader til kommuneplanarbejdet.
Faglige emner i marts
På mødet i marts vil udvalget blive orienteret om følgende emner med mulighed for
kommentering:
•
•
•
•
•
•

Nye boligrammer og væsentlige ændringer i boligrammer, 2. del
Bymønster og offentlige services
Forstudier til øvrige helhedsplaner
Tekniske anlæg
Trafikstruktur
Outdoor og grønne områder.

På mødet præsenteres oplæg til, hvordan ovennævnte indarbejdes i forslag til ny
kommuneplan.
Der vil være deltagelse af repræsentant fra kommuneplangruppen.
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3 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2020-2032
Sagsbehandler: Dr13504
SagsID: EMN-2020-00148

Resume
Godkendelse af boligprogram for perioden 2020-2032. Boligprogrammet anvendes som
grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen.
Plan- og Vejudvalget er orienteret om Boligprogram 2020-2032 på møde 2. marts 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at Boligprogram 2020-2032 godkendes.

Beslutning
Boligprogram godkendt.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til boligprogram for 2020-2032.
Boligprogrammet indeholder en oversigt over forventet antal indflyttede boliger til og med
2032, fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet er en af mange forudsætninger, der
ligger til grund for befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune.
Befolkningstallet er stigende i Silkeborg Kommune. I 1. kvartal 2020 er der 94.026 indbyggere
i kommunen, hvilket er en stigning på 972 indbyggere sammenlignet med 2019. Denne
stigning er dog 102 lavere, end hvad prognosen for 2019 angav.
Boligprogram 2019-2031 er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 (mere detaljeret).
Vurderingen er foretaget for hvert planområde, og er afvejet i forhold til
udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028. Herudover indgår
igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger på den pågældende lokalitet, samt
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den aktuelle tendens indenfor byggeriet. I vurderingen indgår også igangværende byggesager
samt historiske tendenser i det pågældende område.
I 2019 blev der indflyttet 704 nye boliger i Silkeborg Kommune. Tallet er lidt højere end for
2018, hvor tallet var 643 og markant højere end årrækken 2013-2016, hvor tallet var mellem
221 og 345. Væksten i boliger i 2019 har primært været i Silkeborg By med 127 boliger i Midtog Sydbyen, 196 boliger i Balle/Hvinningdal og 124 i Gødvad. Uden for Silkeborg by er der
primært sket en forøgelse i antallet af boliger i Funder/Lysbro med 111 boliger, men også i
Voel, Sejs-Svejbæk, Kjellerup, Ans, Resenbro, Virklund og Them-Salten. Historisk set har
boligudviklingen særligt fundet sted i Silkeborg By samt Funder-Lysbro, Kjellerup, Ans, SejsSvejbæk og Them/Salten. Herunder er vist en graf med boliger for perioden 2007-2019 fordelt
på de enkelte områder.
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Figur 1 Samlet antal indflyttede boliger fordelt på område for perioden 2007 – 2019.

Sammenlignes de faktiske tal fra 2019 med sidste års prognosetal for 2019, viser det, at der
er blevet indflyttet 57 flere boliger end antaget, da sidste års prognose forventede 647
indflyttede boliger i 2019. Den store forskel skyldes i særlig grad, at udviklingen i Midt- og
Sydbyen og Balle/Hvinningdal er gået hurtigere end antaget i prognosen.
Silkeborg Kommune har i 2019 oplevet et stort plus i forhold til flyttebalancen med øvrige
kommuner, hvor nettotilflytningen til Silkeborg Kommune er på 522 personer. Den største
nettotilflytning kommer fra Århus Kommune (+269 indbyggere), efterfulgt af Skanderborg
Kommune (+140 indbyggere) og Favrskov Kommune (+98 indbyggere).
Boligprogram 2020-2032
I boligprogram 2020-2032 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger.
Boligprogrammet bygger videre på den store vækst og boligudbygning, vi har set de sidste par
år samt de mange lokalplanprojekter, som er under udarbejdelse i kommunen. I
boligprogrammet forventes mellem 391 og 789 boliger hvert år som vist i nedenstående graf.
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ANTAL BOLIGER 2007-2032
ÅRENE 2020-2032 ER PROGNOSE
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Figur 2 Indflyttede boliger i Silkeborg Kommune i årene 2003-2019 (historiske tal) og forventede
indflyttede boliger i årene 2020-2032 (prognose).

Særligt de kommende år forventes en stor udbygning, hvilket blandt andet skyldes flere
konkrete og store projekter som eksempelvis Søtorvet, Papirtårnet og Fiskarsgrunden samt en
stor planlægnings- og byggeaktivitet i store dele af kommunen – særligt i Balle/Hvinningdal,
Gødvad, Funder-Lysbro og Midt- og Sydbyen. Der forventes en boligudvikling i hele
kommunen, men udviklingen forventes størst i og omkring Silkeborg By samt i Kjellerup, SejsSvejbæk, Virklund og Grauballe. Nedenstående graf viser boligprogrammets forventede antal
boliger fordelt på område. Det forholdsvis store antal boliger i Gødvad og Grauballe skyldes
blandt andet en forventning om, at der på sigt kommer boliger i den nye bydel Eriksborg, som
kommer mellem Gødvad og Grauballe.
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Antal boliger fordelt på område 2020-2032
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Figur 3 Forventede indflyttede boliger i perioden 2020-2032 fordelt på område.

Boligprogrammet indeholder en klar tendens til, at der i første del af prognoseperioden bygges
flest rækkehuse, mens det forventes, at der bygges lige mange etageboliger og parcelhuse.
Det medfører, at der generelt bygges flere boliger per hektar, men også at boligerne er mindre
og derfor statistisk har et mindre beboergennemsnit. Det er udtryk for en landsdækkende
tendens, at familierne forandres og bliver mindre og flere søger små og enkle boliger. Samtidig
er det udtryk for, at midaldrende og ældre mennesker flytter fra parcelhuset til for eksempel
lejlighed eller rækkehus. Dermed frigives parcelhuse til børnefamilier. Fordelingen på
boligtyper er vist herunder.
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Boliger 2020-2032 fordelt på boligtype
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Figur 4 Forventet fordeling af boligtyper for boliger for perioden 2020-2032.

Bilag
1 (Boligprogram 2020-2032 - 8323919)
2 (Boligprogram 2020-2032 - udvidet - 8323921)
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4 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose for 2020
til 2033
Sagsbehandler: Dr27865
SagsID: EMN-2019-04253

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende befolkningsprognose for årene 2020 til 2033 for
Silkeborg Kommune, samt godkende at befolkningsprognosen indgår som forudsætning i
budgetlægningen for 2021.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at befolkningsprognosen for 2020-2033 godkendes og indgår som forudsætning i
budgetlægningen for 2021
at de afledte kapacitetsudfordringer på skole- og dagtilbudsområdet som følge af den
ventede befolkningstilvækst drøftes

Beslutning
Prognosen godkendt.
Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der redegøres særskilt for
kapacitetsudfordringen på skole- og dagtilbudsområdet i den kommende budgetproces overfor
udvalget.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
En tværfaglig arbejdsgruppe fra Silkeborg Kommune har i samarbejde med konsulenthuset
COWI udarbejdet befolkningsprognosen og elevtalsprognosen for perioden 2020 til 2033.
Befolkningsprognosen indgår i grundlaget for beregning af budgetrammer for 2021.
Overordnede resultater
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Ifølge den udarbejdede befolkningsprognose kan Silkeborg Kommune frem mod 2033 forvente,
at der vil være en befolkningstilvækst på 12.786 personer. Det betyder, at kommunens
indbyggertal vil stige fra 94.026 personer ved årsskiftet 2019/2020 til 106.812 personer ved
årsskiftet 2032/2033. Dette tilsvarer en stigning i folketallet på 13,6 %, hvor der på landsplan
i samme periode ventes en stigning i folketallet på 6 %. Prognosen forventer, at der hvert år
vil være både tilflytnings- og fødselsoverskud og dermed et stigende indbyggertal i Silkeborg
Kommune. På kort sigt peger befolkningsprognosen på, at kommunen i løbet af 2020 vil få
1073 flere indbyggere, tilsvarende en befolkningstilvækst på 1,1 %.
Befolkningsprognosen forventer dermed at høje befolkningstilvækst drevet af høje fødselstal
og stor boligudbygning vil fortsætte, som figur 1 nedenfor viser.
Figur 1 – Realiseret og forventet årlig befolkningstilvækst i Silkeborg Kommune.
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Note: Realiseret befolkningstilvækst (rød), beregnet befolkningstilvækst (blå) aflæses på aksen til venstre.
Befolkningstilvækst i procent (sort kurve) aflæses på aksen til højre.

Hvordan den beregnede vækst i folketallet fordeler sig geografisk og på aldersgrupper
beskrives i detaljer i Bilag 1- Prognosetal opdelt på aldersgrupper, skoledistrikter og
planområder.

Bilag
1 (Bilag 1- Prognosetal opdelt på aldersgrupper, skoledistrikter og planområder_rettet020320 8341327)
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5 (Offentlig) Orientering om den samlede
ejendomsportefølje
Sagsbehandler: DR29599
SagsID: EMN-2017-04068

Resume
Ejendomschefen orienterer om status på den samlede portefølje af ejendomme og arealer i
2020.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Pr. 24. februar er der gjort status på ejendomsporteføljen:
Parcelhusgrunde
Beholdning er primo 2020: 85 parcelhusgrunde.
Erhvervsgrunde
Beholdning er primo 2020: 617.215m² erhvervsjord.
Opkøbsstrategi
Ejendomschefen oplyser om opkøbsstrategi på erhvervsarealer både i Hårup og i Funder.
Endvidere jord til parcelhusgrunde og diverse i Silkeborg, Kragelund og Sorring.
Leje
Vi udlejer 686 boliger til ældreboliger og plejeboliger samt øvrige.
Indleje er i alt 92 ejendomme.
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Storparceller
Ejendomme har 4 storparceller i beholdning og yderligere 8 kommende.
Ejendomme
På nuværende tidspunkt har vi ingen ejendomme til salg, dog er 5 ejendomme på vej til salg.
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6 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på
udvalgsmålene for Økonomi- og Erhvervsudvalget for år
2019
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2018-02191

Resume
Orientering om den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgssaftalen for Økonomi og
erhvervsudvalget for 2019.

Indstilling
Ejendomschefen og Kommunaldirektøren indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomiog erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgsaftalen for Økonomi- og erhvervsudvalget
for 2019 fremgår af tabel 1 og tabel 2.
Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er opfyldt i 2019
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgssaftalen er delvis opfyldt i 2019
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgssaftalen er ikke opfyldt i 2019
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Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale
ejendomme
Bevillingens mål
Endelig opfølgning
Ejendomsstaben ønsker i
samarbejde med Kulturog
Borgerserviceafdelingen
at systematisere
vedligeholdelsen af
udendørs idrætsanlæg og
prioritere midlerne ift.
brugernes behov.
Ejendomsstaben ønsker i
samarbejde med Kulturog
Borgerserviceafdelingen
inden udgangen af 2019,
at øge
brugertilfredsheden med
20 % i Silkeborg
Kommunes idrætshaller
og gymnastiksale i
forhold til 2017 niveauet
(flerårigt mål)
Udarbejdelse og
implementering af ny
procedure for byggeri i
Silkeborg Kommune.

Ejendomsstaben sigter i
2019 mod at fastholde
målsætningen på 2%
reduktion af CO2udledningen fra driften af
Silkeborg Kommunes
ejendomme. (flerårigt)
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Falder bort grundet Økonomi- og Erhvervsudvalgets
beslutning om tilbagerulning.

Smiley


Udsættes til 2020.



Udarbejdelsen og implementering af en ny procedure for
byggeri i Silkeborg Kommune er udsat til 2020.
Årsagen til udsættelsen henføres til at arbejdet med
udviklingskonceptet for porteføljestyring kommer til at forløbe
i 2020, hvor proceduren for byggeri er en del af.
Udviklingskonceptet for porteføljestyring udvikles om
implementeres henover 2019/2020 og på baggrund af denne
proces sker der ændringer i anlægsproceduren.
Ejendomsstaben forventer, at CO2-udledningen reduceres
med minimum 2% i 2019.
Afrapportering af CO2-udledning via Klimakommune-rapport
til Dansk Naturfredningsforening, sker som forrige år i løbet af
foråret. Den faktiske reduktion er derfor ikke kendt på
nuværende tidspunkt.
I 2019 er gennemført en række projekter, som understøtter
målet om en CO2 reducering. Blandt andet udskiftning af en
del belysningsanlæg både udvendigt og indvendigt ved
kommunens ejendomme til ny LED-belysning, renovering af
klimaskærm samt et generelt fokus på energibesparelser når
kommunens ejendomme vedligeholdelses eller renoveres.
I 2019 er udarbejdet en rapport, der viser CO2-regnskabet
for 2018. I rapporten fremgår, at målet om en 2% CO2reduktion er opnået med en flot margen. De største
reduktioner tilvejebringes indenfor ejendomsdrift, via
energioptimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg og
belysningsanlæg.





Derudover er der et stort fokus på energirigtig drift og adfærd
hos det tekniske personale.
Tabel 2. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 - Centralfunktioner
Bevillingsmål

Endelig opfølgning

Et godt værtsskab/en
god service af
Silkeborg Kommunes
borgere, foreninger og
virksomheder

Silkeborg Kommune har arbejdet målrettet på at skabe et
godt og produktivt erhvervsklima. Det kan nævnes at Dansk
Industri placerer Silkeborg Kommune på en 8. plads i deres
erhvervsklimamålinger, mens Dansk Byggeri placerer
Silkeborg kommune som nummer 30.
I forhold til kommunens digitale indgang er der arbejdet med
tilgængelighed for handicappede, så kommunen nu lever op
til de nye krav der trådte i kraft september 2019, og der
arbejdes fortsat på at øge tilgængeligheden i forhold til
handicappede på vores digitale platforme.
Beskæftigelsesafdelingen har med den nye organisering fra
maj 2018 haft til intention at styrke enkelhed og en
sammenhængende faglig kvalificeret indsats for borgere og
virksomheder i samarbejdet med Jobcentret.
Den interne evaluering blandt ledere og medarbejdere i
efteråret 2019 bekræfter oplevelsen af, at omorganiseringen
opleves positivt for både opgavefællesskaber, faglighed og
den virksomhedsrettede indsats. I 2020 vil udviklingen af det
tværgående samarbejde fortsætte.
Ultimo 2019 gennemførte afdelingen en tilsvarende borgerog virksomhedsundersøgelse som i 2018. Resultatet viser, at
borgere og virksomheder igen oplever stor tilfredshed med
samarbejdet med Jobcentret, endda med en lille positiv
udvikling i forhold til sidste år. I det fortsatte samarbejde med
borgere og virksomheder vil vi have øje for at udvikle
målrettet på enkelte elementer, hvor vi vurderer, at der er et
potentiale heri.
Primo 2019 blev der etableret èn fysisk indgang på rådhuset
for nye kontanthjælpsmodtagere med fælles modtagelse
mellem Ydelse og Kontanthjælp. Evaluering af ordningen i 4.
kvartal viste, at resultatet ikke står mål med de ressourcer,
det kræver at gennemføre den. I praksis viste det sig at være
svært at efterleve det primære formål om at vende flere
borgere i døren, da det har været vanskeligt at have det
tilstrækkelige dokumentationsgrundlag klar på mødet. Det er
derfor besluttet at afvikle ordningen og vende tilbage til den
tidligere modtagelsesmodel.



IT-Centret har haft stort fokus på at sætte ny og allerede
afprøvet teknologi i afvendelse i kommunen. IT-Centret har i
fuld udstrækning arbejdet med at automatisere
forretningsgange, i tæt dialog med afdelinger og stabe (RPA
projektet).
Efter samme koncept har IT-Centret arbejdet med ’Data for
alle’, og som en overbygning til brugen af data er IT-Centret i
gang med at styrke kompetencerne indenfor Machine learning
og Artificial Intelligence



Fokus på tværgående
fagligt samarbejde i
Silkeborg Kommune, der
medvirker til kvalitativ
service og sikrer god
modtagelse samt
vejledning/afklaring/
bistand, hvor afgørelser
forklares og begrundes.

Effektiv anvendelse af
ressourcer via
digitalisering og
velfærdsteknologi
Digitalisering der skaber
værdi for borgere,
virksomheder, foreninger
og fremmer effektivitet.
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Smiley

Attraktiv arbejdsplads
Fokus på at tiltrække og
fastholde kompetente
medarbejdere på alle
niveauer i Silkeborg
Kommune.

Opfølgning på gevinstmålinger viser at det samlede antal
automatiserede manuelle arbejdstimer per. 1. juli oversteg
7.500 timer. Arbejdet med at opdyrke nye cases er i 2020 sat
i gang og der arbejdes fortsat med at automatisere yderligere
cases.
Staben for Organisation og Personale har gennemført
analyser i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og
Socialafdelingen mhp. at identificere særlige problemområder
på udvalgte stillingskategorier ift. rekruttering og
fastholdelse. Staben for Organisation og Personale indgår i
den forsatte drøftelse af mulige løsninger på udfordringerne.
I Sundheds- og Omsorgsafdelingen er det besluttet at gøre en
særlig indsats omkring fastholdelse af nyansatte samt
seniorer. Vedr. seniorer overvejes mulige incitament modeller
i forbindelse med fastholdelse.
Socialafdelingen har bedt om en yderligere undersøgelse ift.
til hvilke elementer målgruppen finder der er særligt
væsentlige for at kunne tiltrække og fastholde de ansatte.
(eks. løn, fuldtidsbeskæftigelse/deltid, mulighed for delvis
tilbagetrækning m.m.). Undersøgelsen er gennemført i
september/oktober måned.
Resultat blev præsenteret på møde i 4. kvartal, og indgår i
kommende drøftelser på udfordringerne.
Staben for Organisation og Personale har gennemført en
analyse omkring rekruttering af basismedarbejdere. Vedr.
ansættelsesudvalg er konklusionen, at udvalgene har en
passende størrelse – typisk 2 til 4. Lederne er bekendt med
kommunens retningslinjer og de enkelte faser i rekrutteringsprocessen. Staben for Organisation og Personale har
udarbejdet en samlet guide omkring ansættelse af
basismedarbejdere som blev publiceret på SIKO i 4. kvartal.
Stabn for Organisation og Personale har gennemført et
pilotforsøg omkring screeningfaciliteten i
rekrutteringssystemet Emply.
Tilbud om screening er nu udbredt til hele organisationen.
Til understøttelse af strategien omkring udnyttelse af
teknologiens potentiale har Staben for Organisation og
Personale arbejdet med e-læring til brug for den generelle
introduktion (onboarding) af kommunens ansatte. Et
nyudviklet onboarding forløb er publiceret på i SIKO ultimo
december. Derudover har Staben for Organisation og
Personale udarbejdet en række videoer, som indgår i
rekrutteringsprocessen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen,
Dagplejen samt i Ejendomsstaben.
Til understøttelse af strategiplanen omkring øget
organisatorisk robusthed har Staben for Organisation og
Personale udarbejdet forslag til, hvordan organisationen kan
arbejde forebyggende med stress. Resultatet indarbejdes som
elementer den fortsatte håndtering af sygefravær.
Retningslinjer omkring vold, trusler og chikane er blevet
revideret og den nye AT vejledning vedr. krænkelser har
resulteret i en ny retningslinje om emnet.
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Fokus på god ledelse
som forudsætning for
attraktive arbejdspladser
i Silkeborg Kommune.

Fokus på natur og
miljø i dagligdagen
Medarbejdere og ledere
vurderer i dagligdagen,
hvorledes miljøhensyn
kan indgå i
opgavevaretagelsen.

Understøtte initiativer
der fokuserer på
unges
uddannelsesparathed

Tværgående
samarbejde i den
kommunale
organisation
Fokus på at inddrage alle
relevante kompetencer
både i driftssituationen
og i en proaktiv
tilrettelæggelse af
kommende aktiviteter og
projekter.
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God ledelse
Staben for Organisation og Personale har foretaget en
undersøgelse blandt de forskellige ledelsesniveauer i
kommunen omkring prioritering af de 28 anbefalinger fra
Ledelseskommissionen. Undersøgelsen er blevet drøftet i
Direktion og Koncernledelse. Efterfølgende er undersøgelsen
blevet drøftet i de enkelte ledergrupper i kommunen mhp. at
drøfte, hvilke af anbefalingerne der skal have et særligt fokus.
Endelig har Staben for Organisation og Personale udarbejdet
et tillæg til LUS, hvor den enkelte leder i en dialog med
nærmeste leder bliver bedt om at forholde sig til styrker og
udviklingsfelter ift. anbefalingerne.
På alle de kommunale områder er der arbejdet med at
indtænke natur og miljø i aktiviteterne. Kommunens afdeling
for fælles ejendomsdrift har løbende været involveret i dette
på tværs af opgaveløsningen i hele kommunen.
Det kan eksempelvis nævnes at der i 2019 er blevet arbejdet
med at gøre Silkeborg til en Bi-venlig kommune, aktiviteter i
folkeskolerne med naturfagscenter, arbejdet med kloakering
og med at udmønte tankerne fra Udviklingsstrategi og
Planstrategi, herunder at der er stort fokus på natur og miljø i
arbejdet med den nye bydel Eriksborg, samt renovering af
trækstien.
Der er også fokus på natur og miljø i den borgernære løsning
af de kommunale opgaverne. Således har Socialafdelingen i
løbet af 2019 gennemført initiativer, der forsøger at gøre
fysisk aktivitet og oplevelser i naturen tilgængelige for alle –
også borgere med fysiske eller psykiske handicaps – bl.a.
gennem projektet ”Sundhed for alle”. Samtidig implementerer
Socialafdelingen virtuel bostøtte, der minimere
personalekørsel, ligesom der er indkøbt en cykel, hvorved
medarbejderne sparer korte bilture.
Samlet set afholdes flere møder digitalt, CO2-udledningen
mindskes og det giver frisk luft.
Med forslaget ”Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi
positive forandringer”, afleverede Ungestrategiudvalget i
januar 2020 en Ungestrategi til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets og byrådets behandling. Ungestrategien og
den tilhørende styringsmodel blev godkendt, og arbejdet med
at omsætte og virkelig gøre strategien påbegyndes i februar
2020.



Silkeborg Kommune har på tværs af administrationen
etableret en eventtaskforce. Denne udspringer bl.a. af
erfaringerne fra håndteringen af "Made in Denmark"
golfturneringen, Dronningens besøg mm. Eventtaskforcen har
til opgave at koordinere Silkeborg Kommunes involvering og
backup til events, eksempelvis i forhold til det foranstående
Post Nord Danmark Rundt cykelløb, således at Silkeborg
kommunes værtsskab og eksponering af Danmarks Outdoor
Hovedstad effektivt lanceres.
Ejendomsstaben har sammen med Kultur- og
Borgerserviceafdelingen lavet et tiltag med test i tre
forskellige haller, hvor Kommunen sammen med borgerne har





implementeret et halkoncept, der blandt andet gør hallerne
mere brugervenlige at betjene og navigere rundt i.
Halkonceptets testfase er overstået og de 3 udvalgte haller
har nu fået implementeret konceptet. Fasen blev afsluttet
med at to politikere fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget var
på rundtur i de tre haller, hvor de så konceptet implementeret
og hvor de fik mulighed for at tale med hallernes brugere.
Både brugere og politikerne har været glade for det, der er
implementeret.
Ejendomsstaben faciliterer projekter på tværs af afdelinger i
forbindelse med anlægsprojekter. Ejendomsstaben har
udviklet et udviklingskoncept, der håndterer det tværgående
samarbejde, når der skal bygges nyt. Konceptet er anvendt i
områdestudierne i Funder og Hvinningdal samt helhedsplaner
i Gødvad og Sejs-Svejbæk.
Ejendomsstaben har sammen med Kultur- og
Borgerserviceafdelingen lavet et tiltag med test i tre
forskellige haller, hvor kommunen sammen med borgerne har
implementeret et halkoncept, der blandt andet gør hallerne
mere brugervenlige at betjene og navigere rundt i.
Halkonceptets testfase er overstået og de 3 udvalgte haller
har nu fået implementeret konceptet. Fasen blev afsluttet
med at to politikere fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget var
på rundtur i de tre haller, hvor de så konceptet implementeret
og hvor de fik mulighed for at tale med hallernes brugere.
Både brugere og politikerne har været glade for det, der er
implementeret. Der arbejdes videre med udbredelse af
halkonceptet til relevante øvrige haller i 2020 i et samarbejde
mellem Ejendomsstaben og Kultur- og
Borgerserviceafdelingen.
Socialafdelingen har budt ind på de tværfaglige mål på
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger og med succes
bidraget til at målene er blevet opfyldt i 2019. Eksempelvis
har man på tværs af Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen er etableret et Casemanager-projekt med
tværgående sagsbehandling. Formålet med projektet er at
øge antallet af borgere, der kommer i ordinær beskæftigelse,
uddannelse eller fleksjob samtidig med, at der spares på
bostøtten. Ligeledes har et samarbejde mellem Sundheds- og
Omsorgafdelingen, Socialafdelingen og
Beskæftigelsesafdelingen øget antallet af udslusningsboliger,
hvorved der sker en bedre udnyttelse af Silkeborg Kommunes
eksisterende boligmasse samtidig med, at borgere med
betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer får en lempeligere indgang til det almindelige
boligmarked.
Slutteligt er der i et tværgående samarbejde med flere
afdelinger i Silkeborg Kommune og med eksterne
interessenter (Boligorganisationer, frivillige, borgere,
pårørende mv.), udarbejdet en Udsattestrategi i Silkeborg
Kommune.
I Silkeborg kommune arbejdes der tværgående når
Kommunen udbyder varekøb eller køb af tjenesteydelser, idet
der nedsættes en bredt sammensat brugergruppe med
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relevant faglige kompetencer. Gruppen er med til at sikre, at
slutbrugernes behov og ønsker til den udbudte vare eller
tjenesteydelse varetages og beskrives konkret og bedst
muligt. Når kommunen indgår aftaler via udbud i samarbejde
med andre kommuner eller via SKI sørger Indkøb og udbud
for at input fra brugerne videreformidles.
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab 2019 for bevilling 11
Ældreboliger
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2018-05946

Resume
Orientering om regnskab 2019 for bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om regnskab 2019 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og
decentrale) fra 2019 til 2020, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås merog mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2019 til 2020.
Regnskab
Tabel 1. Regnskab 2019 for bevilling 11 Ældreboliger
A
B
Drift og anlæg
Oprindeligt Bevillings1.000 kr.
Budget
ændringer
2019
1

C
Korrigeret
Budget
2019

D
Regnskab
2019

E
Afgivelse
(C-D)*

Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i
Region Midtjylland.
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Ældreboliger
-22.936
0
Samlet drift
-22.936
0
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

-22.936
-22.936

-20.016
-20.016

-2.920
-2.920

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget
Merforbruget på bevilling 11 Ældreboliger henføres primært til:
 et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det samlede forbrug af lejernes henlæggelser
i regnskabsåret.
 et merforbrug på 1,4 mio. kr. på Marienlund Plejecenter idet, der er afregnet el, vand
og varme for både 2018 og 2019 i regnskabsåret.
 et netto merforbrug på 0,62 mio. kr. vedrørende diverse øvrige ejendomme.
Merforbruget på 2,92 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er
en serviceudgift.
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af
drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling
12 Kommunale ejendomme
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2018-05946

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på
bevilling 12 Kommunale ejendomme.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgt,


at orienteringen om regnskab 2019 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til
efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af
overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020”,




at overførsel af driftsbudget på i alt 10,031 mio. kr. i forhold til en
regnskabsafvigelse2 på 22,716 mio. kr. godkendes når:
o mindreforbrug på 10 mio. kr. ikke søges overført (tilføres kassebeholdningen)
vedr. sag 19 godkendt på byrådet i januar 2020
o mindreforbrug på 1,59 mio. kr. ikke søges overført (tilføres
kassebeholdningen) vedr. Spættevej og Hjejlevej
o mindreforbrug på 0,166 mio. kr. overføres fra bevilling 28
Entreprenøropgaver vedr. deling af overskud
o mindreforbrug på 0,261 mio. kr. overføres til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedr. Udendørs idrætsanlæg
o mindreforbrug på 1 mio. kr. overføres til bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner, anlæg vedr. dækning af et merforbrug på anlægsprojekter
at overførsel af anlægsbudget på i alt 10,54 mio. kr. godkendes

Beslutning
Taget til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overførelse vedrørende drift og anlæg.

2

Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).
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Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og
decentrale) fra 2019 til 2020, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås merog mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2019 til 2020.
En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.
Regnskab
Tabel 1. Regnskab 2019 for bevilling 12 Kommunale
A
B
Drift og anlæg
Oprindeligt Bevillings1.000 kr.
Budget
ændringer
2019
Centrale udgifter
227.363
12.235
I alt serviceudgifter
227.363
12.235
Øvrig drift
Ældreboliger
1.422
0
I alt øvrige drift
1.422
0
Samlet drift
228.785
12.235
Samlet anlæg
14.300
9.894
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

ejendomme
C
Korrigeret
Budget
2019
239.598
239.598
1.422
1.422
241.020
24.194

D
Regnskab
2019

E
Afgivelse
(C-D)*

216.882
216.882

22.716
22.716

1.236
1.236
218.118
18.403

186
186
22.902
5.791

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget
Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug 16,510 mio. kr.
Mindreforbruget henføres primært til to ting:



Projekter for 10 mio. kr. der er flyttet fra drift til anlæg. Jf. sag 19 godkendt på byrådet
i januar 2020.
Uafsluttede projekter i 2019, som færdiggøres i 2020.
o Resterende del af affaldsprojektet i administrationsbygninger (0,742 mio. kr.)
o Resterende renovering af toiletter på Rådhuset, Søvej 1 (0,378 mio. kr.)
o Planlagte og prioriteret projekter i 2019, som udføres i 2020 (5,39 mio. kr.)

El, vand og varme, mindreforbrug 3,504 mio. kr.
Mindreforbruget henføres primært til to ting:
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På el, vand og varme er forbruget en svært forudsigelig post, som kan svinge fra år til
år. Budgettet lægges ud fra et gennemsnitligt år og det betyder, at forbruget blandt
andet er afhængigt af klimaet i det gældende regnskabsår (1,5 mio. kr.).
Pr. 1. januar 2020 har Silkeborg Kommune – efter udbud – fået ny elleverandør. El
betales forud. Skiftet fra SEAS til Eniig har betydet, at en stor del af den forudbetalte
aconto el er tilbagebetalt i regnskabsår 2019 (2 mio. kr.).

Øvrige, netto mindreforbrug 2,888 mio. kr.
Mindreforbrug på netto 2,888 mio. kr. henføres primært til:



Et modtaget tilskud til reduktion i indskud i landsbyggefonden – almene familieboliger
til flygtninge – vedrørende Spættevej og Hjejlevej (1,59 mio. kr.).
Diverse mindre afvigelser (1,298 mio. kr.).

Driftsoverførsler
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.
Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme
A
B
C
Serviceudgifter
Ansøgt overførsel til
Evt. kommentar
1.000 kr.
bevilling
Centrale overførsler
Ejendomsdrift
5.390 Planlagt vedligeholdelse til
færdiggørelse af igangsatte
og prioriterede projekter fra
2019
Ejendomsdrift
1.055 Vedligeholdelse af
kommunens bygninger
Ejendomsdrift
378 Renovering af toiletter Søvej
1, 1. etape (færdiggørelse)
Ejendomsdrift
742 Affaldsprojekt i
administrationsbygninger
Ejendomsdrift
2.000 Acontobetaling af el til Eniig
(ny el-leverandør pr 1.
januar 2020)
Ejendomsdrift
300 Indleje af midlertidige
pavilloner på Funder
Børnehus
Ejendomsdrift
0 Dækning af udgifter vedr.
Udendørs idrætsanlæg vedr.
december 2019 på bevilling
34 Kultur og Fritid (0,261
mio. kr.)
Ejendomsdrift
0 Dækning af merforbrug på
anlægsprojekter på bevilling
43 Børn og Familie (1 mio.
kr.)
Ejendomsdrift
0 Mindreforbrug på 10 mio. kr.
overføres ikke jf. sag 19
godkendt på byrådet i januar
2020
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Ejendomsdrift

Centrale overførsler i alt
Fra andre bevillinger
Bevilling 28
Entreprenøropgaver
Fra andre bevillinger i alt
Samlet overførsel

0

Mindreforbrug på 1,59 mio.
kr. overføres ikke. Tilskud til
reduktion i indskud i
landsbyggefonden – almene
familieboliger til flygtninge vedrørende Spættevej og
Hjejlevej.

9.865

166
166
10.031

Mindreforbruget på 0,186 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke
er en serviceudgift.
Anlægsoverførsler
Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel
3.
Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme
A
B
C
Anlæg
Ansøgt overførsel til
Evt. kommentar
1.000 kr.
bevilling
KØB
Areal ved Brunbakkevej (A.
1.152
Lindgrens Vej)
Køb af Planetvej, Gjessø
-434
Køb af jord, erhvervsareal
-16
2
110.000 m – andel af matr.
Nr. 1a og 1an, Funder
Tilbagekøb af A. C. Illums
336
Vej 25, 8600 Silkeborg
Køb af Lillehøjvej 12, 8600
453
Silkeborg
Pulje til opkøb
5.441
Tværdalsvej, del af matr. Nr.
21
60an, Sejs – areal til
daginstitution
Køb af Engesvangvej 1a-1b,
214
Kragelund
Køb af Nordre Højmarksvej
-22
27
Køb af Nordre Højmarksvej
335
29
Køb af Lillehøjvej 23, 8600
669
Silkeborg

Side 27

Tværdalsvej, del af matr. Nr.
60an, Sejs (boliger)
Naturstyrelsens areal ved
Silkeborg Sø Camping
Børnehuset Søholt, køb af
Lindevænget 1-5
KØB i alt
ANDET
Energibesparende projekter
2018
Energibesparende projekter
2019
Affaldsopbevaring
Lovpligtig Energimærkning
Brandsikring på Social- og
Ældreområdet
Hovedgårdsvej 7, renovering
af tagkonstruktion
Ans Skole, Udskiftning af tag
Sejs Skole,
Facadevedligeholdelse og
solafskærmning
Sølystskolen,
Indeklimareguleringer
Vestre Skole,
Facadeudskiftning
Virklund Idrætscenter,
Renovering af hal
Voelhallen, Udskiftning af
gulve mm.
Funder Plejecenter,
Vinduesudskiftning
Anlægstilskud Grauballe
Forum
Renovering/ombygning af
rådhuset bygning C
ANDET i alt

286
80
25
8.540

-419
2.038
1.794
202
7.000
-2.609
-1.155
-914
-352
-2.575
-767
-854
-733
793
551
2.000

Bevilling 12 i alt

10.540

Samlet overførsel

10.540
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af
drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på
bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål, 16
Tværgående aktiviteter
Sagsbehandler: DR28946
SagsID: EMN-2019-05851

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på
bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om regnskab 2020 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål
og 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af
overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020”,




at overførsel af driftsbudget på i alt 45,594 mio. kr. i forhold til en
regnskabsafvigelse3 på 46,680 mio. kr. godkendes, når
o mindreforbrug på 0,500 mio. kr. overføres fra bevilling 34 – Kultur og Fritid
o mindreforbrug på 0,870 mio. kr. overføres til bevilling 73 – Sundhed og ældre
vedr. trepartsaftaler
o mindreforbrug på 0,085 mio. kr. overføres til bevilling 41 - Skole vedr.
trepartsaftaler
o mindreforbrug på 0,631 mio. kr. søges ikke overført (tilføres
kassebeholdning) vedr. udligning af fonde, valg, råd, udligning, events mm.
at overførsel af anlægsbudget på i alt 8,787 mio. kr. godkendes

Beslutning
Taget til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overførelse vedrørende drift og anlæg.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).
3

Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).
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Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang4, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og
decentrale) fra 2019 til 2020, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås merog mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2019 til 2020.
En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.
Regnskab
Tabel 1. Regnskab 2019 for bevilling 14 Centralfunktioner, bevilling
bevilling 16 Tværgående aktiviteter
A
B
C
Drift og anlæg
Oprindeligt Bevillings- Korrigeret
1.000 kr.
Budget
ændringer Budget
2019
2019
Bevilling 14
424.564
37.772
462.336
Centralfunktioner Centrale udgifter
Bevilling 15 Fælles
52.525
2.425
54.770
Formål Centrale udgifter
Bevilling 16
104.765
-76.936
27.829
Tværgående
aktiviteter Centrale udgifter
I alt serviceudgifter
581.854
-36.919
544.935
Samlet drift
581.854
-36.919
544.935
Samlet anlæg
38.500
-33.129
9.871
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

15 Fælles formål og
D
Regnskab
2019

E
Afgivelse
(C-D)*

434.305

28.031

49.235

5.535

14.715

13.114

498.255
498.255
2.808

46.680
46.680
7.063

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget.
Driftsoverførsler
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2, 3 og 4.
Regnskabsresultatet for de tre bevillinger udgør samlet et netto mindreforbrug på i alt 46,680
mio. kr. I alt søges 45,594 mio. kr. overført fra bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles
formål og 16 Tværgående aktiviteter.

4

Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i
Region Midtjylland.
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Bevilling 14 Centralfunktioner
På bevilling 14 Centralfunktioner er der et netto mindreforbrug på 28,031 mio. kr.
Alle afdelinger og stabe har midler placeret på bevilling 14 Centralfunktioner, og der søges om
at få overført mer/mindre forbrug på i alt 15,955 mio. kr, jf. tabel 1.
Der søges om overførsel af midler til direktionen således, at 0,389 mio. kr. overføres fra
bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 – Fælles formål samt at der overføres 0,880 mio.
kr. til direktion på bevilling 14 Centralfunktioner, idet direktionens arbejde er fordelt på begge
bevillinger.
Derudover søges om overførsel af midler til en række konkrete aktiviteter, vedr. uddannelse
(3,339 mio. kr), arbejdsmiljø (0,469 mio. kr.), medarbejderordning (0,782 mio. kr.). I alt
4,590 mio. kr.
Der søges om, at mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende uforbrugte IT midler på
beskæftigelsesområdet flyttes til centrale IT midler i IT-staben. (Intern flytning på bevilling 14
Centralfunktioner)
Der søges om at tilbageføre mindreforbrug på 0,631 mio. kr. vedr. tilskud fra fonde (udlignes
via momsrefusion) til kassen.
I regnskabsresultatet indgår bl.a., merforbrug på tjenestemandspensioner -1,256 mio. kr.,
overskud på forsikringer på 4,366 mio. kr., mindreforbrug vedr. Udbetaling Danmark på 0,131
mio. kr., merforbrug på udstyr til byrådssalen på 0,228 mio. kr., merindtægt ved salg af KMD
Ejendomme på 0,518 mio. kr. samt diverse mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I alt 3,610 mio. kr.
Der søges om overførsel af ialt 0,955 mio. kr. fra bevilling 14 Centralfunktioner til henholdvis
bevilling 41 Skoler, og bevilling 73 Sundhed og Ældre vedr. trepartsmidler.
Desuden søges om overføres af 1,566 mio. kr. i IT-midler fra bevilling 15 Fælles Formål til
bevilling 14 Centralfunktioner.
Derudover søges om, at 0,5 mio. kr. overføres fra bevilling 34 – Kultur og Fritid, til aflønning
af administrativ medarbejder på kultur og fritidsområdet, samt at der overføres 0,146 mio. kr.
vedr. administration af Curling VM fra bevilling 16 tværgående aktiviteter og 0,869 mio. kr.
imødegåelse af identificeret budgetrisiko i 2020 vedr. tjenestemandspensioner.
Således søges der om, at i alt 29,137 mio. kr. kan overføres fra 2019 til 2020. Heraf 26,056
mio. kr. til bevilling 14 - Centralfunktioner, samt 1,566 mio. kr. fra bevilling 15 – Fælles
formål, 1,015 mio. kr. fra bevilling 16 – Tværgående aktiviteter, samt 0,5 mio. kr. fra bevilling
34 – Kultur og Fritid. I alt 1,343 mio. kr. søges tilført andre bevillinger og 0,631 mio. kr. søges
tilført kassen.
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Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 14 Centralfunktioner
A
B
C
Drift
Ansøgt overførsel til
Evt. kommentar
1.000 kr.
bevilling
Centrale overførsler
Afdelinger og stabe
Børn og Familie
2.960 * Mindreforbrug på ca. 1,5.
Ejendomme
1.933 mio. kr. overføres til Digital
Kultur og Fritid
arbejdsplads samt
-201 kommunikation og branding
Social
476
Organisation og
Personale
5.178*
Skole
1.121
Beskæftigelse
** 1 mio. kr. flyttes fra
2.706**
Teknik og Miljø
Beskæftigelse til IT
2.429
Sundhed og Omsorg
701
Økonomi og It
-647*** ***Merforbrug på ITområdet 3,5 mio. kr. søges
delvist dækket af overførsel
fra uforbrugte IT midler på
15.995 bevilling 15 (1,566 mio. kr),
Sum:
1.000
IT-midler
880
Direktion
Konkrete aktiviteter
Uddannelse (OP)
Arbejdsmiljø (OP)
Medarbejderordninger
(OP)

Sum:
Til dækning af forventede
merudgifter i 2020 til
tjenestemandspensioner
overføres netto mindreforbrug
fra diverse konti.

Overføres til kassen
(Tilskud fra fonde,
Mindreforbrug ITBeskæftigelse )
Overføres til andre bevillinger
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3.339
469
782

1 mio. kr. fra uforbrugte IT
midler på
beskæftigelsesområdet
0,389 mio. kr. søges overført
til bevilling 15
Uddannelsesaktiviteter,
medarbejderordninger og
arbejdsmiljø videreføres fra
2018 til 2019 under
Organisation og Personale.

4.590

3.631

0

Til delvis imødegåelse af
identificeret budgetrisiko i
2020 (se bl.a. risikoanalyse
bevilling 14
Centralfunktioner).
0,869 mio. kr søges overført
fra bevilling 16. I alt 4,500
mio. kr til
tjenestemandspensioner.
0,632 mio kr. fra fonde
ansøges om ikke at blive
overført.

Trepartsmidler til Sundhed og
Omsorg
Trepartsmidler Til Skole

0
0

0,870 mio. kr.
Trepartsmidler
0,085 mio. kr.
Trepartsmidler

Centrale overførsler i alt

26.056

Fra andre bevillinger
Søges overført fra bevilling 15
til bevilling 14.

1.566

IT midler

Overføres fra bevilling 16

1.015

Tjenestemandspensioner og
administration Curling VM

Overføres fra Bevilling 34

500

Fra andre bevillinger i alt
Samlet overførsel

Administration Kultur og
Fritid

3.081
29.137

Bevilling 15 Fælles Formål
På bevilling 15 Fælles Formål er der et netto mindreforbrug på 5,535 mio. kr.
Regnskabsresultatet indeholder et mindreforbrug på Erhverv og markedsføring på i alt 2,526
mio. kr. Desuden administrerer direktionen en række konti herunder f.eks. politiske partier,
udvalg og nævn som i alt giver et merforbrug på 0,389 mio. kr.
Der er et mindreforbrug på nærdemokrati (0,024 mio. kr.) og Regetta (1,124 mio. kr.), i alt
1,148 mio. kr. som søges overført.
Der søges om at mindreforbrug på Valgmidler, Ungestrategiudvalg, Ældreråd, Ungebyråd, og
en del af mindreforbruget indenfor erhvervsudvikling tilføres bevilling 16 tværgående
aktiviteter. Der søges om at merforbrug på udligningssamarbejde ikke overføres. I alt netto
0,684 mio. kr.
Desuden søges om at mindreforbrug på IT, på alt 1,566 overført til bevilling 14 Centralfunktioner, mens der søges om at 0,389 mio. kr. overføres fra bevillig 14 Centralfunktioner til bevilling 15 – fælles formål i forbindelse med direktionens arbejde på
begge bevillinger. Netto søges 1,177 mio. kr. overført fra bevilling 15 – fælles formål til
bevilling 14 - Centralfunktioner.
Således søges der om, at i alt 3,674 mio. kr. kan overføres fra 2019 til 2020. Heraf 3,285 mio.
kr. til bevilling 15, samt 0,389 mio. kr. fra bevilling 14 centralfunktioner. 1,566 mio. kr søges
overført til bevilling 14 centralfunktioner, mens 0,684 mio. kr. søges overført til bevilling 16 –
Tværgående aktiviteter.
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Tabel 3. Overførsel af driftsbudget til bevilling 15 Fælles Formål
A
B
C
Drift
Ansøgt overførsel til
Evt. kommentar
1.000 kr.
bevilling
Centrale overførsler
Erhverv og Markedsføring
Events
300 *En andel på 0,338 mio. kr.
Bosætningskampange
300 af det samlede
Erhvervsudvikling
1.868* mindreforbrug på 2,205 mio.
Erhvervshuse og diverse
58 kr. søges tilført kassen
erhverv
2.526
Sum:
Direktion
Politiske partier, udvalg og
nævn
Personalesager
Støtte, tilskud og afgifter
KL, turisme og særlige events

-606

Sum:

-389

-225
95
348

Konkrete aktiviteter
Nærdemokrati
Regetta

24
1.124

Sum:

1.148

Søges tilført beviling 16 –
Tværgående aktiviteter
Valg og Ungestratigiudvalg

0

Mindreforbrug på 0,454 mio.
kr. søges overført.

Ældreråd

0

Mindreforbrug på 0,050 mio.
kr. søges overført.

Udligningssamarbejde

0

Ungebyråd

0

Merforbrug på 0,345 mio. kr.
søges overført
Mindreforbrug på 0,186 mio.
kr. søges overført.

Søges overført til andre
bevillinger
IT midler

0

Centrale overførsler i alt
Fra andre bevillinger
Søges overført fra bevilling 14
til bevilling 15.
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Mindre forbrug på 1,566 mio.
kr. Søges overført til bevilling
14 Centralfunktioner.

3.285

389

Direktionens merforbrug på
bevilling 15 søges dækket fra

direktionens mindreforbrug
på bev 14.
Fra andre bevillinger i alt
Samlet overførsel

389
3.674

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er regnskabsresultatet for 2019 et mindreforbrug på
13,114 mio. kr. som søges overført til 2019 således:
Overførslen søges fordelt med 12,099 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter, og 1,015
mio. kr. til bevilling 14 – Centralfunktioner.
Mindreforbrug på bevillingen, skyldes primært rest af flygtningepulje, eventspulje, samt
tværgående effektiviseringer. I modsat retning er der merforbrug på stillingsannoncer og
barselspulje.
Tabel 4. Overførsel af driftsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter
A
B
C
Drift
Ansøgt overførsel
Evt. kommentar
1.000 kr.
til bevilling
Centrale overførsler
Søges overført til bevilling 16 –
Tværgående aktiviteter i 2020
12
EM Kajak
3.768
Vækstpulje
986
Lokalt initierede projekter
175
Afklaring multi-/svømmecenter
FLIS (fælles
451
ledelsesinformationssystem)
74
KomUdbud
424
Momsproblematikker
2.872
Overhead takstfinansierede sociale
institutioner
750
Pulje til events
2.000
Byjubilærum
Diverse, herunder Midtjysk Brand og
redning, Nedskrivning af lån, samt
Energiafgifter søges tilført puljen til lokal
initierede projekter
Søges overført til bevilling 14 Centralfunktioner
Diverse mindreforbrug, inkl.
Sundhedsordning, stillingannoncer,
barselpulje, pulje til events, flytningpulje
VM Curling
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587

0

0

869 Til at imødegå
udfordring vedr.
tjenestemandspensione
r

146 til administrative
udgifter vedr. Curling
VM
Centrale overførsler i alt
Fra andre bevillinger
Søges overført fra bevilling 15 til bevilling
16.

12.099

684

Fra andre bevillinger i alt
Samlet overførsel
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12.783

Søges overført til pulje
for lokalt initierede
initiativer

Anlægsoverførsler
Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel
5.
Tabel 5. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter
A
B
C
Anlæg
Ansøgt overførsel til
Evt. kommentar
1.000 kr.
bevilling
Landsbyfornyelse 2016 og
1.767
2017
Landsbyfornyelse 2016 og
-786
2017
Ramme til
1.143
erstatningsfaciliteter
Anlægstilskud til Silkeborg
1.660 Anlægstilskud forventes
Bunkermuseum
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til
150 Anlægstilskud forventes
Veteranbanen Bryrup-Vrads
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Iller
117 Anlægstilskud forventes
Hinderbahn
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Silkeborg El
104 Anlægstilskud forventes
og Svæv
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Hvinningdal
2.000 Anlægstilskud forventes
Lokalråd
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Horn98 Anlægstilskud forventes
Fårvang IF
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til
1.296 Anlægstilskud forventes
Ketchercenter Øster
udbetalt i 2020
Bordingvej
Anlægstilskud til Sminge Sø
180 Anlægstilskud forventes
Kajakklub
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Ans IF
25 Anlægstilskud forventes
Søsport
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Bryrup
37 Anlægstilskud forventes
Borgerforening
udbetalt i 2020
Anlægstilskud til Rampelys
996 Anlægstilskud forventes
udbetalt i 2020
Bevilling 16 i alt
8.787
Samlet overførsel
8.787

Bilag
1 (Bevilling 14 - 8319416)
2 (Bevilling 15 - 8319417)
3 (Bevilling 16 - 8319418)
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10 (Offentlig) Orientering til Økonomi- og
Erhvervsudvalget om statusrapport for kontrolområdet
2019
Sagsbehandler: Dr13547
SagsID: EMN-2020-01039

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om den årlige statusrapport fra Kontrolgruppen i
Beskæftigelsesafdelingen.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om kontrolindsatsen i 2019 tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kontrolgruppen i Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet sin årlige statusrapport, der
beskriver indsatser og opnåede resultater i 2019. Resultaterne af kontrolarbejdet vurderes
primært på:
 Antal sager der undersøges
 Forebyggelse og udbredelse af kendskab
 Provenu
Kontrolindsatsen sker ud fra Silkeborg Kommunes Kontrolstrategi, som har et forebyggende
sigte, og hvor hovedformålet er, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Dialog og
tværgående samarbejde er højt prioriteret for at sikre en sammenhængende forebyggelses- og
kontrolindsats på tværs af afdelingerne i Silkeborg Kommune og i samarbejdet med eksterne
parter som Udbetaling Danmark, SKAT, politiet, a-kasser mv.
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Antal sager
Kontrolgruppen har taget alle de sager op, de har modtaget, og har i 2019 gennemgået 781
sager. Sammenlignet med 2018 er det et fald på 148 sager. Der er flere forklaringer på de
færre sager, og det skyldes både, at der håndteres flere sager i fagafdelingerne, og at der er
kommet færre sager fra Den Fælles Dataenhed. Der er desuden sket en fejl i registreringerne
omkring virksomhedsbesøg, så der fremgår færre sager af sagstallet, end der reelt er
gennemgået. Kontrolgruppen har i 2019 også taget lidt færre sager op af egen drift, da
gruppen er reduceret med 20 timer ugentligt.
Sager pr. 01.01
Tilgang i året
I alt

2016
17

2017
14

2018
105

2019
16

376
393

894
908

824
929

765
781

Forebyggelse og udbredelse af kendskab
Det er hensigten, at kontrolgruppens indsatser er med til at sikre opmærksomhedspunkter og
bedre arbejdsgange i fagafdelingerne, hvorigennem fejludbetalinger forebygges. Udover
specifikke kontrolindsatser har Kontrolgruppen derfor også i 2019 været på besøg i flere
interne og eksterne afdelinger for at udbrede kendskabet til Kontrolgruppen og -strategien.
Ligeledes arbejdes der fortsat med at skabe den bedste sammenhæng til andre myndigheders
arbejde – herunder Fødevarestyrelsen, Udbetaling Danmark, STAR, politiet og Skattestyrelsens
bandeenhed.
De mange sager, som kontrolgruppen gennemgår, har i sig selv en forebyggende betydning, i
og med at borgere og virksomheder bliver gjort opmærksomme på, at der føres kontrol, når
deres sag tages op.
Det har for 2019 vist sig, at det især er de sager og indsatser, som kontrolgruppen selv starter
op, der resulterer i stop af ydelser. I 2019 har der været fokus på virksomhedsområdet, hvor
der er gennemført et øget antal virksomhedsbesøg ift. 2018. Der er også blevet arbejdet
videre med en gennemgang af gamle fleksjobbevillinger – en indsats der blev startet op i
2018. Derudover har der blandt andet være indsatser inden for førtidspensioner, sygemeldte
selvstændige samt borgere på ukendt adresse.
Provenu
Det samlede provenu for 2019 er på 6.731.736 kr. og
Provenu
består af det kommunale provenu (Kontrolgruppen)
samt Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg
Kontrolgruppen
5.450.736
Kommune. Provenuet er faldet med 1.102.678 kr.
kr.
Udbetaling Danmark
1.281.000
sammenlignet med 2018. Faldet i det samlede
kr.
provenu dækker over et fald i provenuet hos
I alt
6.731.736
kr.
kontrolgruppen på 1.743.678 kr., men en stigning i
provenuet hos Udbetaling Danmark på 641.000 kr. Faldet i kontrolgruppens provenu kan have
flere forklaringer – herunder antallet af sager, størrelsen på enkeltsager fra år til år, og når
forebyggelsen faktisk lykkes. Provenuet fra Udbetaling Danmark er med de 1.281.000 kr.
tilbage på niveauet fra 2017. Det er særligt inden for pensioner, at Udbetaling Danmark har
øget sit provenu fra 2018 til 2019. Kontrolgruppen har i 2019 haft fokus på førtidspensioner og
har således bidraget til at belyse området for Udbetaling Danmark.
Kontrolgruppens statusrapport for 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag
Side 40

1 (Statusrapport for kontrolområdet 2019 - 8305603)
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11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
renovering af toiletter på Søvej 1, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2019-06089

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af toiletter på Søvej 1, Silkeborg.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af toiletter på Søvej 1, Silkeborg
godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2020 vil Ejendomsstaben fortsætte med renovering af toiletterne på Søvej 1,Silkeborg. I
2020 er der planlagt renovering og sanering af følgende:
Parterreplan:
 Renovering og sanering af de to offentlige toiletter i ankomsthallen samt etablering af
et handicap toilet
 Renovering og ny placering af rengøringsrum og massagerum
 Renovering og sanering af omklædningsrum samt depotlokaler bag omklædning
 Renovering og sanering af toilet og baderum i fitnesslokale
Kantinen:
 Renovering og sanering af to toiletter
 Renovering og sanering af personale toilet til kantinemedarbejdere
 Renovering og sanering af fire toiletter ved spindeltrappe
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Blok C:
 Renovering og sanering af fire toiletter
 Etablering af tekøkken på alle etager

Økonomi
Der er afsat 5 mio. kr. til renovering af toiletter på Søvej 1 8600 Silkeborg, som søges frigivet.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale
ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
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12 (Offentlig) Godkendelse af udtagning af storparceller på
Skovvænget i Bryrup, til omdannelse til ny storparcel,
parcelhus- og kompaktgrunde
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EMN-2019-03769

Resume
Den manglende efterspørgsel på storparceller på Skovvænget i Bryrup gør, at Ejendomsstaben
vurderer, at de er svære at sælge. Derudover er der løbende forespørgsler på flere
parcelhusgrunde i området. Ejendomsstaben foreslår, at 2 af de 3 storparceller udtages af
salgsbeholdningen, og at arealerne byggemodnes til hhv. parcelhus- og kompaktgrunde, samt
at den sidste storparcel udvides for bedre byggemuligheder.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at storparcellerne på Skovvænget 25 og 45 udtages af salgsbeholdningen og
byggemodnes til parcelhus- og kompaktgrunde, samt at arealændring af storparcellen
på Skovvænget 34, godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune ejer de 3 storparceller på Skovvænget 25, 34 og 45. De har ligget til salg
i over 10 år uden salg. Derudover ligger der 2 parcelhusgrunde til salg i udstykningen, dog
uden nævneværdig interesse – derimod modtages der løbende konkrete forespørgsler på, om
der kommer flere parcelhusgrunde på arealerne, som ligger til salg som storparceller.
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Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 42-B-19 og lokalplan nr. 82. Lokalplanen
udlægger delområdet med storparcellerne til tæt-lav bebyggelse, men giver samtidig mulighed
for, at grunde kan udstykkes i parceller til åben-lav, også med størrelser under 700 m2.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det ikke vil stride imod nuværende lokalplan at
konvertere en del af storparcellerne til hhv. parcelhus- og kompaktgrunde (parcelhusgrunde
defineres som grunde over 700 m2 med bebyggelsesprocent som åben/lav byggeri, og
kompaktgrunde som mindre grunde på ca. 500 m2 med mulighed for fritliggende bebyggelse,
men med bebyggelsesprocent som på tæt/lav byggeri).
I vurderingen af udviklingsmuligheder på storparcellerne er der taget hensyn til, at der i 2006
er betalt tilslutningsbidrag til regn- og spildevand på Skovvænget 34 (9 boliger) og
Skovvænget 25 (13 boliger). Silkeborg Forsyning oplyser, at der ikke refunderes bidrag ved
nedjustering af antallet af boliger på de enkelte parceller. Disse vil kunne udnyttes bedst
muligt ved den foreslåede konvertering.
Ejendomsstaben foreslår, at storparcellerne på Skovvænget 25 og 45 udtages af
salgsbeholdningen, samt udstykkes og byggemodnes som selvstændige byggegrunde. Da en
del af den eksisterende vendeplads ved Skovænget 34 kan sløjfes ved videreføring af
fordelingsvejen, vil denne storparcels byggemuligheder kunne optimeres i forhold til grundens
størrelse og bebyggelsesmuligheder. Den bliver mere regulær at bebygge, og de betalte
tilslutninger kan udnyttes - samtidig med, at der bevares mulighed for tæt/lav-byggeri, der
sikrer områdets sammensætning af boliger, som der er lagt op til i lokalplanen.
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(K= Kompaktgrund, P= Parcelhusgrund, rød linie= forslag til nyt skel)
Udstyknings-/principforslaget herover er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse
om, at tæt/lav bebyggelse skal placeres mod bymidten, dvs. i udstykningens sydvestlige ende.
Ejendomsstaben vurderer at konverteringen vil dække en bredere efterspørgsel på forskellige
typer af byggegrunde.
Efter byggemodning skal grundene udbydes offentligt til salg. Der vil blive fremsendt særskilt
sag herom.
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13 (Offentlig) Orientering vedr. tidligere lette kollektive
boliger i tidligere Them Kommune
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-01225

Resume
Flere ældreboliger i tidligere Them Kommune har ved en fejl ikke været registreret som
almene ældreboliger ved Landsbyggefonden. Dette er der nu rettet op på. Nedenstående er en
orientering omkring forløbet og konsekvenserne heraf.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen vedrørende registrering af tidligere lette kollektive boliger som
ældreboliger ved Landsbyggefonden tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med overvejelserne omkring salg af ældreboligerne på hhv. Præstemarken, Them
og Birkely, Bryrup har Ejendomsstaben erfaret, at disse ældreboliger samt andre ældreboliger i
tidligere Them Kommune ikke har været registreret ved Landsbyggefonden som almene
ældreboliger. De ældreboliger, der ikke har været registreret som almene ældreboliger er:





6 ældreboliger på Østervang, Bryrup
10 ældreboliger på Præstemarken, Them
25 boliger (17 plejeboliger og 8 ældreboliger) på Birkebo/Birkely, Bryrup
10 boliger på Toftevang, Them

Ejendomsstaben har ved hjælp af de gamle arkivsager fundet frem til, at boligerne oprindeligt
har været opført som lette kollektive boliger efter boligbyggeriloven og senere ombygget efter
den tidligere ældreboliglov. Boliger opført eller ombygget efter ældreboligloven blev

Side 47

automatisk omdannet til almene ældreboliger pr. 1. januar 1997. Boligerne burde derfor på
dette tidspunkt være blevet registreret ved Landsbyggefonden. Det har ikke været muligt at
afklare, hvorfor dette ikke er sket.
Tilbage i 2014/2015 var en tidligere medarbejder i Ejendomsstaben i kontakt med
Landsbyggefonden for at få boligerne registreret. Heller ikke her har det været muligt at
afklare, hvorfor det ikke er sket.
Ejendomsstaben har nu igen været i dialog med Landsbyggefonden, og boligerne er nu
registreret som ældreboliger ved Landsbyggefonden.
Boligerne har siden kommunesammenlægning og evt. længere tilbage, været drevet som
almene boliger, ligesom beboerne har almene lejekontrakter. Registreringen har derfor ingen
betydning for lejerne.

Økonomi
Når det oprindelige lån til finansiering af opførslen er udamortiseret indtræder der en
indbetalingspligt til Landsdispositionsfonden.
Indbetalingen udgør 2/3 af den sidste ordinære terminsbetaling. Den sidste tredjedel
indbetales til kommunens egen dispositionsfond.
For disse boliger har der været indbetalt 100 % til kommunens dispositionsfond.
For disse boliger er lånene udamortiseret i hhv. 2014 og 2015. Landsbyggefonden har afgjort
at kommunen skal indbetale med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015.
Beløbet er opgjort til samlet at udgøre 3.163.939 kr.
Saldoen på den kommunale dispositionsfond udgjorde pr. 31. december 2019 6.903.043 kr.
Efter betaling af det skyldige beløb til Landsbyggefonden er den nye saldo 3.739.104 kr.

Bilag
1 (Notat vedr. dispositionsfonden, den særlige henlæggelseskonto og landsdispositionsfonden 8330319)
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14 (Offentlig) Orientering om dom i retssag om
ekspropriation til jordankre under Torvet i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2016-04943

Resume
Retten i Viborg har 12. februar 2020 afsagt dom i retssagen om ekspropriation til jordankre
under Torvet i Silkeborg. Silkeborg Kommune var sagsøgt af ejerne af Dania med påstand om
fysisk at skulle fjerne jordankrene, om at betale tort for at være blevet krænket og for at få
godtgjort 800.000 kr. i advokatomkostninger. Retten fastslår i dommen, at jordankrene ikke
skal fjernes og at ejerne af Dania ikke er blevet krænket og derfor ikke skal have nogen
torterstatning. Ejerne af Dania får tilkendt et beløb på 100.000 kr. til omkostningsgodtgørelse
for afholdte advokatudgifter under ekspropriationssagen efter vejloven. Ejerne af Dania skal
betale 50.000 til Silkeborg Kommune til dækning af sagsomkostninger under retssagen, da de
i det væsentligste tabte retssagen. Silkeborg Kommune agter ikke at anke sagen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales taget til efterretning.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Ejerne
1.
2.
3.

bag Dania ønskede Silkeborg Kommune dømt til:
fysisk at fjerne jordankrene,
betale tort for at være blevet krænket og
få godtgjort 800.000 kr. til advokatomkostninger i sagen.

Retten frifinder Silkeborg Kommune for påstand 1 med den begrundelse, at jordankrene under
ejendommen nu er lovliggjort ved kommunens beslutning af 26. august 2019 om
ekspropriation efter planloven til pålæg af en servitut om jordankre.
Retten frifinder Silkeborg Kommune for påstand 2 med den begrundelse, at hverken
jordankrenes anbringelse, placering eller forbliven udgør en krænkelse, der kan begrunde en
torterstatning.
Retten finder med hensyn til påstand 3, at Silkeborg Kommune til HUNDEBØLL FINANCE A/S,
Bent Jørgensen og Niels Hundebøll skal betale 100.000 kr. Retten finder, at antagelse af
advokat under Silkeborg Kommunes behandling af ekspropriationssagen i 2016 har været
rimelig og nødvendig. Retten bemærker, at tilkendelse af omkostningsgodtgørelse ikke kan
anses direkte hjemlet i vejloven, men finder at der ulovhjemlet kan ske tilkendelse af
omkostningsgodtgørelse efter samme principper som i vejloven. Omkostningsgodtgørelsen
angår kun omkostninger med direkte relation til ekspropriationssagen i 2016 og sagsøgerne
har ikke fremlagt en nærmere specificeret opgørelse over det anvendte tidsforbrug.
Retten fastslår, at Silkeborg Kommune samlet set anses for den, der har fået medhold.
HUNDEBØLL FINANCE A/S, Bent Jørgensen og Niels Hundebøll skal derfor til Silkeborg
Kommune betale sagsomkostninger med 50.000 kr. Beløbet er til dækning af advokatudgift.
Silkeborg Kommune agter ikke at anke sagen.

Økonomi
Dommen betyder, at Silkeborg Kommune skal betale 100.000 kr. i omkostningsgodtgørelse og
modtager 50.000 kr. i sagsomkostninger.

Bilag
1 (Dom afsagt 12. februar 2020 - 8303302)
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15 (Fortrolig) Godkendelse af fornyelse af indlejekontrakt
Sagsbehandler: dr20625
SagsID: EMN-2013-68121
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16 (Fortrolig) Orientering om proces for udbud af ejendom
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-05868
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17 (Fortrolig) Beslutning om evt. anlægstilskud
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-00914
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18 (Fortrolig) Drøftelse af økonomi
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2020-00515
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19 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Aktindsigt.
Opfølgning på regnskab 2019.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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20 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), Rune Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade og Dorthe Jensen. Steen
Vindum (V).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Side 56

Side 57

Side 58

