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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06083

Beslutning
Dagsorden er godkendt, idet punkt nr. 17 udsættes.
Udvalget vurderer ikke, at Svend Thue Damgaard er inhabil i forhold til dialogmødet med
Idrætsrådet kl 16.00.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
Gæster:
Riverboat deltager kl. 13.00 – 13.30.
Mette Bune Viborg deltager kl. 13.30 vedr. punkt 2 ”Status på projektet Brugeroplevelsen i
haller og sale”.
Jysk Musikteater deltager kl. 15.15 – 16.00.
Idrætsrådet deltager kl. 16.00 – 16.30.
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2 (Offentlig) Status på projektet Brugeroplevelsen i haller
og sale
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2017-03975

Resume
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har sammen med Ejendomsstaben igangsat et projekt, som
sætter fokus på at udvikle fremtidens brugeroplevelse i Silkeborg Kommunes idrætshaller og
gymnastiksale. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gives her en status på projektet.
Projektleder Mette Bune Viborg deltager og giver en mundtlig orientering.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Mange brugere besøger hver dag vores haller og sale – og vi vil gerne sikre, at det er en god
oplevelse at besøge dem. Derfor har Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen
udviklet et halkoncept.
Halkonceptet består af forskellige elementer:
 Et ensartet design af haller og sale med elementer som wayfinding, informationstavler
og skiltning, således at det bliver nemt at gøre det rigtigt
 Forskelligt materiale, som hjælper brugerne eksempelvis i forbindelse med
nøgleudlevering
 Årlige brugermøder
Konceptet er blevet til på baggrund af en række analyser, interviews,
spørgeskemaundersøgelser og workshops med en bred vifte af interessenter.
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Til juni er halkonceptet implementeret i tre testhaller (Kragelundhallen, Vestergadehallen og
Virklundhallen). Konceptet er i november 2018 evalueret i Kragelundhallen (bilag). I
forbindelse med evalueringen er der gennemført 12 mini-interviews med brugere, som på
evalueringstidspunktet var til stede i hallen. Samtidig er der afholdt et evalueringsmøde med
bestyrelsen. Tilbagemeldingerne er positive. Læs mere i vedhæftede evalueringsrapport.
Processen indtil nu
2017 – udvikling af halkonceptet
2018 – implementering i Kragelundhallen og Vestergadehallen
2019 – implementering i Virklundhallen
Den videre proces
Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i fællesskab udarbejdet en
implementeringsplan. Således at alle haller i Silkeborg Kommune har samme design i 2023.
Finansiering er dog uafklaret, jf. punkt tre, udpeges ét eller flere medlemmer fra Kultur-,
Fritids, og Idrætsudvalget til at besigtige de tre haller hvor konceptet for bedre
brugeroplevelse er implementeret, og vurderer den fremtidige implementering.

Borgerinddragelse
I projektet er der:
 gennemført 10 interviews med foreningsformænd, trænere og skole- og SFO-ledere
 gennemført spørgeskemaundersøgelser (148 besvarelser)
 afholdt en workshop, hvor 12 foreningsmedlemmer fra forskellige foreninger deltog. På
workshoppen blev det aftalt, at foreningsmedlemmerne skulle følge projektet med
sparring og input
 afholdt brugergruppemøder i de tre testhaller
 i forbindelse med evaluering af konceptet er der gennemført et evalueringsmøde samt
afholdt 12 mini-interviews

Bilag
1 (Evaluering - Brugeroplevelser i Kragelundhallen, Silkeborg Kommune - 7722194)
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3 (Offentlig) Udpegning af medlem fra Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget til besigtigelse af haller med implementeret
koncept for bedre brugeroplevelse
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2017-03975

Resume
På baggrund af det gennemførte projekt ”Brugeroplevelsen i haller og sale” er der
implementeret et koncept for bedre brugeroplevelse i tre haller (Kragelundhallen,
Vestergadehallen og Virklundhallen). Som opfølgning på dette projekt, bemyndiges et eller
flere medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til – i samarbejde med forvaltningen at besigtige de tre haller, og vurdere effekterne af de gennemførte tiltag til forbedring af
brugeroplevelsen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at udvalget udpeger ét eller flere medlemmer til at besigtige de haller med
implementeret koncept for bedre brugeroplevelse

Beslutning
Tre af udvalgets medlemmer, Kristoffer Møller Jensen, Bente Refslund og Svend Thue
Damgaard deltager i besigtigelsen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Besigtigelsen af de haller med implementeret koncept for forbedret brugeroplevelse, skal
danne baggrund for drøftelser om konceptets videre udbredelse til kommunens øvrige haller
og sale.
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til at
optimere bygningen i Lunden
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-02125

Resume
Anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden ønskes godkendt i 2019 og 2020.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
En gennemgang af Lundens lokaler har vist et behov for at renovere køkken samt toiletter i
kælderen.
Køkkenet er nedslidt og skal gøres mere brugervenlig således det i større grad vil kunne
fungere selvbetjent, og dermed minimere ekstraopgaver for det personale der har tilsyn med
lokalerne.
Toiletterne i kælderen er nedslidte og ikke tidssvarende og skal derfor også renoveres.
Lunden, -inkl. køkken, er et nøglehus hvilket vil sige der ikke er personale på matriklen i den
daglige drift. Brugere af køkkenet, som eks. er pensionister/foreninger og professionelle, skal
selv kunne agere i funktionelle rammer.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i
2020.
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
udskiftning af legeredskaber
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-02124

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af legeredskaber.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udskiftning af legeredskaber på legepladser er påbegyndt i 2018 og der arbejdes forsat på
udskiftninger:
Der blev i vinteren 2017/2018 udført en analyse af:
 behovet for offentlige legepladser
 behovet for hvilke legeredskaber der er på de offentlige legepladser
Alle dagplejere i hele kommunen blev spurgt til hvad de synes om deres lokale legeplads og
om der var behov for ændringer.
Ud fra analysen og de løbende inspektioner er der lavet en plan for udskiftninger og
renoveringer.
Der er igangsat en større renovering af legepladser, startende efteråret 2018 og frem til
sommeren 2020.
Renoveringerne kommer til at indeholde følgende udskiftninger på legepladserne:
Redskab
Mini bord-bænke sæt
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Antal
21

Legehuse
Nye redskaber
Balance redskaber
Madpakkehuse
Gyngestativer
Vippedyr

8
11
14
1
10
16

Der kan i bilaget på sagen ses hvor de forskellige udskiftninger af redskaber sker.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer i 2019.

Bilag
1 (prioritetsliste 2018 19 - 7735775)
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6 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-02283

Resume
Silkeborg-Voel KFUM har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter om anlægstilskud på 72.000 kr. til opgradering af tilskuerfaciliteterne i Voel-Hallen.
Projektet ønskes gennemført i juni måned, da Silkeborg Kommune planlægger udskiftning af
gulv i samme periode. Projektet har et samlet budget på 144.000 kr.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende beslutning i
Økonomi- og Erhvervsudvalg og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 72.000 kr. til Silkeborg-Voel KFUM under
forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2019,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads,
 at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg-Voel KFUM efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsrådet anbefaler direktionens indstilling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Silkeborg-Voel KFUM har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter om anlægstilskud på 72.000 kr. til opgradering af tilskuerfaciliteterne i Voel-Hallen.
Projektet ønskes gennemført i juni måned, da Silkeborg Kommune planlægger udskiftning af
gulv i samme periode. Projektet har et samlet budget på 144.000 kr.
Ansøger skriver om projektet:
”Voel Hallen er et samlingspunkt – ikke blot for Voel som by, men for et stort område, og for
mere end 500 håndboldspillere, deres forældre, tilskuere og frivillige.
Vi har i klubben ungdomshold repræsenteret på allerøverste niveau, hvilket betyder at der ofte
er mange tilskuere i hallen. Det gælder også, når vi afvikler forskellige stævner samt vores
seniorhold som trækker mange tilskuere. Derfor vil vi gerne udvide vores nuværende
tilskuerfaciliteter i hallen, med en ekstra række på den ene langside i hallen.”
Administrative bemærkninger
Ifølge retningslinjerne for puljen kan ansøger ansøge om anlægstilskud på op til 50 % af de
samlede udgifter til et projekt. Der søges i dette projekt om et tilskud på 50 % af de samlede
udgifter.
Projektet etableres i kommunal hal, men ansøger påtager sig ansvaret for opsyn med tribunen
og løbende vedligehold og eventuelle udbedringer af den.
Ansøger er opmærksom på behovet for koordinering med Kultur- og Borgerserviceafdelingen
og Ejendomme og der har været dialog om projektet.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker følgende til ansøgningen:
”Kultur- og Borgerservice kommentarer: Vi kan anbefale ansøgningen om den påtænkte
udvidelse af tilskuerkapacitet i Voelhallerne, hal 1.”
Det bemærkes, at der 24. september 2018 blev givet tilsagn om tilskud på 66.000 kr. til
Grauballe ungdoms- og gymnastikforening til opklappelige tribuner i Grauballehallen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 72.000 kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 60.000 kr. fra
bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift, fra puljen til lokalt initierede projekter. De
kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at hjemtage en del af
anlægstilskuddet i momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 7716253)
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7 (Offentlig) Orientering om og godkendelse af
dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2016-08243

Resume
Orientering om og godkendelse af dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus.

Indstilling
Skolechefen og kultur- og borgerservicechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget




at dispositionsforslaget tages til efterretning af Børne- og Ungeudvalget
at dispositionsforslaget godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
at projektering af hal, sale og multihus kan igangsættes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 06-05-2019

Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Idé- og Programudvalget har nu afholdt sit andet møde og godkendt det foreliggende
dispositionsforslag.
Idé- og Programudvalget og den nedsatte projektgruppe har repræsentation fra lokalområdet,
Ejendomme, Kultur- og Borgerservice og Skole. Repræsentationen fra skoleområdet har
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kunnet sikre grundlaget for at det kommende samlede idrætscenter kan knytte sig an til det
efterfølgende skolebyggeri.
Dispositionsforslaget indeholder i hovedtræk opførelsen af en ny hal 2 og 2 gymnastiksale, der
er sammenbygget med den eksisterende hal. Multihuset og foyer/ankomstområde udgør
forbindelsen mellem den gamle og den nye hal med foyer, køkken og café i stueplan samt
mødelokaler og opholdsområde på 1. sal. Der opføres 2 nye store omklædningsrum med
lærer-/dommeromklædning, der kan betjene både den nye hal samt gymnastiksalene.
Gymnastiksalene opføres således, at det er muligt at bryde 2 af væggene op til en
sammenbygning med den nye skole.
Af tidsplanen fremgår det, at projektet kan udbydes i totalentreprise efter lokalplanens
vedtagelse i august 2019. Projektering, forhandling og myndighedsbehandling kan således
foregå fra oktober til marts 2020, hvorefter byggestart kan ske. Aflevering/ibrugtagning af
byggeriet er planlagt til februar 2021.

Borgerinddragelse
Lokalråd, idrætsforening og skole har som kommende brugere af faciliteterne været
repræsenteret i Idé- og Programudvalg, workshop samt projektgruppe.

Økonomi
Projektets samlede økonomi består af budget til to gymnastiksale, hal, multihus og
pælefundering. I alt 26,456 mio. kr. eksklusiv multihus, hvoraf 8,6 mio. kr. tilføres til de to
gymnastiksale fra bevilling 41 Skoler.eksklusiv Multihus.

Bilag
1 (Dispositionsforslag Gødvad hal 2, sale og multihus - 7710342)
2 (Tidsplan Gødvad hal, sale og multihus - 7710340)
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8 (Offentlig) Indledende drøftelse af udvalgsaftale for
bevilling 34 Kultur og Fritid
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-04798

Resume
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal på deres møder 3. og 13. juni 2019 drøfte og
fastlægge udvalgsaftalen, herunder bevillingsmålene, for budget 2020 for udvalgets område.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at udvalget giver foreløbige inputs til udvalgsaftale og bevillingsmål

Beslutning
Drøftet. Udvalgets inputs medtages i det videre arbejde frem mod udvalgets budgetmøde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal på deres møder 3. og 13. juni 2019 drøfte og
fastlægge udvalgsaftalen, herunder bevillingsmålene, der skal indgå i det videre arbejde med
budget 2020.
Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgsaftalen, herunder bevillingsmålene, med henblik
på at give input til arbejdet frem mod udvalgsmøderne i juni 2019.
Bevillingsmålene skal indarbejdes i udvalgsaftalen for bevilling 34 Kultur og Fritid.
Målene skal respektere byrådets strategiske målsætninger for budgetåret 2020, som de
fremgår af målaftalen for budget 2020.
Målaftalens strategiske mål, som blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 19.
marts. 2019, er vedlagt som bilag.
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Bilag
1 (Bilag 3. Opsamling af mål og handlinger for budget 2020-2023 - 7718915)
2 (Bilag 4. Forslag til indarbejdelse til Målaftale for budget 2020-2023 - 7718931)
3 (Skabelon til udvalgsaftale 2020 - 7718940)
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9 (Offentlig) Budgetopfølgning 31.03.2019
Sagsbehandler: dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2019 gennemført opfølgning
på økonomi og aktivitet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for
alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.
marts 2019"
 at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
"Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019"
 at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilaget, godkendes
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
"Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019"
 at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
31.03.2019
Regnskab
34 Kultur og
123.979
131.414
39.008
130.301
1.113
Fritid
I alt
123.979
131.414
39.008
130.301
1.113
driftsudgifter
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* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
34 Kultur og Fritid
Afvigelsesbemærkninger, drift
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,113 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne skyldes hovedsagelig en mindreudgift på medlems- og lokaletilskud, Den
Kreative Skole og Bibliotekerne.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1000 kr.,
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
Afvigelse**
anlæg
Budget
Budget*
31.03.2019
Regnskab
34 Kultur og
36.550
102.516
4.768
50.221
52.295
Fritid
I alt
36.550
102.516
4.768
50.221
52.295
anlægsudgifter
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

34 Kultur og Fritid
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 52,295 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne skyldes hovedsageligt at anlægsprojekterne er igangværende og først afsluttes i
2020.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - 7739177)
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10 (Offentlig) Bevillingsmål 31.03.2019
Sagsbehandler: dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 31. marts 2019 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget



at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning
at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning
på udvalgsmålene findes i bilaget).
Sagen
Overordnet status på udvalgsmål for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål



Bevilling 34 Kultur og Fritid
Implementering af handleplan for kulturpolitikken

X

Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken

X

Sårbare og udsatte borgere

X

Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorX
og eventliv.
X
Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad
Implementering af Bevæg dig for livet
International Dukketeater Festival
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X
X

NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af
året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet
af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i
løbet af året

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning - 7739188)
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11 (Offentlig) Godkendelse af videreudviklet model for
Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra
budget 2020
Sagsbehandler: Dr27904
SagsID: EMN-2016-04906

Resume
Kultur på recept i Silkeborg Kommune er i perioden oktober 2016 til oktober 2019 blevet
støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Der er tale om et tværgående
samarbejdsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Kultur- og
Borgerserviceafdelingen samt Beskæftigelsesafdelingen. På baggrund af de positive resultater,
der er opnået hidtil, ønskes den tilrettede model for Kultur på recept godkendt i en 3-årig
periode fra 2020, hvor der fortsat evalueres på indsatsens effekter.

Indstilling
Beskæftigelseschefen, Kultur- og Borgerservicechefen, Sundheds- og Omsorgschefen og
Socialchefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget


At den videreudviklede model for Kultur på recept godkendes

Endvidere indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget


At spørgsmålet om finansiering af Kultur på recept med 837.000 kr. årligt i perioden
2020-2022 henvises til budgetarbejdet for budget 2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 07-05-2019

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
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Dato: 08-05-2019

Et flertal i Arbejdsmarkedsudvalget (Morten Høgh (V), Harry E. Madsen (V), Helga Sandorf
Jacobsen (V) og Peter Nyegaard Jensen (V)) ønsker ikke at følge indstillingen, fordi de
vurderer, at projektet primært har et sundhedsmæssigt perspektiv.
Et mindretal i Arbejdsmarkedsudvalget (Dorthe Schou Jensen (A), Kim Nielsen Barslund (A) og
Bente Refslund (F)) ønsker at følge indstillingen.
Ej til stede
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 08-05-2019

Indstillingen godkendt
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
(Se venligst vedlagte bilag for uddybende information om Kultur på recept, bl.a. i forhold til
resultater, forskning og borgerudtalelser).
Kort om Kultur på recept
Kultur på recept består af et rehabiliterende kulturforløb for sygemeldte og ledige med stress-,
angst- og depression. Ved at lade deltagerne indgå i et fællesskab, hvor der fokuseres på
kulturelle input fremfor sygdom og diagnoser, kan borgerne styrke deres trivsel. Dette kan øge
den enkeltes parathed til og tro på job eller uddannelse.
Målsætning
Mål for sundhedsområdet: At styrke borgernes mentale sundhed og trivsel samt at øge deres
helbredsmestring, ved at fokusere på kulturoplevelser – ikke på sygdom.
Mål for beskæftigelsesområdet: At borgerne oplever en øget parathed til og tro på
job/uddannelse. I målingen differentieres der mellem de forskellige målgrupper.
Mål for kulturområdet: At øge borgernes kendskab til Silkeborgs kulturinstitutioner, så de
fremover vil anvende kulturoplevelser som en del af deres helbredsmestring.
Forankringsmodel for Kultur på recept 2.0
På baggrund af de erfaringer, der er gjort i udviklingsprojektet, er styregruppens anbefaling:
 At der afvikles max. 6 forløb årligt (ca. 90 borgere)
 At forløbene har en varighed à 8 uger
 At forløbene indeholder 2 ugentlige kulturaktiviteter
 At der udvikles på en beskæftigelsesrettet del i projektmodellen
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Den nye Kultur på recept-model består af et otte ugers forløb med to ugentlige kulturaktiviteter, der forgår på Silkeborgs kulturinstitutioner (i alt 16 aktiviteter). Der er tilføjet to
nye arbejdsmarkedsrelaterede elementer til modellen:
1. I ugerne 5-6-7-8 er der integreret et særligt tilpasset JobID-forløb med én ugentlig
aktivitet på programmet (i alt 4 aktiviteter). Hver aktivitet varer max to timer og kan
f.eks. foregå på en kulturinstitution. JobID-forløbet tager afsæt i de ressourcer og
kompetencer, borgeren har opnået gennem Kultur på recept, og formålet er, at
borgeren får påbegyndt en refleksion over dette udbytte og koblingen til
arbejdsmarkedet. Ved at integrere et direkte beskæftigelsesrettet element, som
understøtter de erfaringer, borgeren har gjort sig gennem Kultur på recept, kan man
skabe en smidig brobygning til det videre forløb. JobID-forløbet bygger videre på det
allerede etablerede fællesskab fra Kultur på recept, hvorved der kan skabes en tryg
ramme, hvor borgerne kan lade sig inspirere af hinanden og opnå en bredere tænkning
i forhold til deres individuelle jobforløb. JobID-aktiviteterne tilpasses med blik for de
forskellige målgruppers ressourcer og arbejdsparathed. Fokus er på, hvad borgeren
KAN – ikke på hvad borgeren ikke kan. Alle borgere, der henvises til Kultur på recept,
skal være motiverede for at deltage i JobID-forløbet parallelt.
De tilknyttes fast to virksomhedskonsulenter/JobID-undervisere til på skift at varetage
JobID-forløbene i regi af Kultur på recept. Da der indgår borgere fra mange forskellige
målgrupper i Kultur på recept, skal konsulenterne have blik for de store
ressourceforskelle på tværs af deltagerne. Konsulenterne skal desuden have en grundig
viden om, hvad Kultur på recept er, så de, gennem motiverende dialog med grupperne,
er i stand til at koble borgernes erfaringer fra kulturforløbet til de muligheder, der er på
arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsloven.
2. I uge 6 af Kultur på recept-forløbet skal borgeren deltage i et opfølgende møde med
egen sagsbehandler. Formålet er at afklare næste skridt på borgers vej mod
arbejdsmarkedet. Hvis borger er parat igangsættes en hel eller delvis raskmelding, en
virksomhedspraktik eller et individuelt forløb med en virksomhedskonsulent.
Sagsbehandler indkalder allerede til det opfølgende møde, når borger henvises til Kultur
på recept.
Figuren på næste side viser en uge-for-uge oversigt af et Kultur på recept-forløb:

Opstart
Kultur på
recept
Uge 1

Kultur på
recept +
opstart
JobID
Uge 5

2
kulturaktiviteter

2
kulturaktiviteter
+ 1 JobIDaktivitet

Kultur på
recept
Uge 2

Kultur på
recept +
JobID
Uge 6

2
kulturaktiviteter

2
kulturaktiviteter
+ 1 JobIDaktivitet
+ opfølgende
samtale med
sagsbehandler

Kultur på
recept
Uge 3

Kultur på
recept +
JobID
Uge 7

2
kulturaktiviteter

2
kulturaktiviteter
+ 1 JobIDaktivitet

Kultur på
recept
Uge 4

Afslutning
Kultur på
recept +
JobID
Uge 8

2
kulturaktiviteter

2
kulturaktiviteter
+ 1 JobIDaktivitet

For at Kultur på recept ikke forlænger borgers vej mod beskæftigelse, er det sideløbende
muligt at være delvist raskmeldt på job, at starte i en praktik eller at følge andre tilbud.
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Indsatsen kan desuden sættes i spil tidligt (omkring 8. uge) og dermed have en forebyggende
effekt, som kan være medvirkende til, at borgeren kommer hurtigere videre.
Der bør i forbindelse med en videreførelse af tilbuddet være et fortsat fokus på dels en
kvalificering af, hvilke borgere, der profiterer; dels en løbende evaluering af indsatsen og dens
effekter; dels at undersøge udviklingspotentialet i Kultur på recept.
Resultater fra satspuljeprojektet
Den seneste evaluering fra januar 2019 afspejler, at der ud af de 111 borgere, som indgår i
databehandlingen, er 60 %, der har forbedret deres mentale sundhed og trivsel i markant
grad. Desuden føler 45 % af deltagerne efter forløbet, at de i højere grad er parate til at blive
en del af arbejdsmarkedet (igen), og 54 % føler i høj grad, at forløbet har inspireret dem til at
benytte sig af kommunens kulturtilbud.
En stor gevinst ved at deltage i Kultur på recept er fællesskabet, som har en positiv effekt på
borgernes sociale sundhed:
Hvad måles der på?

Før Kultur på
recept

Efter Kultur på
recept

Andel af deltagerne, der i mindre grad har lyst
og overskud til at være sammen med andre
mennesker

41 %

18 %

Andel af deltagerne, der i høj grad har lyst og
overskud til at være sammen med andre
mennesker

11 %

23 %

Andel af deltagerne, der i høj grad føler sig
påvirket af deres mentale lidelse i dagligdagen

57 %

38 %

Evalueringen afspejler desuden, at 99 % af deltagerne er enten meget tilfredse eller tilfredse
med forløbet.
Resultaterne er tilsvarende positive i de tre andre danske kommuner, som ligeledes indgår i
satspuljeprojektet omkring Kultur på recept: Aalborg, Nyborg og Vordingborg.
Status på mental sundhed i Silkeborg Kommune
Ifølge ’Sundhedsprofil for region og kommuner’, 2017, er der i perioden 2013-2017 sket en
signifikant forværring af den mentale sundhed i Silkeborg Kommune:
 Borgernes selvvurderede trivsel og livskvalitet er faldet med 7 procentpoint.
 31 % af borgerne har et højt stressniveau (svarer til en stigning på 5 procentpoint).
 5 % af borgerne har en angstlidelse (svarer til en stigning på 2 procentpoint).
 6 % af borgerne har en depression.
 8 % af borgerne lider af svær ensomhed (svarer til en stigning på 3 procentpoint).
En forankring af Kultur på recept i Silkeborg Kommune kan bidrage til at supplere paletten af
tilbud til sygemeldte og ledige ramt af psykiske udfordringer. De øvrige tilbud, som Silkeborg
Kommune i dag udbyder, arbejder primært med logiske og rationelle tilgange, hvor der
anvendes kognitive redskaber til at sætte sig mål for forandringer. Tilgangen i Kultur på recept
bygger på sanseindtryk, følelsespåvirkninger og refleksioner over disse, uden at den enkelte
borger skal forholde sig til sine egne psykiske problematikker.
Med en bred vifte af tilbud sikrer Silkeborg Kommune, at den enkelte borger bedst muligt kan
blive støttet i en relevant og meningsfuld rehabiliteringsproces.
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Borgerinddragelse
Deltagerne fra Kultur på recept inddrages i udviklingen af kulturforløbene, som løbende
justeres på baggrund af deres feedback. Enkelte borgere har desuden deltaget med oplæg
omkring deres erfaringer med Kultur på recept, f.eks. på afdelingsmøder i Beskæftigelsesafdelingen. Endvidere har en håndfuld borgere medvirket i en informationsfilm, som har været
delt på de sociale medier og vist på skærme i Jobcentret samt Borgerservice.

Økonomi
Følgende omkostninger vil være forbundet med driften af Kultur på recept i Silkeborg
Kommune:
 Løn til kulturguider
 Løn til projektleder/kulturkoordinator (ansat 30 t/uge)
 Løn til sundhedskoordinator (ansat 10 t/uge)
 Løn til virksomhedskonsulenter (frikøbes 12 t/forløb)
 Udgifter til kulturpas og materialer
6 årlige forløb à 8 ugers varighed med 2 ugentlige kulturaktiviteter (ca. 90 borgere):
De samlede årlige omkostninger = ca. 837.000 kr.
Der anmodes om midler til en 3-årig periode fra 2020-2022. Midlerne skal tilføres Bevilling 34
Kultur og Fritid. Der er ikke finansiering til projektet inden for budgettets rammer.

Bilag
1 (Bilag - Uddybende notat vedr. videreførelsen af Kultur på recept - 7728136)
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12 (Offentlig) Godkendelse af ansøgning til Boligsocial
helhedsplan 2019-2023
Sagsbehandler: Dr15040
SagsID: EMN-2019-01901

Resume
Siden 1. november 2015 har Sundheds- og Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget i samarbejde med boligforeningerne AB og AAB
drevet en boligsocial indsats i fire boligafdelinger på Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej.
Den 4-årige indsats, der er finansieret med midler fra Landsbyggefonden, udløber 31. oktober
2019, hvorfor parterne har ansøgt om midler til en ny 4-årig periode. Prækvalifikationen blev
godkendt af Landsbyggefonden i september 2018, og med udgangspunkt i denne og en række
efterfølgende møder, har parterne udfærdiget den endelige ansøgning til Landsbyggefonden.
Fremadrettet er også Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medansøger.
Ansøgningen sendes til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forud for
godkendelse i byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,


at ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023 godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales. Udvalget anmoder endvidere administrationen om generelt at være
opmærksom på muligheder for, at eksisterende projekter og strategier, som f.eks. ”Bevæg dig
for livet”, kan understøtte den boligsociale indsats.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 06-05-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Socialudvalget
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Dato: 07-05-2019

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 08-05-2019

Indstillingen godkendt
Ej til stede
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 08-05-2019

Indstillingen godkendt
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Siden 1. november 2015 har Sundheds- og Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget i samarbejde med boligforeningerne AB og AAB
drevet en boligsocial indsats i fire boligafdelinger på Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej.
Den 4-årige indsats, der er finansieret med midler fra Landsbyggefonden, udløber 31. oktober
2019, hvorfor parterne har ansøgt om midler til en ny 4-årig periode. Prækvalifikationen blev
godkendt af Landsbyggefonden i september 2018, og med udgangspunkt i denne og en række
efterfølgende møder, har parterne udfærdiget den endelige ansøgning til Landsbyggefonden.
Fremadrettet er også Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medansøger.
Ansøgningen tager afsæt i de gode projekterfaringer fra nuværende helhedsplan, og har
derudover inddraget beboerdemokrater og kommunale afdelinger, så ansøgningen afspejler de
udfordringer og behov, der er. Derudover påkalder den pr. 1. december 2018 tildelte ”ghetto”status for området Lupinvej/Resedavej, at parterne igangsætter et arbejde for at komme af
listen. Den kommende boligsociale indsats indgår i dette arbejde.
Helhedsplanen tager udgangspunkt i en vision om, at ”Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej, via
de ressourcer der er i områderne, har et positivt omdømme, og er gode og trygge steder at
leve og vokse op i”.
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Visionen realiseres gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommune og
boligorganisationer, og med fælles afsæt i følgende formål:
 At skabe attraktive, velfungerende og bæredygtige boligområder båret af fællesskaber
 At skabe tværgående indsatser der øger trivsel og sundhed, beskæftigelses- og
uddannelsesgrad samt social udvikling i områderne.
Den boligsociale indsats vil have fokus på tidlige indsatser af forebyggende karakter,
opbygning og udvikling af aktivt medborgerskab og handlekraft, lokale vejledningsmuligheder
og brobygning til eksisterende kommunale tilbud.
Helhedsplanens aktiviteter ligger inden for følgende tre indsatsområder defineret af
Landsbyggefonden:
1. Tryghed og trivsel
2. Uddannelse og beskæftigelse
3. Forebyggelse og forældreansvar
Følgende strategiske mål for hvert indsatsområde fungerer som pejlemærker for
helhedsplanens 4-årige virke:

Der ansættes i alt fire medarbejdere i helhedsplanen, heriblandt en daglig leder, der refererer
til en bestyrelse bestående af to kommunale direktører og to boligforeningsdirektører.
Den overordnede tovholderfunktion for helhedsplanen, herunder kontakten til
Landsbyggefonden, ligger i Arbejdernes Byggeforening.
Boligsocial Helhedsplan Silkeborg løber fra 1. november 2019 til 31. oktober 2023.
Ansøgningen sendes til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forud for
godkendelse i byrådet.

Borgerinddragelse
Repræsentanter for afdelingsbestyrelserne i de fire boligafdelinger har været involveret i
processen fra start og løbende. Derudover har der været møder med fagfolk, der arbejder i
områderne, for at målrette behov og udfordringer. Endelig skal helhedsplanen vedtages af
beboerne ved beboermøder i begge lokalområder i juni 2019.

Økonomi
Budgettet for helhedsplanen er på 13,3 mio. kr. over fire år. Landsbyggefonden dækker op til
75 % af udgifterne. Silkeborg Kommune skal medfinansiere mindst 12,5 %, dvs. 1,66 mio. kr.
over fire år. Tilsvarende skal boligorganisationerne medfinansiere 12,5 %.
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Den kommunale medfinansiering dækkes af medarbejdertimer og kontant tilskud. Følgende
afdelinger har tilkendegivet at bidrage med tilskud:
 Skoleafdelingen med 80.000 kr. pr. år, i alt 320.000 kr.
 Ungdomsskolen med 158.000 kr. pr. år, i alt 632.000 kr.
 Kultur- og Borgerserviceafdelingen med i alt 250.000 kr. i projektmidler.
 Beskæftigelsesafdelingen bidrager, via den fokuserede indsats på Lupinvej og
Resedavej med en indsats svarende til 900.000 kr.
Landsbyggefonden giver endeligt tilsagn om at støtte helhedsplanen økonomisk, når
godkendelsesprocedurerne er gennemført i kommune og boligorganisationer.

Bilag
1 (Strategisk Samarbejdsaftale om Boligsocial Indsats 2019-2023 - 7719736)
2 (Organisationsmodel 2019-2023 - 7719687)
3 (Aktivitetsoversigt helhedsplan 2019-2023 - 7719681)

Side 29

13 (Offentlig) Silkeborg Classic søger tilskud til Silkeborg
Classic Concerts 2019
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2019-02221

Resume
Silkeborg Classic søger om en underskudsgaranti på 38.700 kr. til festivalen Silkeborg Classic
Concerts. Festivalen finder sted primo august 2019 med 9 koncerter rundt i Silkeborg
Kommune.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at der bevilges en underskudsgaranti på op til 30.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Classic søger om en underskudsgaranti på 38.700 kr. til sin årlige festival Silkeborg
Classic Concerts.
Silkeborg Classic er en forening med 150 medlemmer og det er 7. gang der arrangeres
klassisk festival. Silkeborg Kommune bevilger et årligt tilskud til festivalen, i 2019 er der
bevilget et tilskud på 50.000 kr. Udover festivalen arrangerer foreningen klassiske koncerter,
ofte i samarbejde med andre arrangører.
De 9 koncerter under Silkeborg Classic Concerts bliver afholdt i perioden 1.–11. august 2019.
Der bliver koncerter med bl.a. The Nordic Baroque Band, Duo Qvist og Rastogi, Trio Gemini og
Two Button Brass Quintet fra USA. Koncertstederne bliver i Tvilum, Them og Silkeborg By.
Ansøger anfører bl.a. i ansøgningen:
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”Vi har lave billetpriser for børn og unge, ligesom vi forsøger at præsentere nye unge
musikalske talenter. De skal være med til at inspirere andre unge musikere og derved sikre
musikkens fødekæde. I år bliver det Two Button Brass Quintet.
Danmarks Radio har tilkendegivet, at man ønsker at transmittere koncerten i Tvilum Kirke med
The Nordic Baroque Band”.

Budget
Udgifter
Honorar kunstnere
Produktionsomkostninger
Markedsføringsudgifter
Administration - revision, gaver m.m.
Udgifter i alt
Indtægter
Silkeborg Kommune
Øvrige sponsorer
Entreindtægter
Medlemsgebyr
Indtægter i alt
Resultat

Kr.
140.000
21.400
31.000
5.300
197.700
50.000
65.000
4.000
40.000
159.000
-38.700

Foreningens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2018 24.393 kr.
Tidligere tilskud til ansøger til lignende arrangementer:
Arrangement
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg

Classic
Classic
Classic
Classic

Festival
Festival
Festival
Festival

År

Tilskud kr.

2018
2017
2016
2015

50.000
50.000

Underskudsgaranti kr.
40.000
45.000
95.000
75.000

Markedsføring vil ske ved plakater og flyers. Der kommer visning på pyloner og private
lysinfotavler i Silkeborg. Der annonceres på hjemmeside og Facebook. Foreningens
hjemmeside er opgraderet og indeholder videoklip fra festivalen 2018. Medlemskab af Visit
Silkeborg skal øge synligheden. Derudover er andre tiltag på vej, f.eks. markedsføring på
andre arrangørers platforme samt annoncer.
Kulturrådet udtaler:
”Silkeborg Classic søger om underskudsgaranti på kr. 38.700 i forbindelse med afviklingen af
en årlig sommerfestival hvor der afvikles ca. 10 koncerter over en uge på forskellige lokaliteter
i Silkeborg Kommune. Silkeborg Classic har modtaget 50.000 kr. i 2019 til driftsstøtte fra
Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kulturråd vurderer at festivalen præsenterer et alsidigt program af god kvalitet
indenfor den klassiske genre. Det er positivt at festivalen i et par tilfælde gennemfører
arrangementer uden for Silkeborg by.
Det skal dog bemærkes, at der søges underskudsdækning til en aktivitet, der indregner
foreningens driftsomkostninger.
Silkeborg Kulturråd finder festivalen støtteværdig under hensyn til ovenstående
bemærkninger.”
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Økonomi
Puljen ”de kulturelle frie midler” for 2019 udgør 1.021.000 kr. Der resterer pr. 24. april 2019
336.114 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.

Bilag
1 (Ansøgning, plakat og budget - 7736176)
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14 (Offentlig) Jørgen Michaelsen søger tilskud til
jubilæumsbog
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2019-01727

Resume
Den lokale tegner Jørgen Michaelsen søger tilskud udgivelse af en jubilæumsbog. Bogen
kommer til at hedde ”På streg med livet” og markerer ansøgers 50 års jubilæum. Der søges
om tilskud på 10.000 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget



at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til udgivelse af bogen
at der afleveres 10 eksemplarer til Silkeborg Kommune

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den lokale tegner Jørgen Michaelsen ønsker i forbindelse med sit 50-års jubilæum at udgive en
jubilæumsbog. Bogen skal hedde ”På streg med livet”, den får et sideantal på 144 og bliver
udgivet i efteråret 2019.
Jørgen Michaelsen har gennem alle årene tegnet til Midtjyllands Avis og har tidligere udgivet
en bog ved sit 40 års jubilæum.
Ansøger skriver bl.a. i ansøgningen:
”Gennem 5 årtier har jeg tegnet og formidlet stort og småt fra Silkeborg. Jeg har taget
udgangspunkt i byens mange facetter, dens historie og udvikling. For at sætte tingene i
perspektiv har jeg i begyndelsen af bogen valgt at vise nogle eksempler på, hvordan drengen,
der ikke kunne lade være med at tegne, tog de første skridt i tegnekunsten. Jeg har for at
præsentere en bredere vifte af mine arbejder medtaget studier af personer, humoristiske ting
og rejseskitser. Mine mange tegninger udgør en dokumentation, der set med lokalhistoriske
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briller rummer et værdifuldt aspekt. Hovedparten af Silkeborg-motiverne er udført efter
sommeren 2010 (hvor 40-års jubilæumsbogen blev udgivet).”
Bogen vil blive solgt ved kontakt til virksomheder og i boghandler.
Budget
Udgifter
Produktion 900 bøger – tryk Skabertrang
Administration, fakturering, lager Skabertrang
Salgs- og kørselsomkostninger
Udgifter i alt
Indtægter
Salg 500 bøger a 100 kr. til virksomheder
Salg 300 bøger a 105 kr. i boghandel*
Indtægter i alt
Resultat

Kr.
80.500
4.025
8.600
93.125
50.000
31.500
81.500
-11.625

* Udsalgsprisen hos boghandler bliver 200 kr. inkl. moms.
Ansøger fik i 2010 bevilget et tilskud på 9.000 kr. til sin 40-års jubilæumsbog.
Leder af Silkeborg Arkiv Lis Thavlov udtaler:
”Stop lige op og tænk på, hvilken udvikling byen har gennemløbet i de sidste 50 år. Det er
næsten ikke til at forestille sig eller fatte, vel? Silkeborg Arkiv har i sine samlinger den
fotografiske dokumentation af denne udvikling. Derudover er vi så heldige, at tegneren Jørgen
Michaelsen troligt i hele denne periode har stillet sig op med sin skitseblok og med sin
karakteristiske pen gengivet, hvad han så. Byens gader og stræder, pladser og torve og
specielle bygninger eller detaljer i byens rum.
”På streg med livet” er Jørgen Michaelsens anden udgivelse, ”At tegne er at se” blev udgivet
ved 40 års jubilæet, så det er især tegninger fra de senere år, der er samlet i denne 50 års
jubilæumsbog.
Jørgen Michaelsen har gennem tiden fået bragt tegningerne i Midtjyllands Avis, men de er så
gode, at de fortjener noget mere. De er interessante at gå på opdagelse i – og de vil helt klart
i de kommende år blive set på med ”historiske briller”.
Derfor er det helt oplagt, at disse tegninger også formidles i bogform. Dermed bliver vor nære
fortid fastholdt og videregivet til eftertiden.
Så jeg kan helt klart anbefale, at bogprojektet får den støtte og opbakning, det vitterligt
fortjener.”

Økonomi
Puljen ”de kulturelle frie midler” for 2019 udgør 1.021.000 kr. Der resterer pr. 24. april 2019
336.114 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.
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15 (Offentlig) Konstituering af formand i sommeren 2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2019-02435

Resume
Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie i
sommeren 2019.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at Rune Kristensen konstitueres som formand i ugerne 28 – 29 - 30, da Johan
Brødsgaard holder ferie i denne periode.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formand Johan Brødsgaard holder ferie i ugerne 28 – 29 – 30.
I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt § 21 vil et udvalgsmedlem, der på grund
af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst to
uger, i funktionsperioden modtage vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt
for den pågældende periode.
Det følger heraf, at hver konstituering eller funktionsperiode skal udgøre en uafbrudt periode
på mindst to uger for at berettige til funktionsvederlag. Kortere perioder kan således ikke
lægges sammen.
Bestemmelsen gælder for stående udvalg og Børn og unge-udvalget.
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16 (Offentlig) Drøftelse af mulige principper for ny
tildelingsmodel for selvejende haller
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2018-03070

Resume
Udvalget bedes drøfte resultaterne af BDO’s analyse vedr. selvejende haller. På baggrund
heraf drøftes mulige principper for ny tildelingsmodel for selvejende haller.

Indstilling
Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at udvalget drøfter mulige principper for ny tildelingsmodel for selvejende haller

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har igangsat en analyse af økonomiske og servicemæssige
forhold i selvejende haller v. BDO. Udvalget er tidligere blevet præsenteret for analysen, bl.a.
på udvalgets møde 8. april 2019.
Med afsæt i analysens resultater ønskes en drøftelse af analysen, herunder en drøftelse af
mulige principper for ny tildelingsmodel for selvejende haller.
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17 (Offentlig) Drøftelse af kulturanalyserne ”Mellem ballet
og biografer” samt ”Museumslandskabet”
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2019-02454

Resume
Tænketanken Mandag Morgen, Altinget, en række kulturinstitutioner og kulturaftaler samt
Realdania har støttet op om udarbejdelsen af 2 rapporter om det danske kulturliv. Disse 2
rapporter er for nyligt udkommet og giver dels et billede af danskernes holdning til kultur samt
en indføring i det danske museumslandskab anno 2019.
Der er tale om 2 meget gennembearbejdede rapporter, som præsenteres for udvalget for at få
en drøftelse af de nationale tendenser på kulturområdet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at rapporterne drøftes med henblik på at drage paralleller til kulturlivet i Silkeborg

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er for nylig udarbejdet to store rapporter om det danske kulturliv:
-

”Mellem ballet og biografer” – kultur ifølge danskerne

-

”Museumslandskabet” – Kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med Altinget og Altingets Kulturpolitiske Netværk
bag rapporten ”Mellem ballet og biografer”. Sammen har de ønsket at undersøge kulturens
værdi og betydning for danskerne. Rapporten har til formål at fungere som hjertestarter for
den offentlige debat om kulturens rolle i det danske velfærdssamfund.
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Realdania har med rapporten ”Museumslandskabet”, ønsket et få foretaget en bred analyse af
museumslandskabet i Danmark. Et overblik over forandringerne gennem historien og et indblik
i holdninger og synspunkter hos andre aktører i kulturlivet. Et emne, som i høj grad kan
påvirke museernes fremtid lokalt, hvorfor Realdania med denne rapport håber at kunne
inspirere og fremme en god debat om de strategiske beslutninger, som skal forme fremtidens
museumslandskab.
Silkeborg Kommune er kendetegnet ved et stort aktivitetsniveau blandt vores kulturaktører,
samtidig med, at kommunen råder over en række større og mindre kulturinstitutioner samt 2
statsstøttede museer, hvorfor en drøftelse af de nationale tendenser er helt essentielt for at
kunne kvalificere de strategiske beslutninger, som kommunen kommer til at stå overfor ift.
kulturpolitikken fremadrettet.
Rapporterne er uddelt i papirform, men kan hentes i følgende links:
https://www.mm.dk/misc/MELLEM%20BALLET%20OG%20BIOGRAFER_kultur%20if%C3%B8lg
e%20danskerne.pdf
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/museumslandskabet
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18 (Offentlig) Gensidig information - orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06084

Beslutning
Orienteringerne taget til efterretning.
Udvalgsformanden har den 5. marts og 30. april 2019 deltaget i møder vedr. Den Vestdanske
Filmpulje i Filmby Aarhus.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra formanden:
Orientering fra udvalgsmedlemmer:
 Evt. fra konferencer.
Orientering fra forvaltningen:
 Kulturpuljer pr. 24. april 2019 – se bilag.
 Status på søbade.
 Status på planlægning af studietur.

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 24. april 2019 - 7723495)
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19 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 13.05.2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06085

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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