Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutningsprotokol
02-06-2020 08:30
Vejlsøhus Hotel- og Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Afbud fra:
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Formand
Steen Vindum
Næstformand Rune Kristensen
Lars Faarup
Johan Brødsgaard
Martin Jakobsen
Kuno F. Danielsen
Flemming Heiberg
Morten Høgh
Claus Løwe Klostergård

V
A
A
B
C
O
V
V
Å

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tif.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 3
2 (Offentlig) Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til
budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.................................................... 4
3 (Offentlig) Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører......................................................................................... 7
4 (Offentlig) Beslutning om salg af småareal på A. Andersens Vej ............................ 9
5 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Silkeborg
Bunkermuseum.................................................................................................... 12
6 (Fortrolig) Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af alarmer i 2020 ........ 14
7 (Fortrolig) Beslutning om køb ............................................................................... 15
8 (Fortrolig) Beslutning om husleje.......................................................................... 16
9 (Offentlig) Til orientering ...................................................................................... 17
10 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................. 18

Side 2

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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og
godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2020-02347

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indledende drøftelse af udvalgsaftale og driftsudfordringer.
Udvalgsaftalen vil efterfølgende blive behandlet på næste møde i Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse og godkendelse af driftsbudget for bevillingerne 11
Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16
Tværgående aktiviteter.
Efter drøftelsen tilrettes budgetforudsætninger og budgetbidrag i henhold til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets beslutning med henblik på at indgå i det samlede budgetudkast for
Silkeborg Kommune

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at skitse til udvalgsaftalen drøftes og input til det videre arbejdet gives.

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomiog Erhvervsudvalget,



at forslag til budget 2021 for bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme,
14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter drøftes og
eventuelle tilretninger besluttes.
at ønsker om rammeudvidelser af driftsbudgettet drøftes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ønske om rammeudvidelse overgår til budgetdrøftelser.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Side 4

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet forslag til udvalgsaftale med bevillingsmål for bevilling 12 Kommunale
ejendomme og bevilling 14 Centralfunktioner. Forslaget er vedlagt som bilag med henblik på at
danne udgangspunkt for drøftelserne og inputtet til det videre arbejde med aftalen.
Der er for bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15
Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter udarbejdet budgetbidrag, der overholder de
udmeldte rammer for budgetlægningen. Budgetbidragene er vedlagt som bilag.
Derudover er der udarbejdet budgetforudsætninger og ændringsskemaer for alle fem
bevillinger samt takstoversigt for bevilling 14 Centralfunktioner.
Vedlagt til sagen er bilag, hvor udfordringer på bevilling 15 Fælles formål, i forbindelse med
overholdelse af driftsrammen, er beskrevet med henblik på drøftelse.
Læsevejledning for bilag:
Udvalgsaftalen vil i budget 2021 være den indledende beskrivelse af budgettet for Økonomiog Erhvervsudvalget. Efter Udvalgsaftalen vil der for de enkelte bevillinger under Økonomi- og
Erhvervsudvalget (i det detaljerede budget) pr. bevilling følge:
1. Forsideskema, der viser budgettet fordelt på overordnede poster.
2. Budgetforudsætninger, der indeholder korte tekstbeskrivelser for de overordnede
poster.
3. Takstskemaer (eventuelt).
Til udvalgets arbejde med budgetbidrag er der udarbejdet ændringsskemaer (som ikke vil
indgå i det endelige budget). Ændringsskemaerne læses således:
I øverste venstre hjørne fremgår oprindeligt budget 2020 for bevillingen.
Til venstre er der oplistet på hvilke konkrete områder, der er ændringer i budget 2021 og
overslagsårene sammenlignet med budget 2020. Den konkrete budgetmæssige ændring kan
ses i kolonnerne for de forskellige budgetår.
Nederst i skemaet summeres den samlede budgetmæssige ændring for budget 2021 og
overslagsårene sammenlignet med budget 2020.
Af den nederste linje fremgår summen for budget 2021 og overslagsårene.
Alle priser er i 1.000 kr. og i 2021-prisniveau.

Bilag
1
2
3
4
5
6

(11 Forsideskema 2021 - 8479725)
(11-2 Budgetforudsætninger 2021 - 8479810)
(11-3 Ændringsskema 2021 - 8479813)
(12 Forsideskema 2021 - 8479778)
(12-2 Budgetforudsætninger 2021 - 8479833)
(12-3 Ændringsskema 2021 - 8479841)
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7 (14-1 Forsideskema - 8480950)
8 (14-2 Budgetforudsætninger 2021 - 8482006)
9 (14-3 Ændringsskema 2021 - 8480960)
10 (14-4 takstskema 2021 - 8481450)
11 (15 Forsideskema 21 - 8480951)
12 (15-2 Budgetforudsætninger 2021 - 8481971)
13 (15-3 Ændringsskema 2021 - 8480961)
14 (16 Forsideskema 2021 - 8489571)
15 (16-2 Budgetforudsætninger 2021 - 8489573)
16 (16-3 Ændringsskema 2021 - 8489576)
17 (Udvidelse af budgetrammen i 2018, O og P - 8480959)

Side 6

3 (Offentlig) Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler
med erhvervsfremmeaktører
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2020-00454

Resume
Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører i forbindelse med
vedtagelse af Erhvervshandleplan 2020-2.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører tages til
efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Erhvervshandleplan 2020-2 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2020.
I forbindelse med vedtagelse af Erhvervshandleplan 2020-2 udarbejdes et tillæg til de
eksisterende samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og de lokale
erhvervsfremmeaktører; ErhvervSilkeborg, HandelSilkeborg og InnovationSilkeborg.
Der indgås endvidere en samarbejdsaftale med Jobcenter Erhverv, som er operatør i
forbindelse med Erhvervshandleplan 2020-2.
Tillægsaftaler samt samarbejdsaftale med Jobcenter Erhverv er dækkende for de handlinger og
aktiviteter, som medvirker til realisering af Erhvervshandleplan 2020-2.
I tillæggene til samarbejdsaftalerne er initiativerne i handleplanen konkretiseret.
Erhvervsfremmeaktørerne udarbejder en skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter.
Opfølgningen fremsendes, så den senest er Silkeborg Kommune i hænde 1. november 2020
med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
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Økonomi
Tillæg til samarbejdsaftaler har følgende økonomiske ramme, som er aftalt i forbindelse med
Erhvervshandleplan 2020/2:
HandelSilkeborg
ErhvervSilkeborg
InnovationSilkeborg
Jobcenter Erhverv

250.000
125.000
115.000
125.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Bilag
1
2
3
4

(Tillæg - ErhvervSilkeborg - Efterår 2020 - 8481225)
(Tillæg - InnovationSilkeborg - Efterår 2020 - 8481227)
(Tillæg - HandelSilkeborg - Efterår 2020 - 8481926)
(Samarbejdsaftale - Jobcenter Erhverv - Efterår 2020 - 8481229)
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4 (Offentlig) Beslutning om salg af småareal på A.
Andersens Vej
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-05200

Resume
Ejer af A. Andersens Vej 7 ønsker at købe et lille areal af Silkeborg Kommune. Arealet er i
nuværende kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Der ønskes beslutning om arealet kan
sælges til naboen.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at det besluttes, at der arbejdes videre med salget af småareal til naboen, og at arealet
samtidig ændrer status fra offentligt formål til boligformål i den kommende
kommuneplan

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet arealet kun ændrer status såfremt salget gennemføres.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejer af A. Andersens Vej 7 har henvendt sig til Ejendomsstaben og forespurgt, om Silkeborg
Kommune er interesseret i at sælge nedenstående areal. De er naboer til børnehaven
Elverhøjen. Arealet udgør ca. 397 m2.
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Side 10

Arealet som ejer af nr. 7 ønsker at købe:

Ejer har benyttet Silkeborg Kommunes areal siden de opførte deres ejendom i 2008.
Silkeborg Kommune er i øjeblikket i gang med at udvide børnehaven Elverhøjen. På baggrund
heraf kommer forespørgslen fra naboerne om tilkøb af arealet. På den måde kan ejerne
samtidig sikre sig, at børnehaven ikke kommer for tæt på deres ejendom. Et evt. salg af
arealet konflikter ikke med projektet på Elverhøjen.
Elverhøjen disponerer ikke over arealet i dag og er informeret om dialogen omkring evt. salg
til naboen.
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at hvis arealet skal sælges, så bør arealets status i
kommuneplanen ændres fra offentligt formål til boligformål.
Såfremt indstillingen godkendes, vil der blive fremsendt særskilt sag til byrådet om pris og
vilkår for salget.
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5 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af tilsagn om
anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-04231

Resume
Byrådet godkendte 25. november 2019 tilsagn på 2 mio. kr. til Silkeborg Bunkermuseum til
reetablering samt forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Tilsagnet udløb 31.
maj 2020.
Foreningen har før fristens udløb fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke
er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen. Ifølge retningslinjerne for puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at
forlænge tilsagnet med et halvt år.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at tilsagnet til Silkeborg Bunkermuseum forlænges med et halvt år til 30. november
2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 25. november 2019 tilsagn på 2 mio. kr. til Silkeborg Bunkermuseum til
reetablering samt forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Tilsagnet udløb 31.
maj 2020.
Foreningen har før fristens udløb fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke
er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen. Ifølge retningslinjerne for puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at
forlænge tilsagnet med et halvt år.
Foreningen skriver om ønsket om forlængelse:
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”Vi har pt. følgende problemer pga. tildels Corona situationen samt deraf forlængede svar tider
på fondsansøgninger til restfinansiering.
Vi har ved forespørgsel til [fonde] fået at vide at vi kan påregne forlængede svartider på vore
ansøgninger. Det er oplyst at vi nok kan forvente at få et svar senest med udgangen af juli
2020.
De myndighedsmæssige forhold er indtil nu opfyldt, og byggesag er oprettet i systemet. Der er
efter seneste møder med [rådgiver] besluttet at afvente med at sætte udbuddet i gang indtil vi
har afklaret hvor stor anlægssum vi har til rådighed, og de nødvendige opstartsmøder med
[rådgiver] som skal ligge grundlaget for udbudsmaterialet til totalleverandøren er ligeledes
meget besværet af Corona situationen. Her afventer vi også at restriktionerne bliver lempet,
således at vi kan genoptage møder og forhandlinger så vi kan komme videre.”
Det bemærkes, at Folketinget har bevilliget 2 mio. kr. på finansloven til projektet. Der er
dermed ekstern finansiering til projektet, men det forventes at projektet vil have et samlet
anlægsbudget på ca. 5 mio. kr. og foreningen er derfor i gang med ansøgninger om
fondsfinansiering til den resterende del af projektet.
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6 (Fortrolig) Godkendelse af anlægsbevilling til
udskiftning af alarmer i 2020
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2019-06089
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7 (Fortrolig) Beslutning om køb
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-01505

Side 15

8 (Fortrolig) Beslutning om husleje
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2017-04242

Side 16

9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Orientering om orienteringsmøder ang. KL og regeringsaftale.
Dialogmøderne drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Mulighed for drøftelse af 4 afholdte dialogmøder 19. maj 2020.
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
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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