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Aarhus

Att: Mette Lerche Sørensen

08/12/15

Return on Investment – opgørelse 2013 +2014 samt prognose
Som aftalt i kontrakten mellem Silkeborg Kommune og Fonden Aarhus 2017, fremsendes hermed den
årlige opgørelse af kommunens Return on Investment.

Return on Investment procenten fortæller, hvor stor en del af det tilskud, som kommunen har ydet til
Aarhus2017, der bliver tilbagebetalt gennem projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter)
afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.

Opgørelsen gælder projektaktiviteter i 2013 og 2014 og er baseret på informationer, der er oplyst af
projektejerne via et spørgeskema i foråret 2015.

Den Regionale Styregruppe for Aarhus 2017 besluttede 3. september 2015, at opgørelsen skal
ledsages af en prognose for hele perioden. Denne prognose er ligeledes baseret på informationer fra
projekterne indsamlet i september 2015.

Ifm. prognosen skal det pointeres, at den er baseret på 46% forbrug af programbudgettet. Det vil sige,
at mere end halvdelen af programbudgettet ikke indgår i prognosen.

I 2016 vil vi dels lave en beregning, der inkluderer bevillingerne fra 2015 samt en justeret prognose.

Vi vedhæfter efter ønske fra den Regionale Styregruppe en oversigt over, hvilke projekter, der i
skemaet har oplyst, at de forventer at afvikle aktiviteter i Silkeborg Kommune. Da det er en prognose,
kan der fortsat ske justeringer i denne oversigt.

Vi vedhæfter også en skabelon til formidling af resultatet, som er udarbejdet af den regionale
arbejdsgruppe, samt et baggrundsnotat.

M.v.h.
Lene Øster
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ROI – opgørelse 2013-2014 samt forecast

Dec. 2015

Silkeborg Kommune
ROI i alt 2013 og 2014

1.352.568

Forecast 2015

1.629.639

Forecast 2016

1.521.804

Forecast 2017

1.860.044

ROI Forecast i alt 2015, 2016 og 2017
ROI i alt 2013 og 2014 + ROI forecast i alt 2015, 2016 og 2017

Samlet tilskud til Aarhus 2017 (2015 pl)
ROI opfyldelse forecast

Manglende ROI, kr.

5.011.487
6.364.055

6.688.000
95%

323.945

Siden beregningen af prognosen er der tildelt yderligere 650.000 kr. til KunstCentret Silkeborg Bad, hvilket
bringer ROI op på 105 %. Yderligere er der en forventning om, at tilskud til Museum Jorn falder på plads
primo 2016. Åbningsarrangementet på tværs af regionen er heller ikke medtaget i prognosen.
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Oversigt – projekter i kommunen

nov. 2015

Tabellen herunder viser, hvilke projekter, der har oplyst, at de forventer at have aktiviteter i jeres
kommune i 2015, 2016 og 2017. Som beskrevet tidligere stammer oplysningerne fra de data, der er
indhentet i forbindelse med beregningen af prognosen for Return On Investment. Det må derfor forventes,
at der kan ske ændringer i projekternes geografi i takt med, at projekterne udvikler sig.

Silkeborg
River Art - Silkeborg Ildfestregatta
Silkeborg Ildfestregatta
The Independent AIR
Urban Lab
Future living
Rethink Folk Music
Gentænk foreningen - Outdoor
Herregårdene - porten til Europa
OUT OF THE BOX
Global Jazz Explorer
Operatøraftale film, medie og cross-medie
Erhvervslivets engagement
More Creative
Ticket to Future Festivals
Trædesten
Arkitektureksperimentariet
Europæiske Kulturbørn - Cultural Children of Europe
Lost in translation
Kunsthallen og landsbyerne
Aarhus 2017 Academy
Freedom Prison
Rethink Urban Habitats
365TEKSTER
Operatøraftale - Bæredygtighed
FACE The Exhibition
Demokratistafetten
Århundredets Festival
Operatøraftale FOOD
SPOR New Music School
Gentænk Landsbyen
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Til borgmesteren
og kommunalbestyrelsesmedlemmer

Invitation til regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger
Som optakt til de årlige økonomiforhandlinger med regeringen holder KL
regionale møder for borgmestre og kommunalpolitikere.
I år fordobler vi antallet af møder fra tre til seks, og møderne afvikles i et
tidsrum, der forhåbentlig gør det praktisk muligt for flere kommunalpolitikere at deltage.
Møderne tilrettelægges med borgmestre og økonomiudvalg som den primære målgruppe. Men andre kommunalbestyrelsesmedlemmer er også
velkomne. Tilsvarende gælder kommunaldirektører.
Vores intention med møderne er at få en bred politisk debat om forhandlingerne og de rammer og positioner, der tegner sig. Vi vil i forhold til tidligere justere mødeformen, så der, ud over oplæg fra KL, bliver plads til
debat både med KL og på tværs af kommuner.
Tid og sted for de seks regionale møder er følgende:
– Mandag den 4. april kl. 16.00-18.00: København
– Torsdag den 7. april kl. 16.00-18.00: Holstebro
– Fredag den 8. april kl. 14.00-16.00: Slagelse (Bemærk andet tidspunkt)
– Mandag den 11. april kl. 16.00-18.00: Rebild
– Tirsdag den 12. april kl. 16.00-18.00: Billund
– Tirsdag den 19. april kl. 16.00-18.00: Odense
Præcise adresser følger.
Tilmelding til KL senest mandag den 14. marts 2016 til Pia Haslund
(pia@kl.dk; 3370 3398). Kommunen bedes oplyse antal deltagere og
navnene på deltagerne, samt hvor man ønsker at deltage.
KL’s bestyrelse ser frem til møderne og håber, at mange vil sætte tid af til
at deltage.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe

Dato: 13. januar 2016
Sags ID: SAG-2016-00104
Dok. ID: 2139795

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Sagsnr.
2015 - 5826
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Dato
15-01-2016

Invitation til nyt frikommuneforsøg
Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at
varetage de kommunale opgaver på.
Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af
statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og
mere effektiv lokal styring.
For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt
ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle
frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
Til inspiration kan regeringen pege på følgende mulige temaer for frikommuneforsøg:








Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd
mv.
Inddragelse af private leverandører og OPS
Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
Nytænkning af integrationsområdet
Bedre styring af det specialiserede socialområde
Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Det skal understreges, at temaerne ovenfor er til inspiration, og at interesserede
kommuner kan formulere andre temaer, som man som kommunalt netværk ønsker at
udføre forsøg inden for.
Ved udvælgelsen af frikommunenetværk vil der blive lagt vægt på ambitionsniveauet
med fokus på beskrivelsen af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes
landsdækkende perspektiv i forhold til at kunne omsætte gode erfaringer til praksis i
alle kommuner, herunder i form af lovændringer. Endvidere vil der indgå et hensyn til
variation i kommunernes størrelse og geografiske placering.
De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse
fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid
med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan
bestå af op til 6 kommuner.
Det nye frikommuneforsøg vil indgå i regeringens samlede indsats for regelforenkling i
kommunerne. For at frikommunerne kan bidrage bedst muligt til denne indsats, ønsker
regeringen at få alle gode idéer i spil.
Frikommuneforsøget skal også ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne netop har igangsat. Det er oplagt, at spændende bud på nytænkning af de lovgivningsmæssige rammer for den kommunale
opgavevaretagelse, som formuleres her, kan afprøves i det nye frikommuneforsøg.
Der kan læses mere om det nye frikommuneforsøg på www.sim.dk, hvor der også er
nærmere information om ansøgningsproces, mulighed for sparring med relevante
ministerier mv. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.
Jeg har store forventninger til, at de nye frikommunenetværk vil vise vejen til en ambitiøs og perspektivrig nytænkning af rammerne for den kommunale opgavevaretagelse.
Frikommuneforsøget er en vigtig murbrækker for generel regelforenkling og dermed
også for vores fælles mål om en bedre og enklere lovgivning, der understøtter en
stærk og effektiv kommunal sektor.
Jeg vil hermed opfordre alle kommuner til nu at gå i dialog med hinanden om fælles
udfordringer, som kan danne basis for en ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

2

