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Side 3

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) Orientering om status på flygtningeområdet
Sagsbehandler: Dr20010
SagsID: EMN-2016-00623

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at der i forbindelse med budgetopfølgningen
udarbejdes en orientering om status på flygtningeområdet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om status på flygtningeområdet tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet orientering om status på flygtningeindsatsen til
Arbejdsmarkedsudvalgets møde 5. december 2018.
Orienteringen til udvalget kan ses via dette link til hjemmesiden

Økonomi
Tildeling af budgetmidler til afholdelse af særlige udgifter til flygtninge
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i marts 2016 model for afholdelse af særlige
udgifter til flygtninge.
Der er i 2018 i årets budgetopfølgninger tildelt 4,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2018.

Side 5

3 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytninger på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018
Sagsbehandler: Dr27865
SagsID: EMN-2018-05721

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. oktober 2018 foretages
budgetopfølgning, og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget
bevillingsflytninger inden for budgettets rammer.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at bevillingsflytningerne godkendes
at drøfte anmodning fra Børne- og Ungeudvalget om anlægsbevilling til ombygning af
Knapsminde på 3,7 mio. kr.

Beslutning
Bevillingsflytningerne blev godkendt.
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der inden for de eksisterende rammer i 2018
findes 3,7 mio. kr. til ombygning af Knapsminde. Økonomichefen bemyndiges til at foretage de
nødvendinge omflytninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge bevillingsreglerne i Budget 2018 er Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til at
meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- og/eller anlægsbevilling ønskes
overført til en anden drifts- og anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene
omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6.
Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke bevillingsflytninger der er tale om.

Drift 2018
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
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1.000 kr.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Driften af P-pladsen på Søvej 3 af grønne arealer
overgår til bevilling 12 Kommunale ejendomme, fra bevilling 25 veje.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift til Arena Park, Kjellerup
etape 1

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Leje af Bjørnholthytten i
2018.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Projekter på
Resenbro Børnehus og Gjern Børnehus

-16

13

33

44

-750

Bevilling 14 Centralfunktioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale
medier/presse

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsbesparelser - tilføres Indkøb
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100

550

90

400

21

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41
Skoler vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen
og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 53
Socialområdet vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen
og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 54
Handicap - voksne vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til
det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til
det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL

Side 8

-7

-6

-35

-3

-105

-58

-16

-1.301

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til
voksenelevløn

-995

Bevilling 15 Fælles formål
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale
medier/presse

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
15 Fælles formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg

-100

-550

-90

59

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Flytning af budgetbeløb fra driftsbevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
15 Fælles formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til
driftsbevillinger vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af
marginaludgifter i 2018 vedrørende flygtninge under integrationsloven.

95

-400

-59

-2.850

Bevilling 25 Veje
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Driften af P-pladsen på Søvej 3 af grønne arealer
overgår til bevilling 12 Kommunale ejendomme, fra bevilling 25 veje.
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-13

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift til Arena Park, Kjellerup
etape 1

-33

Bevilling 41 Skoler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41
Skoler vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen
og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
41 Skoler vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af
marginaludgifter på skoleområdet i 2018 vedrørende flygtninge under
integrationsloven.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
41 Skoler vedrørende: tildeling af budgetmidler til dækning af
marginaludgifter til tandpleje i 2018 vedrørende flygtninge under
integrationsloven

7

319

54

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Projekter på
Resenbro Børnehus og Gjern Børnehus

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Leje af Bjørnholthytten i
2018.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Tildeling af budgetmidler til
dækning af marginaludgifter på dagtilbudsområdet i 2018 vedrørende
flygtninge under integrationsloven.
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750

-44

6

1.750

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: tildeling af budgetmidler
til dækning af marginaludgifter til sundhedspleje i 2018 vedrørende
flygtninge under integrationsloven.

35

3

18

Bevilling 53 Socialområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 53
Socialområdet vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen
og KL

105

Bevilling 54 Handicap - voksne
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 54
Handicap - voksne vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til
det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL

58

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling
61 Arbejdsmarked - service vedrørende: Tildeling af budgetmidler til
finansiering af huslejetab vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
under integrationsloven.

709

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Side 11

16

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

-73

Bevilling 72 Sundhedsområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 72 Sundhedsområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

-16

Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til
det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til
voksenelevløn

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

Side 12

1.301

995

-11

4 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsændringer på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018,
herunder ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2018-05721

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. oktober 2018 foretages
budgetopfølgning. I den forbindelse godkendes bevillingsændringer.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at der gives bevillingsændringer på 72,316 mio. kr., der tilgår kassen i 2018 samt
bevillingsændringer på 6,721 mio. kr., der tilgår kassen i 2019

Beløb i mio. kr.
Drift, skattefinansieret område
Anlæg, ikke frigivne rådighedsbeløb der overføres til 2019
Anlæg i kassen i 2018/ fra kassen i 2019
Anlæg, salg
Indskud i Landsbyggefonden, der overføres til 2019
Øvrige finansielle bevillinger (incl. Indtægt - HMN Naturgas)
Overførsel af låneadgang
Bevillingsændringer på drifts, anlægs- og finansielle bevillinger
Bevillingsændringer på kassebeholdningen
I alt

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen

Side 13

2018
18.568
-20.508
-40.676
-15.000
-13.003
-46.929
45.232
-72.316
72.316
0

2019
20.508
5.000
13.003
-45.232
-6.721
6.721
0

Finansiering 2018

1000 kr.

Bevilling 2 Renter
-45.010

Der søges om bevilling til indtægt på 45 mio. kr. i forbindelse med
salget af HMN Naturgas jævnfør nedenstående.
Byrådet har i mødet den 19. marts 2018 pkt. 17 godkendt
deponering af 36 mio. kr. af provenuet og at restbeløbet på 9 mio.
kr. reserves i kassen til imødegåelse af reduktion i bloktilskuddet i
2019. Den årlige frigivelse af deponering er indregnet ved
budgetlægningen.
Bevilling 3 Finansforskydninger

-13.003

Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb
vedrørende indskud i Landsbyggefonden til almennyttige boliger på
Bredhøjvej, Spættevej, Agertoften og Kragelund.
Bevilling 4 Lån

45.232

Overførsel fra 2018 til 2019 af låneadgang på 45,2 mio. kr.
vedrørende ordinært låneoptag og lån til energibesparende
foranstaltninger.
Bevilling 6 Skatter

-1.919

Skatteindtægter fra forskerordningen for 2017 er opgjort og afregnes
en gang årligt

Drift 2018

1000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Dækning af driftsudgifter for Nordre Skole, Oustruplund, Ballelund og
øvrige ejendomme, som står tomme frem mod anden benyttelse eller
salg
Forhøjelse af budget til vinterbekæmpelse med 0,956 mio. kr., som
følge af højere udgifter til vinterbekæmpelse i vinteråret 2017/2018.

1.757

956

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Indkøbsbesparelser tilføres kassen

Side 14

-95

-4.700

Restpulje afsat til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering
tilføres kassen.
Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

-1.203

Mindreforbruget søges tilført kassen
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

8.176

Et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. søges finansieret fra kassen.
Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 17,6 mio. kr., som
primært kan henføres udgifter til flexjob.
Mindreforbruget til forsikrede ledige udgør 9,4 mio. kr. I forbindelse
med endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2018 kan der i
2019 forventes en tilbagebetaling til staten.
Bevilling 67 Sociale overførsler

-125

Det samlede mindreforbrug søges overført til kassen.
Der har været et mindreforbrug på kontanthjælp og revalidering på
ca. 25 mio. kr. mens der er et tilsvarende merforbrug på
sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse og pensioner.
Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

13.802

Merforbruget søges finansieret fra kassen

Anlæg 2018

1000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Bevilling til mersalg

-15.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Rest ikke frigivet rådighedsbeløb søges tilført kassen
Bevilling 25 Veje
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-4

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2018 til 2019 af
ikke frigivet rådighedsbeløb til Udbygning af Christian 8. Vej
Nørretorv til Lyngbygade.
Ikke frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. søger overført til kassen vedr.
Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej.

-7.200

-1.000

Bevilling 29 Planlægning og byggemodning
Ikke frigivet rådighedsbeløb søges tilført kassen.

-39.672

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til
ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg.
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til
ombygning og forbedring.
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til hal i
Hvinningdal.
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til
ombygning og forbedring af ejendomme.

-58

-300

-5.500

-250

Bevilling 41 Skoler
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til ny
skole (Dybkær)
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til pulje til
om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler

-3.500

-1.000

Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Overførsel fra 2018 til 2019 af ikke frigivet rådighedsbeløb til
Plejeboligplanens omstillingspulje
Vedrørende 2019
Den 28. maj 2018 blev i byrådet givet bevilling i 2019 (fremrykket
fra 2021) til to projekter på vejbelysningsområdet i alt 5 mio. kr.,
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-2.700

henholdsvis kabellægning og fortove. Bevillingerne kodes som en
tillægsbevilling, dvs. fremgår af korrigeret budget, i 2019.
Bevilling til trækstien, jf. budgetaftale 2019, er flyttet fra bevilling 25
Veje til bevilling 81 Natur og Miljø idet tidligere tilskud til trækstien er
afholdt her.
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5 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgning pr. 31.
oktober 2018
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2018-05721

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. oktober 2018 foretages
budgetopfølgning. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at orienteringen om budgetopfølgning/forventet regnskab tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen er en orientering om forventet regnskab og indeholder ingen anmodning om
bevillingsændringer. Der er i bilaget ”forventet regnskab” indregnet bevillingsflytninger/
ændringer, der er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning.
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Mio. kr. - netto

Indtægter i alt
Serviceudgifter
Øvrige udgifter*
Overførselsudgifter og udgifter
til forsikrede ledige
Driftsudgifter i alt
Renter m.v.
Driftsresultat i alt

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2018

Afvigelse til
korrigeret
budget

-5.457,7
3.680,9

-5.403,3
3.773,0

-5.403,3
3.705,4

0,0
67,7

286,0

299,8

294,0

5,8

1.241,9
5.208,8
7,0
-241,9

1.244,5
5.317,3
-38,1
-124,0

1.244,5
5.243,9
-44,1
-203,5

0,0
73,5
6,0
79,5

* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne
- angiver indtægter og + angiver udgifter i de tre første kollonner. I sidste kolonne angiver - merforbrug og +
angiver mindreforbrug.

På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet i forhold til korrigeret budget at udvise et
mindreforbrug på 73,5 mio. kr., heraf udgør 67,7 mio. kr. mindreforbrug på serviceudgifterne.
Mindreforbruget på service kan som oftest relateres til igangsatte eller planlagte aktiviteter,
der ikke gennemføres i indeværende år, hvorfor der ved regnskabsaflæggelsen vil blive søgt
om overførsel til 2019.
Der forventes mindreforbrug på øvrige udgifter på 5,8 mio. kr. som vedrører merindtægter fra
refusion på dyre enkeltsager og fra ældreboliger.
Overførselsudgifterne er søgt reguleret over kassen på denne budgetopfølgning. Ligeledes er
merforbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne søgt finansieret af
kassen på denne budgetopfølgning.
På renter forventes der et mindre overskud på renteindtægter vedrørende formuepleje og
kasse samt færre renteudgifter end budgetteret vedrørende langfristet gæld, i alt ca. 6 mio.
kr.
Det forventede regnskab på serviceudgifterne ligger ca. 36 mio. kr. over det forventede
sanktionsniveau. Frem til regnskabets afslutning vil regnskabet blive fuldt tæt og sammenholdt
med forventningerne på landsplan i forhold til eventuel regnskabssanktion.
På anlæg ekskl. køb og salg er forbruget væsentligt mindre end det korrigerede budget,
idet forventningerne på nuværende tidspunkt er ca. 35 mio.kr. lavere end oprindeligt
budget. Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug end forventet på frigivne
anlægsprojekter hvor gennemførelsen tidsmæssigt kommer til at strække sig ind i det/de
kommende år. På byggemodningsområdet søges en del af mindreforbruget i indeværende
år tilført kassen med henblik på at budgettet i 2019 i højere grad anvendes inden for året.
I bilag A Forventet regnskab 2018, er en mere detaljeret opgørelse over forventet regnskab
2018.

Bilag
1 (Bilag A Forventet regnskab 2018 - 7443893)
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6 (Offentlig) Orientering om forventet anlægsforbrug pr.
31. oktober 2018
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2018-01970

Resume
Orientering om forventet anlægsforbrug i 2018 på projektniveau, herunder orientering om
planlagt anvendelse af midler til byggemodning.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orientering om forventet regnskab for anlæg på projektniveau tages til efterretning,
herunder orientering om forventet forbrug til byggemodning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetopfølgningen er der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering,
udarbejdet oversigt over forventet forbrug af anlægsmidler i 2018 på projektniveau. Desuden
er der udarbejdet en særskilt oversigt over forventet forbrug til byggemodning.
Nedenfor er vist en oversigt over forventet forbrug på anlæg fordelt på udvalgsniveau.
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ANLÆGSARBEJDER

Opr. budget 2018

Korr. budget 2018

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Forventet regnskab

Afvigelse

pr. 31.10.2018

PLAN- OG VEJUDVALGET
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
BØRNE- OG UNGEUDVALGET
SOCIALUDVALGET
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
KLIMA- OG MILJØUDVALGET
ANLÆG I ALT EKSKL. KØB OG SALG

60.750
97.990
30.550
40.800
38.310
4.200
6.300
278.900

53.149
180.304
74.072
87.367
57.248
15.151
16.514
483.805

49.808
61.828
34.139
49.513
34.007
9.930
4.773
243.998

3.341
118.476
39.933
37.854
23.241
5.221
11.741
239.807

Køb
Salg
ANLÆG I ALT INKL. KØB OG SALG

25.000
-25.000
278.900

41.796
-80.000
445.601

36.294
-80.000
200.292

5.502
0
245.309

I 2018 er forventet forbrug under oprindelig budget, hvilket medfører en overførsel af ikke
forbrugte anlægsmidler til 2019. Størstedelen af oprindelig budget 2018 er frigivet af byrådet
og klar til brug på projekterne. Der søges overført 21,508 mio. kr., som ikke-frigivet
rådighedsbeløb til 2019. Mindre forbruget på byggemodningen forventes tilført kassen (39,672
mio. kr.).
Større afvigelser i 2018:
Inden for Plan- og Vejudvalgets område er det projekterne Nordskovvej, Søtorvet, Hårupvej og
Chr. 8. Vej, som står for de største afvigelser i forhold til korrigeret budget.
Inden for Fritids-, Idræts- og Kulturudvalgets område er det de 3 halprojekter i Buskelund,
Gødvad og Hvinningdal, samt projektet vedrørende det nye kulturhus i Alderslyst, som fylder
mest i afvigelserne i forhold til det korrigerede budget.
Inden for Børne- og Ungeudvalgets område, er det projekterne Ombygningen af Kjellerup
Skole, samt Puljen til daginstitutionspladser, der er årsag til det meste af afvigelsen i forhold til
korrigeret budget.
Inden for Socialudvalgets område er det projektet Boliger til voksne med svær
udviklingshæmning, som er den primære årsag til afvigelsen i forhold til korrigeret budget.
Inden for Sundheds- og Ældreudvalgets område, er det projektet med 120 boliger på
Marienlund, som er årsag til det meste af afvigelsen i forhold til korrigeret budget.

Bilag
1 (Budgetopfølgning anlæg pr. 31. oktober 2018 - 7452670)
2 (Byggemodning bilag - 7452704)
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7 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Jysk
Park
Sagsbehandler: Dr12181
SagsID: EMN-2017-06791

Resume
Økonomi- og erhvervsudvalget skal som fagudvalg godkende det samlede anlægsregnskab for
Jysk Park.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,


at anlægsregnskabet for Jysk Park godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med principbeslutningen om etablering af nyt Silkeborg Stadion, godkendte
byrådet den 28. januar 2013 en udgiftsramme til nyt Silkeborg stadion på maksimalt 120 mio.
kr.
Byrådet har efterfølgende godkendt bevillinger til etableringen af Jysk Park. Den samlede
bevilling til opførelse af Jysk Park er på 130 mio. kr. hvoraf fratrækkes Silkeborg I.F’s andel på
70 mio. kr.

Økonomi
Samlet anlægsregnskab for Jysk Park
Projekt
Opførelse
- Projektering
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Bevilling i 1.000
kr.
130.000 kr.

Regnskab i 1.000
kr.
8.237 kr.

Afvigelse i 1.000
kr.
130.000 kr.
-8.237 kr.

-Håndværkerudgifter
Medfinansiering
Total
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-70.000 kr.
60.000 kr.

121.821 kr.
-70.058 kr.
60.000 kr.

-121.821 kr.
58 kr.
0 kr.

8 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til søbade
Sagsbehandler: DR13837
SagsID: EMN-2018-02857

Resume
Efter branden på Vestre søbad bad Økonomi og Erhvervsudvalget om en revurdering af
anlægsbevillingen til Vestre søbad. Kultur- og borgerservice har i samarbejde med
Ejendomme, Naturstyrelsen og Aarstiderne arkitekter udarbejdet et forslag til et nyt Vestre
søbad.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet sagen 5. november 2018.
Her gav Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget dels udtryk for, at et nyt Vestre søbad bør have
samme arkitektoniske udtryk som det nye Østre søbad og dels for at et nyt Vestre søbad bør
indeholde de samme grundlæggende faciliteter som det eksisterende søbad.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ikke set de vedlagte skitser og plantegninger, men
forslaget lever op til udvalgets ønsker.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at forhøjelse af anlægsbevilling til søbade fra 7,922 mio. kr. til 13,600 mio. kr.
godkendes, når der bevilliges kassefinansiering af 4,391 mio. kr. i 2018

Beslutning
Indstillignen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur- og borgerservice har i samarbejde med Ejendomme, Naturstyrelsen og Aarstiderne
arkitekter udarbejdet et forslag til et nyt Vestre søbad (se bilag).
De miljømæssige rammer for etableringen af et nyt Vestre søbad er ligeså snævre som for et
nyt Østre søbad. Det vil sige, at der i udgangspunktet ikke må etableres flere kvadratmeter
bygninger eller broer end dem, der er der i dag. Det vil endvidere sige, at det i
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udgangspunktet ikke er muligt at udvide hverken bygninger, strand eller græsarealer
yderligere.
Det foreslåede nye Vestre søbad har samme udformning som det skitseforslag, der allerede er
godkendt for et nyt Østre søbad. Der skabes således et ensartet arkitektonisk udtryk for de to
søbade. Det nye Vestre søbad er dog lidt mindre en det nye Østre søbad, da brugen er Vestre
ikke er lige så stor som af Østre.
Vestre søbad har de samme faciliteter, som søbadet havde før branden. Det vil sige
omklædningsrum, brusere, vandpost, depotrum og toiletter. Til forskel fra i dag vil der blive
etableret opvarmede vintertoiletter, da der er mange brugere også om vinteren. Der etableres
ikke en sauna på Vestre søbad, da der vil blive saunamulighed på Østre søbad.

Borgerinddragelse
Der har været planlagt en længere proces for inddragelse af forskellige brugergrupper, der har
sin gang ved Almind sø, i forbindelse med udformningen af et nyt Østre søbad. De sidste
møder i den proces er gennemført efter branden på Vestre søbad. Det har således været
muligt at indgå i dialog med brugerne om deres ønsker i forhold til både Østre søbad og Vestre
søbad. Brugernes ønsker til et nyt Vestre søbad har således indgået i arbejdet med det
vedlagte forslag til et nyt Vestre søbad.

Økonomi
Udgifterne til etablering af et nyt Østre søbad og et nyt Vestre søbad er 12,2 mio. kr. jf. bilag.
Hertil skal der lægges 1,1 mio. kr. til udvikling af området omkring Østre søbad. Endelig er der
udgifter til nedrivning af de eksisterende bygninger (0,1 mio. kr. pr. søbad) samt øvrige
udgifter (0,1 mio. kr.) til f.eks. låsesystemer.
Den samlede udgift er således 13,6 mio. kr.
Byrådet har tidligere givet bevilling på 7,922 mio. kr. til nyt Østre søbad samt området
omkring Østre søbad.
Endvidere er der overførte midler til mindre anlægsprojekter for i alt 0,608 mio. kr., som kan
indgå i finansieringen.
Vestre søbad (som brændte i oktober) er forsikret af kommunen. Fra forsikringsselskabet er
oplyst at beløbet på kontanterstatningen er 579.254,40 kr. I beløbet er fratrukket selvrisiko.
Derudover vil nedrivningsomkostninger til Vestre søbad blive erstattet i henhold til billigste
tilbudsgiver.
Der søges således en forhøjelse af bevillingen på 5,678 mio. kr., hvoraf der er finansiering af
de ovennævnte 0,608 mio. kr. til to nye søbade i 2019 såfremt byrådet godkender den
ansøgte overførsel af ikke-frigivne rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 og fra forsikringserstatning
på 0,679 mio. kr.
Der søges om finansiering af de resterende 4,391 mio. kr. fra kassen.
Udgifter, nuværende finansiering og manglende finansiering af opsummeret nedenfor.
(I mio. kr.)
Udgifter i alt til Søbade.
Nuværende
anlægsbevilling
Rådighedsbeløb i 2019
(ikke frigivet)
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Østre og Vestre
13,600
7,922
0,608

Kontanterstatning og
erstatning for
nedrivningsudgifter
Manglende finansiering
incl. broer ved Vestre
søbad*

0,679

4,391

* Udgiften til broer ved Vestre søbad er 2,191 mio. kr. Manglende finansiering til
anlægsprojektet, eksklusive broer ved Vestre søbad, udgør 2,2 mio. kr. mod de ovenfor
opgjorte 4,391 mio. kr.
Økonomistaben oplyser, forhøjelse af anlægsbevilling med 5,678 mio. kr. fra 7,922 til 13,6
mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb på 5,070 mio. kr. inden
for budgettets rammer i 2018, hvis der gives bevilling fra kassen på 4,391 mio. kr., og når der
gives bevilling til indtægt på 0,679 mio. kr. samt med rådighedsbeløb på 0,608 mio. kr. inden
for overslagsår 2019.

Bilag
1 (Tegninger af nyt Vestre Søbad - 7438404)
2 (Økonomisk overslag Østre og Vestre søbad ekskl broer - 7438409)
3 (Økonomisk overslag Østre og Vestre søbad inkl broer - 7438412)

Side 27

9 (Offentlig) Godkendelse af at Ans Idræts- og kulturcenter
optager lån
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2016-06309

Resume
Ans Idræts- og Kulturcenter har fremsendt ansøgning om godkendelse til at optage
kreditforeningslån på 1 mio. kr.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at godkende, at Ans Idræts- og Kulturcenter optager kreditforeningslån på 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC) har fremsendt ansøgning om tilladelse til at optage lån på
1 mio. kr. i forbindelse med renovering og ombygning af centeret.
Silkeborg Kommune er garant for et lån i Kommunekredit til på 10,5 mio. kr, som AIKC har
optaget i 2006. AIKC’s lån fra 2006 hos Kommunekredit har pr. 21.12.2017 en restgæld 6,95
mio. kr.
Som en del af en tinglyst deklaration skal Silkeborg Kommune godkende enhver pantsætning
af ejendommen. Silkeborg Kommune skal dermed godkende AIKC’s optagelse af
kreditforeningslånet.
AIKC’s optagelse af nyt kreditforeningslån vil påvirke Silkeborg Kommunes sikkerhed i relation
til Silkeborg Kommunes stillede kommunegaranti fra 2006, idet det nye kreditforeningslån vil
indtage foranstående prioritet.
Byrådet godkendte 18. juni 2018 et anlægstilskud på 2 mio. kr. til Ans Idræts- og Kulturcenter
(AIKC) og at AIKC til samme projekt kunne optage et lån på 2,2 mio. kr.
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Det er til samme projekt, at AIKC nu ønsker at optage et lån på yderligere 1 mio. kr., da det i
udbudsprocessen har vist sig, at det ikke er muligt at realisere projektet inden for det
oprindelige budget.
Projektet omfatter udbygning af centret med omklædningsrum til varmtvandsbassin, toiletter
til brugere af huset, 2 multirum til idræts- og kulturaktiviteter, 2 møde- og klublokaler til
foreningerne i Ans samt lokaler til Ans lokalhistoriske arkiv.
Samtidig vil AIKC gerne udvidet projektet med et depotrum ligesom der er nogle
vedligeholdelsesarbejder de ønsker gennemført.
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10 (Offentlig) Orientering om ny ghettoliste fra Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet
Sagsbehandler: Dr23148
SagsID: EMN-2018-05513

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om ny ghettoliste fra Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet, hvor et boligområde ved Resedavej/Nørrevang i Silkeborg Kommune for
første gang figurerer.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Transport-, Bygnings- og Boligministeren beregner og offentliggør hvert år den 1. december en
liste over ghettoområder (jf. almenboligloven).
Ghettolisten fra 1. december indeholder 29 områder, hvilket er en stigning på 7 områder siden
2017. Der er 8 nye områder på listen, mens ét område forlader listen. Af de 29 ghettoområder
karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer.
Stigningen i antallet af områder på listen skyldes, at kriterierne er ændret i 2018.
Definition af ghettoområde
Et ghettoområde defineres nu som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor
andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%, og hvor
mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:
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1. Beskæftigelse: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til
arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40% opgjort som gennemsnittet over de
seneste 2 år.
2. Tryghed: Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller
lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som
gennemsnit over de seneste 2 år.
3. Uddannelse: Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse,
overstiger 60% af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. Indkomst: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i
området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55% af den gennemsnitlige
bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som har stået på ghettolisten i fire år. For
årene 2018, 2019, 2020 gælder dog, at boligområdet skal have stået på listen de seneste fem
år.
Ved et udsat boligområde forstås et område, hvor mindst to af de fire kriterier er opfyldt.
Afgrænsningen af boligområderne godkendes af transport-, bygnings- og boligministeren og
fremgår af ”Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter §61 a, stk. 3”, i lov om
almene boliger.
Boligområdet Resedavej/Nørrevang II
Silkeborg Kommune har for første gang et boligområde, der fremgår af ghettolisten. Det er
boligområdet ved Resedavej/Nørrevang II (området dækker Resedavej og Lupinvej).
Området har 1.882 beboere pr. 1. januar 2018. Det overstiger grænseværdien på to ud af de
fire kriterier:



Andelen uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse ligger på 44%
(grænseværdi 40%)
Andelen der alene har en grundskoleuddannelse ligger på 68% (grænseværdi 60%)

Derudover har beboersammensætningen en andel af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande på 52% (grænseværdi 50%).
Boligområdets værdier kan ses af tabellen nedenfor.
Kriterier
Beskæftigelse: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der
er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse,
overstiger 40% opgjort som gennemsnittet over de
seneste 2 år.
Tryghed: Andelen af beboere dømt for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som
gennemsnit over de seneste 2 år.
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Grænseværdi

Resedavej/
Nørrevang

> 40%

44%

≥ 1,98%

1,66%

Uddannelse: Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der
alene har en grunduddannelse, overstiger 60% af samtlige
beboere i samme aldersgruppe.

> 60%

68%

Indkomst: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for
skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive
uddannelsessøgende) er mindre end 55% af den
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i
regionen.

< 55%

60,2%

Integration: Andelen af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande overstiger 50%

> 50%

52%

Området har fra maj 2018 været registreret på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets liste
over udsatte boligområder, da grænseværdien på netop beskæftigelse og uddannelse var
overskredet, men ikke grænseværdien for integration.
Listen for udsatte boligområder er ny og erstatter den tidligere infrastrukturliste.
Helhedsplan for området
Som en del af den nuværende indsats i området arbejdes efter en boligsocial helhedsplan for
områderne Lupinvej afd. 16, Resedavej afd. 18 og afd. 22 og 25 på Arendalsvej.
Helhedsplanen blev igangsat i november 2015 og løber frem til og med oktober 2019.
Helhedsplanen er et samarbejde mellem Arbejdernes Byggeforening, AAB Silkeborg og
Silkeborg Kommune. Kommunalt udspringer initiativet af et samarbejde mellem Sundheds- og
Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Formålet med en boligsocial helhedsplan er at skabe en tværgående indsats, der skal øge
trivsel, lighed i sundhed, øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed og social udvikling i
udvalgte boligområder. Planen skal sikre koordinering og sammenhæng mellem kommunale,
frivillige og foreningers indsatser, som dermed kan være hurtige, effektive og vedkommende.
Der er fokus på boligområdets muligheder og ressourcer og succeser.
I maj 2018 godkendte fagudvalgene en status på arbejdet med helhedsplanen, og at der
igangsættes en ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig periode for en boligsociale
helhedsplan i området. Første udkast til ansøgning om helhedsplan skal være færdig medio
januar 2019. Den endelige ansøgning skal være færdig i april 2019.
Aftale med nye initiativer
Efter forhandlinger har et flertal i Folketinget den 22. november vedtaget et nyt lovforslag. Her
indgår den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er beskrevet i sagen
her, og det berører bl.a. nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til
udvikling eller afvikling af ghettoområder og skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler.
Hovedelementerne i den nye aftale kan læses på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets
hjemmeside. Den samlede, opdaterede lovtekst er endnu ikke tilgængelig, men aftalen mellem
de politiske aftaleparter i Folketinget er vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Aftale mellem regeringen, S, DF og SF om ghettoplan 2018 - 7451539)

Side 32

Side 33

11 (Offentlig) Beslutning om etablering af svømmecenter
som selvejende institution eller kommunalt anlæg
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2016-08685

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt svømmecenter på Søholt
skal etableres som kommunalt projekt eller som selvejende institution.
Sagen sætter fokus på forudsætninger for at danne en selvejende institution,
”Svømmecenter”, der skal etablere og stå for driften af et svømmecenter på Søholt. Herunder
de juridiske muligheder for instruktion i forhold til fonde og foreninger samt de økonomiske
forhold.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at træffe beslutning om, hvorvidt svømmecentret skal være en selvejende institution eller
kommunal

Beslutning
Oversendes til byrådets behandling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 23-10-2018

For en selvejende institution Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O)
For en kommunal institution Radikale Venstre (B), Socialdemokraterne (A) og Alternativet (Å).
Sagen fremsendes til byrådets behandling.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C), Gitte Willumsen (V) deltog i stedet
Udvalg: Byrådet
Dato: 29-10-2018
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Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:
”At beslutningen udsættes til december mødet i 2018, og at der i den mellemliggende periode
etableres et Temamøde for byrådet, til afklaring/beskrivelse af juridiske og økonomiske fordele
og ulemper ved etablering af enten kommunal eller selvejet Svømmecenter i Silkeborg
Kommune.”
Ændringsforslaget blev godkendt.
Johan Brødsgaard (B) stemmer imod.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Jf. Beslutning på byrådsmøde 23. oktober 2018 har der 19. november 2018 været afholdt
temamøde for byrådet. I forlængelse af drøftelserne på temamødet, blev der udtrykt ønske om
supplerende oplysninger. Der er vedlagt følgende ekstra bilag ift. den oprindelige sag:
Bilag 4 – Powerpoint-præsentation fra temamøde

Beskrivelse af sagen
Byrådet traf i sit møde 18. juni 2018, punkt 22, beslutning om, at der jf. budgetaftalen for
2018 igangsættes projekt for et nyt svømmecenter på Søholt. Beslutningen var funderet på at
Silkeborg kommune var ejer af og ansvarlig for opførelse af svømmecenteret. Såfremt dette
ønskes ændret kræves en ny byrådsbeslutning.
Bilag 1 er et notat der beskriver de juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold der gør
sig gældende ved kommunal anlægsstøtte til en selvejende institution (Fondskonstruktion).
Af bilag 2 fremgår den proces der ville skulle besluttes ved igangsætning af et kommunalt
anlægsprojekt, og økonomiske forhold der gør sig gældende.
Der er i bilag 3 udarbejdet en juridisk vurdering om mulighederne for støtte til en selvejende
institution og mulighederne for instruktion i forhold til fonde og foreninger.
Det resumeres at såfremt svømmecenteret etableres som selvejende institution herunder
eksempelvis en fond, skal følgende forhold iagttages:
Etablering
 Byrådet beslutter, hvilket beløb der skal indskydes i institutionen, herunder om grunden
stilles til rådighed som en del af indskuddet.
 Midler/aktiver indskudt i den selvejende institution kan efterfølgende ikke tilbageføres
til Silkeborg Kommune.
 Vedtægterne for den selvejende institution skal indeholde en klar beskrivelse af
institutionens formål. Institutionen skal opføre og stå for driften af svømmecenteret.
Institutionen har hele risikoen med svømmecenteret. Derudover skal der tages stilling
til, aktiverne ved institutionens evt. opløsning.
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Byrådets skal beslutte, hvem der skal have opgaven med at stifte institutionen og stå
for byggeriet af Silkeborg Svømmecenter. Silkeborg Kommune kan være medstifter.
Byrådet kan ikke have bestemmende indflydelse i institutionen.
Byrådet kan udpege et antal medlemmer af bestyrelsen i den selvejende institution, der
har mindretal. Byrådet har ikke instruktionsbeføjelser over udpegede medlemmer.
Dette er gældende for såvel en fondskonstruktion som en selvejende institution.
Den selvejende institution opnår momsfradrag på alle byggeomkostninger (betinger en
bestemt driftsform efterfølgende).
Institutionen skal udover en selvejende institution stifte et driftsselskab.
Den samlede anlægssum får indflydelse på driftsøkonomien af Svømmecenteret
efterfølgende. Det anbefales, at Silkeborg Kommune tilkendegiver en forventning til den
samlede anlægssum.
Når Silkeborg kommune er væsentligste bidragsyder til en selvejende institutions
opførelse af Silkeborg svømmecenter, vil den selvejende institution være omfattet af
tilbudsloven herunder også udbudsloven, i samme omfang som ved et kommunalt
anlægsprojekt.
Fastlæggelse af byggefelter mv. foregår i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan,
hvor institutionen er medaktør.
Hvis grunden udlejes til institutionen skal dette ske med renter og afdrag på
markedsvilkår. I så fald vil dette ikke påvirke kommunens anlægsramme. Hvis
kommunen forærer institutionen grunden vil det betragtes som et kommunalt tilskud i
lighed med en kontant støtte.

Driftsfasen
 Det er driftsselskabet, som skal varetage opgaverne omkring videreudlejning,
bortforpagtning, afvikling af events, personaleadministration og øvrig drift og
vedligeholdelse af svømmecenteret.
 Huslejen er markedslejen inkl. moms i 10 år pga. momsfradrag i etableringsfasen.
 Der kan udarbejdes driftsoverenskomst med institutionen, og dermed fastlægge på
hvilket niveau Kommune ønsker at købe svømmetid, etc.
 Såfremt Silkeborg Kommune giver bindende tilsagn om at benytte faciliteterne, yder
driftstilskud, udpeger repræsentanter til bestyrelsen eller lign. Skal Kommunen have
ledig låneramme eller deponere for værdien af dette tilsagn. Det vil konkret afhænge af
konstruktionen, den samlede anlægssum, driftsforudsætninger etc. Som udgangspunkt
kan det forventes at kommunen skal deponere for værdien af alle tilsagn til
institutionen og alle lån som institutionen optager.

Bilag
1
2
3
4

(Bilag
(Bilag
(Bilag
(Bilag

1
2
3
4

-

Notat Etablering af selvejende institution Svømmecenter - 7341363)
Proces ved igangsætning af et kommunalt anlægsprojekt - 7317172)
Juridisk notat om muligheder for støtte mv Svømmestadion - 7315041)
Byrådets temamøde Svømmecenter Silkeborg selvejende institution - 7443766)
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12 (Offentlig) Godkendelse af Udviklingsstrategi for Vækst
og Velfærd 2018 - 2030
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2017-05958

Resume
Den 6. marts 2018 igangsatte Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejdet med byrådets
Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018-2030, og der foreligger nu et forslag til byrådets
godkendelse. Forslaget, som er bygget op omkring tre temaer, en række pejlemærker og
eksempler på handlinger, er resultatet af en proces, hvor byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg,
koncernledelse m.m. har bidraget med input. Efter byrådets godkendelse venter en vigtig
kommunikationsopgave, så strategien bliver kendt og brugt som retning for fremtidige
politikker, planer og budgetter.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,



at Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018 – 2030 godkendes.
at skitse til kommunikations- og implementeringsplan tages til efterretning.

Beslutning
Kommunikations- og implementeringsplan taget til efterretning.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har ved flere lejligheder siden medio 2018 arbejdet
med byrådets overordnede udviklingsstrategi for vækst og velfærd. Hver gang har der været
god debat og mange input, som nu er resulteret i tre overordnede temaer:




Attraktivitet & Vækst
Fællesskab & Velfærd
Outdoor & Bevægelse

For hvert tema er byrådet nået frem til 5–6 overordnede pejlemærker og et antal eksempler
på handlinger, der kan føre Silkeborg Kommune i pejlemærkernes retning.
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Økonomi- og Erhvervsudvalget havde på møde 20. november 2018 en sidste drøftelse af
temaer, pejlemærker og eksempler på handlinger, der herefter er indarbejdet i en samlet
Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018 – 2030. Tekstdokumentet, som er vedhæftet til
Økonomi- og Erhvervsudvalget, vil forud for byrådets behandling blive layoutet og derefter
trykt og uddelt til byrådets medlemmer m.fl.
Efter byrådets godkendelse skal strategien kommunikeres og lanceres, så den bliver kendt og
brugt; såvel internt i organisationen som eksternt hos borgere, erhvervsliv, investorer og
andre aktører.
Det vil ske på baggrund af den vedhæftede Kommunikations- og implementeringsplan, som
bl.a. indeholder følgende initiativer:




Præsentation på relevante digitale platforme med byrådet som afsender
Præsentation på Ledernes Nytårstræf, på møde i HovedMED og muligheder for
præsentation på relevante leder- og personalemøder i den kommunale organisation
Materiale som byråd, koncernledelse m.m. kan anvende til kommunikation af strategien
i relevante sammenhænge

Derudover lægges der, forud for byrådets målseminar ultimo februar 2019, op til en proces
hvor hvert fagudvalg arbejder videre med realisering af strategien, herunder vurdering af
handlingseksemplerne indenfor det pågældende udvalgs område og drøftelse af nye forslag til
handlinger.

Bilag
1 (Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018-2030 (samlet) - 7464392)
2 (Kommunikations- og implementeringsplan - 7441768)
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13 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040
Sagsbehandler: Dr13504
SagsID: EMN-2018-00467

Resume
Planstrategi 2040 er byrådets strategi for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig fysisk
frem mod 2040. Strategien tager fat på hele kommunens fysiske udvikling, fra udvikling af
Silkeborg midtby til omegnsbyerne, byvækst i kanten af Silkeborg by, udvikling af attraktive
erhvervsarealer, håndtering af fremtidens trafik og mobilitet, fremtidens boligområder og klima
og bæredygtighed i Silkeborg Kommune.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at Planstrategi 2040 godkendes, og
at Planstrategi 2040 sendes i offentlig høring i perioden 3. januar til 28. februar 2019.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet skal tage stilling til forslag til Silkeborg Kommunes ”Planstrategi 2040”.
Udgangspunktet for Planstrategi 2040 er et langsigtet og strategisk fokus for Silkeborg
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Kommunes fysiske udvikling. Strategien rækker frem mod 2040 og indeholder syv
fokusområder. De syv fokusområder er:
-

Udvikling af Silkeborg Midtby
Udvikling af omegnsbyerne
Silkeborg vokser
Attraktive erhvervsarealer
Trafik og mobilitet
Boliger for alle
Klima og bæredygtighed

Planstrategi 2040 understøttes af konkrete handlinger og initiativer, som skal medvirke til at
realisere strategien.
Planstrategien ligger forud for revision af kommuneplanen og fungerer dermed som fordebat til
kommuneplanarbejdet. Med Planstrategi 2040 lægges der op til, at den kommende
kommuneplan skal revideres efter planstrategiens fokusområder.
Planstrategi 2040 er vedlagt som bilag. Forud for arbejdet med planstrategien og
udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd er der udarbejdet en forudsætningsredegørelse, som
stiller skarpt på Silkeborg Kommunes aktuelle situation anno 2018 og den seneste udvikling,
se bilag Forudsætningsredegørelse 2018.

Borgerinddragelse
Planstrategi 2040 udsendes i offentlig høring i otte uger.
I høringsperioden afholdes to møder mellem den politiske arbejdsgruppe for planstrategien
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget samt inviterede interessenter. Det ene
møde vil være for Nærdemokratiudvalget og lokalrådsformænd. Det andet møde vil omhandle
bokvaliteten i fremtidens boligområder i Silkeborg Kommune og være for bygherrer og deres
rådgivere.

Økonomi
Realisering af Planstrategi 2040 vil kræve, at der prioriteres betydelige økonomiske
anlægsmidler i de kommende års budgetter.

Bilag
1 (Planstrategi 2040 - 7451426)
2 (Forudsætningsredegørelse 2018 - 7436035)
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14 (Offentlig) Godkendelse af miljørapport og
sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg 13 og
lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, SejsSvejbæk
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EMN-2018-02325

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal godkende den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af
kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde
ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk.
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 13 og
lokalplan 36-004 godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 18. juni 2018 godkendte byrådet miljøvurdering af forslag til
kommuneplantillæg nr. 13 og tilhørende forslag til lokalplan 36-004 med henblik på offentlig
fremlæggelse af både planforslag og miljøvurdering. Planforslagene blev miljøvurderet i forhold
til den landskabelige påvirkning.
Lokalplan 36-004 og tilhørende kommuneplantillæg 13 omhandler et byudviklingsområde nord
for banen i Sejs-Svejbæk. Lokalplanen giver mulighed for et boligområde ud mod Borgdalsvej
og nord for campingpladsen. Boligområdet består af to selvstændige boligenklaver med hver
sin boligtype. Den vestlige boligenklave er udlagt til tæt/lav og etageboliger og den østlige til
åben/lav. Foruden boligområdet indeholder lokalplan 36-004 en fordelingsvej (Tværdalsvej)
mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej. Fordelingsvejen skal betjene lokalplanens boligområder,
men vil på sigt skulle betjene flere kommende boligområder.
Planforslagene, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan findes på
lokalplansiden på følgende link:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
Miljøvurdering
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Miljøvurderingen konkluderer, at planforslagene overordnet set vil have en negativ påvirkning
af landskabet. Planforslagene indeholder en mindre udvidelse af området mod nord primært
mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i forhold til Kommuneplan 2017-2028. Miljøvurderingen
konkluderer, at udvidelsen vil have en tilsvarende større påvirkning af landskabet. Dog holdes
der stadig en hensigtsmæssig afstand til de nordlige skrænter og landskabselementer.
Lokalplanforslaget indeholder en række afbødende foranstaltninger, som mindsker den
landskabelige påvirkning.
Offentlig høring
Planforslagene og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring. Der er modtaget i alt
86 høringssvar til planforslagene. En stor del af høringssvarene omhandler den landskabelige
påvirkning, men der er også høringssvar til andre miljøforhold, som ikke er en del af
miljøvurderingen – herunder blandt andet vejstøj og lysgener fra den nye Tværdalsvej samt
bilag IV-arter.
Sammenfattende redegørelse
På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er
tilgængelig under ”Miljøvurdering” på lokalplansiden under følgende link:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
På baggrund af høringssvarene har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået en række
ændringsforslag, herunder fjernelse af byggefelter, reducering af bygningshøjde, reducering af
støjafskærmning, skærpelse af farvevalg og lignende. Overordnet set vurderes sådanne
ændringer at mindske den negative landskabspåvirkning i forhold til planforslagene.
Øvrige høringssvar omkring andre miljøforhold som lysgener fra Tværdalsvej i forhold til
Lynggårdsvænget og vejstøj giver ikke anledning til ændringer i miljøvurderingen. Dog foreslår
Teknik- og Miljøafdelingen, at der stilles krav om beplantning og fast hegn mod
Lynggårdsvænget for at mindske lysgener som følge af lokalplanen.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der indarbejdes afbødende foranstaltninger i lokalplanen
på baggrund af den udarbejdede rapport for bilag IV-arter.
Bilag IV-arter og rødlistearter
Silkeborg Kommune har i juni-august 2018 fået undersøgt området for bilag IV-arter i form af
markfirben og flagermus på baggrund af en borgerhenvendelse om fund af markfirben nord for
lokalplanområdet. Undersøgelsen er lavet af et konsulentfirma, som også har lavet en rapport,
der er tilgængelig under ”Andre sagsbilag” på lokalplansiden under følgende link:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
Markfirben
Ved undersøgelserne er der ikke fundet markfirben i eller umiddelbart omkring
lokalplanområdet. Der vurderes ikke at være et yngle- og rasteområde for markfirben i
lokalplanområdet, og området har indtil for nyligt været skov og ikke udgjort et oplagt
levested. Det observerede markfirben nord for lokalplanområdet mellem Borgdalsvej og
Langdalsvej kommer muligvis fra en koloni på Sejs Hede eller en ukendt bestand, som er
tilknyttet skovlysningerne nord for området, men der vurderes ikke at være en koloni på
området, da det for få år siden var skov.
Rapporten vurderer dog at området nord for lokalplanområdet mellem Borgdalsvej og
Langdalsvej har en karakter, som kan udvikle sig til et potentielt yngle- og rasteområde. Det
potentielle yngle- og rasteområde ligger primært nord for lokalplanområdet, men overlapper
med den nordligste del af lokalplanområdet (Tværdalsvej) for en mindre del mellem
Borgdalsvej og Langdalsvej. Konsulentrapporten anbefaler at etablere en kompenserende
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foranstaltning i form af en stensætning, samt pletter med blottet sand. Herved vurderes der
ikke at ske påvirkning af den økologiske funktion for markfirben.
Flagermus
Der er flagermus i lokalplanområdet, men der er ikke fundet egnede yngle- og rasteområder i
lokalplanområdet. I forbindelse med undersøgelserne er der udpeget ledelinjer for flagermus i
området, og rapporten anbefaler at bevare træer helt op til Tværdalsvej der, hvor vejen
krydser ledelinjerne.
Rødlistearter
Ved undersøgelserne blev der desuden fundet 2 rødlistede sommerfuglearter i områdets østlige
del, hvor Tværdalsvej krydser de græsmarker, som sommerfuglene flyver på. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der er store egnede levesteder nord for Tværdalsvej, hvor der kan
opretholdes en bestand.
Teknik- og Miljøafdelingen påpeger, at der i undersøgelserne ikke er fundet yngle- og
rasteområder, som forhindrer realisering af lokalplanen eller i øvrigt umuliggør
landbrugsmæssig drift og fældning af træer i arealerne i tilknytning til lokalplanområdet.
Dog anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at rapportens beskrevne tiltag sikres i lokalplanen.
Herved vurderes planerne ikke at påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer således ikke, at der vil være en væsentlig påvirkning af
ovennævnte dyrearter.
Opdateret screeningsskema med bilag IV-arter og rødlistearter kan findes under ”Andre bilag”
på lokalplansiden.

Borgerinddragelse
Miljøvurderingen har været i høring sammen med de to planforslag.
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15 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et
boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EMN-2018-03245

Resume
Behandling af høringssvar til tillæg 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et
boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk med henblik på endelig vedtagelse.

Planforslagene kan ses her:
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https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=36004&lokalplanplanid=0
Planforslagene giver mulighed for etablering af to boligenklaver nord for campingpladsen ud
mod Borgdalsvej samt en fordelingsvej fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at tillæg 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 vedtages med
nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og vejudvalget anbefales.
Claus Klostergaard (Å) stemmer imod idet vi ikke mener, at området kan bærer så stor en
boligudvikling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales, idet grøn kile mod Langdalsvej gøres bredere ved at reducere
grundstørrelsen mod Langdalsvej til 700 m2, og den fremtidige sti (Langdalsvejs omdannelse
til sti) fastsættes til mindst mulig funktionel bredde.
Før mødet modtog udvalget underskriftindsamling om lokalplanen.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 18. juni 2018 forslag til tillæg nr. 13 og lokalplan 36-004 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11 ha. nord for jernbanen i Sejs-Svejbæk.
Lokalplanen giver mulighed for boliger nord for campingpladsen og indeholder endvidere en ny
fordelingsvej fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej. Vejen har fået navnet
”Tværdalsvej”. Lokalplanen er en del af et større udbygningsområde, som er udlagt i
Kommuneplan 2017-2028 og skitseret i Strukturplan Sejs/Svejbæk N fra 2012. Hele
lokalplanområdet ligger i landzone.
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Boligområdet består af to selvstændige boligenklaver med hver sin boligtype. Den vestlige
boligenklave er udlagt til rækkehusbebyggelse med lodrette (tæt/lav) eller vandrette skel
(etageboliger) og den østlige til fritliggende parcelhuse. Lokalplanen giver mulighed for i alt 26
fritliggende parcelhuse og op til 105 tæt/lav eller etageboliger.
Lokalplanen indeholder endvidere Tværdalsvej, der skal være adgangsvej til
boligenklaverne – på sigt skal vejen også betjene kommende boligområder. Tværdalsvej
udlægges med et vejudlæg på min. 25 m og med en kørebaneflade på 6,5 m. Der vil være
cykelstier på begge sider samt mulighed for belysning, svingbaner, helleanlæg og vejtræer. Af
hensyn til regnvandshåndtering planlægges grøfter på begge sider af vejen, hvilket er en
væsentlig årsag til det brede vejudlæg.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre en udbygning med boliger,
 at muliggøre etableringen af fordelingsvejen,
 at området fremstår varieret med både fritliggende parcelhuse og rækkehuse,
 at bebyggelsen fremstår afdæmpet og diskret i landskabet,
 at der sikres mulighed for at opleve de landskabelige sammenhænge og værdier i
området, som særligt knytter sig til dalen mod syd og skrænterne og skovområderne
mod nord.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
afgrænsningen. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 13
til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 13 til Silkeborg Kommuneplan og lokalplan 36-004 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 27. juni 2018 - 29. august 2018.
Der er modtaget 86 høringssvar fra henholdsvis:
•
•

•
•
•

Miljøstyrelsen
Museum Silkeborg
Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg
Sejs-Svejbæk lokalråd
Grundejerforeningen Langdalsparken, Grundejerforeningen Lynggårdsvænget og
Svejbæk Grundejerforening
Naboer og beboere i Sejs-Svejbæk

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et indsigelsesnotat.
Notatet kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne
høringssvar i deres fulde ordlyd.
Hovedtrækkene i høringssvarene er:
• At området er for tæt bebygget og der er nervøsitet over antallet af boliger i forhold til
trafik i byen (særligt ved Julsøvej og Borgdalsvej), institutionerne og presset på
landskabet. Der er en bekymring for det samlede boligantal i strukturplanområdet, hvis
der bygges lige så tæt i resten af strukturplanområdet.
• At forslagene tilpasses bedre til strukturplanen i forhold til placering af Tværdalsvej og
grønne kiler.
• At grønne kiler udvides.
• At støjafskærmningen reduceres/fjernes.
• At bygningshøjden og etageantal reduceres.
• At Tværdalsvej får andre linjeføringer.
• At Tværdalsvej sløres mere – eksempelvis ved nedgravning eller vejtræer.
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•

At hastigheden på Tværdalsvej bliver maksimum 40 km/t.

Partshøring
Der er endvidere modtaget 2 partssvar fra grundejeren af matrikel 12s. Det kan ses på
lokalplansiden under ”Kommentarer”. Grundejer ønsker ikke den foreslåede ændring omkring
bestemmelse 7.8 og ønsker at fastholde bestemmelsen som angivet i forslaget.
Indkaldelse af idéer og forslag
Høringssvar fra forårets indkaldelse af idéer og forslag samt Teknik- og Miljøafdelingens
bemærkninger hertil kan ses under ”Forhøring” på lokalplansiden.
Bemærkninger uden for høring
Både tidligere i processen og i forbindelse med borgermødet 7. november 2018 er der
modtaget bemærkninger uden for høringsperioderne. Disse bemærkninger er samlet under
”bemærkninger uden for høring”.
Ændringer og tilføjelser til kommuneplantillæg 13
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen følgende ændringer til
kommuneplantillæg 13:


Grundstørrelsen for kommuneplanramme 36-B-22 fastsættes til min. 200 m2.



I tillæggets redegørelse medtages en vurdering af, at planlægningen ikke strider mod
udpegningen ”Muligt naturområde”. Se indsigelsesnotatet for tekst.



Tillæggets redegørelse for påvirkning af bilag IV-arter og rødlistearter opdateres i
forhold til nyeste vurdering. Se indsigelsesnotatet for tekst.

Ændringer og tilføjelser til lokalplan 36-004
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen følgende ændringer til
lokalplan 36-004:


Der fjernes 2 byggefelter i den nordøstlige del af delområde I på kortbilag 4, 4a, 5 og
5a, samt vej og gangareal i princippet som vist på kortudsnit 1 i indsigelsesnotatet.



Mindre tilretninger af øvrige byggefelterne i delområde I på kortbilag 4, 4a, 5 og 5a i
princippet som vist på kortudsnit 1 i indsigelsesnotatet.



Grunden markeret med ”F” på kortbilag 4 og 4a reduceres med 4 m mod vest (mod
delområde I) på kortbilag 4, 4a, 5 og 5a. Herved udgår bestemmelse 7.9 om
byggelinje.



Bestemmelse 3.2 ændres så der maksimalt kan være 78 boliger i delområde I.



Anden sidste afsnit i bestemmelse 4.2 omhandlende vejtræer omformuleres til: Der skal
etableres vejtræer langs fordelingsvejen A-B og C-D i videst muligt omfang. Vejtræer
skal placeres, så de ikke hindrer oversigtsforhold ved udkørsler til fordelingsvejen A-B
og C-D eller bryder med nord-/sydgående kiler i området.



Bestemmelse 4.13 ændres til: Der må kun etableres to indkørsel for biler til hver grund
til de på kortbilag 4 og 4a viste boligveje.



Der indsættes som ny tekst i kommentaren til bestemmelse 4.16: Stier i området skal
være offentligt tilgængelige for alle.
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Der indsættes en ny bestemmelse 4.20: Der skal langs fordelingsvejen A-B etableres en
stensætning på fordelingsvejens nordlige side. Stensætningen skal have sand og grus
mod syd. Stensætningen skal have en længde på minimum 20 m og en højde på
maksimum 1,5 m.
Der indtegnes ledelinjer for flagermus på kortbilag 4.



Der indsættes en ny bestemmelse 4.21: Ved de på kortbilag 4 viste ledelinjer skal
eksisterende træer bevares helt op til kanten af den på kortbilag 4 og 4a viste
fordelingsvej A-D.



Der indsættes som kommentar til 4.21: Bestemmelsen skal sikre ledelinjer for
flagermus.



Bestemmelse 5.1 ændres så grunde i delområde I kan udstykkes med en
minimumsstørrelse på 200 m2.



Bestemmelse 6.8 ændres så højden på støjafskærmning maksimalt kan være 1,5 m,
såfremt politiet har givet tilsagn om en hastighed på 60 km/t på Borgdalsvej.



Der indsættes som ny bestemmelse 6.10: Solenergianlæg på facader skal være antirefleksbehandlede.



Bestemmelse 7.1 ændres til: Bebyggelsesprocenten for delområde I må udgøre maks.
25 for delområdet som helhed.



Sidste linje om at haver kan overskride byggefeltet med 2 m i bestemmelse 7.3 udgår.



Bestemmelse 7.4 ændres til: Bebyggelse i delområde II og byggefelter markeret med
”1” på kortbilag 4 og 4a kan opføres i 1 etage og i en højde på maks. 5,5 m. Øvrig
bebyggelse i delområde I kan opføres i 2 etager og i en højde på maks. 8,5 m.



Byggefelterne nærmest Borgdalsvej markeres med ”1” på kortbilag 4 og 4a.



Bestemmelse 7.5 ændres til: Bebyggelse må have en facadehøjde (tagfladens skæring
med ydervæg) på maks. 7,5 m.



Bestemmelse 7.8 ændres til: Maks 50 % af den enkelte grund i delområde II kan efter
udstykning fremstå befæstet.



De første to afsnit i bestemmelse 8.2 ændres til: Bebyggelse inden for lokalplanområdet
skal have facader i mørke farver. Mursten som facadebeklædning må alene udføres i
mørke sten med brune, sorte eller mørkegrå farver. Fuger skal være mørke.



Første sætning i bestemmelse 9.4 ændres til: Beplantningsbæltet som vist på kortbilag
4 og 4a skal anlægges med tæt bevoksning og have skovpræg.



Bestemmelse 9.7 ændres til: Der skal etableres et beplantningsbælte på min. 8 m mod
Borgdalsvej. Beplantningsbæltet skal have et naturligt og slørende præg med træer og
buske. En støjvold kan integreres i beplantningsbæltet. En støjmur skal placeres bag
beplantningsbæltet i forhold til Borgdalsvej.



Der indtegnes et beplantningsbælte på 8 m mod Borgdalsvej på kortbilag 4 og 4a.



Der indsættes en ny bestemmelse 9.11: Ved den på kortbilag 4 og 4a viste
fordelingsvejs C-D sammenkobling med Lynggårdsvej skal der etableres tæt og
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afskærmende beplantning i en bredde af minimum 6 m mod Lynggårdsvænget.
Beplantningen skal ske med buske og træer. Der skal etableres et fast hegn på
maksimum 1,8 m af hensyn til reduktion af lysgener.


Bestemmelse 11.1 tilføjes med henvisninger til bestemmelse 4.20 og 9.7 således, at
bebyggelse ikke må tages i brug før disse bestemmelser er opfyldt.



Lokalplanens redegørelse for ”International naturbeskyttelse” under afsnittet
”Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning” opdateres i forhold til bilag
IV-arter og rødlistearter med teksten der fremgår af indsigelsesnotatet.



Der tilføjes en ny redegørelsestekst om ”muligt naturområde” i afsnittet
”Kommuneplan 2017-2028 – retningslinjer” under ”Lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning”. Teksten fremgår af indsigelsesnotatet på lokalplansiden.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler følgende administrative rettelser til lokalplan 36-004:
 At sætningen ”Undtaget er etageboliger i delområde I” udgår fra bestemmelse 12.1.


At kommentaren til bestemmelse 12.1 udgår.

Der vil ske konsekvensrettelser af lokalplanens redegørelse i henhold til ovenstående rettelser.
Bilag IV-arter og rødlistearter
Silkeborg Kommune har i juni-august 2018 fået undersøgt området for bilag IV-arter i form af
markfirben og flagermus på baggrund af en borgerhenvendelse om fund af markfirben nord for
lokalplanområdet. Undersøgelsen er lavet af et konsulentfirma, som også har lavet en rapport,
der er tilgængelig under ”Andre sagsbilag” på lokalplansiden.
Markfirben
Ved undersøgelserne er der ikke fundet markfirben i eller umiddelbart omkring
lokalplanområdet. Der er fundet et yngle- og rasteområde for markfirben i lokalplanområdet,
og området vurderes ikke velegnet som levested for markfirben, da det indtil for nylig har
været skov. Det observerede markfirben nord for lokalplanområdet mellem Borgdalsvej og
Langdalsvej kommer muligvis fra en koloni på Sejs Hede, men der vurderes ikke at være en
koloni i området, da det for få år siden var skov. Rapporten vurderer dog at området nord for
lokalplanområdet mellem Borgdalsvej og Langdalsvej har en karakter, som kan udvikle sig til
et potentielt yngle- og rasteområde. Det potentielle yngle- og rasteområde ligger primært nord
for lokalplanområdet, men overlapper med den nordligste del af lokalplanområdet
(Tværdalsvej) for en mindre del mellem Borgdalsvej og Langdalsvej. Konsulentrapporten
anbefaler at etablere en kompenserende foranstaltning i form af en stensætning, samt pletter
med blottet sand. Herved vurderes der ikke at ske påvirkning af den økologiske funktion for
markfirben.
Flagermus
Der er flagermus i lokalplanområdet, men der er ikke fundet oplagte yngle- og rasteområder i
lokalplanområdet. I forbindelse med undersøgelserne er der udpeget ledelinjer for flagermus i
området, og rapporten anbefaler at bevare træer helt op til Tværdalsvej der, hvor vejen
krydser ledelinjerne.
Rødlistearter
Ved undersøgelserne blev der desuden fundet 2 rødlistede sommerfuglearter i områdets østlige
del, hvor Tværdalsvej krydser de græsmarker, som sommerfuglene flyver på. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der er store egnede levesteder nord for Tværdalsvej, hvor der kan
opretholdes en bestand.
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Teknik- og Miljøafdelingen påpeger, at der i undersøgelserne ikke er fundet yngle- og
rasteområder, som forhindrer realisering af lokalplanen eller i øvrigt umuliggør
landbrugsmæssig drift og fældning af træer i arealerne i tilknytning til lokalplanområdet.
Teknik- og Miljøafdelingen, vurderer ikke at planerne påvirker yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter. Dog anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der indskrives de anbefalede tiltag.
Herved vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af ovennævnte dyrearter.
Miljøvurdering
Der er lavet miljøvurdering af planforslagene på den landskabelige påvirkning. På baggrund af
høringsperioden og høringssvar er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse.
Klima- og Miljøudvalget vil på møde 5. december 2018 tage stilling til den sammenfattende
redegørelse.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt et velbesøgt borgermøde 7.
november 2018. Der har været afholdt en indkaldelse af idéer og forslag.
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16 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 30-002
for et boligområde i Fårvang
Sagsbehandler: DR12270
SagsID: EMN-2018-04785

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 30-002 sendes til godkendelse i
byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at omdanne et erhvervsområde til ny boligbebyggelse
med 34 tæt-lav boliger og 28 etageboliger.

Luftfotografiet viser lokalplanområdet i Fårvang.
Planforslaget kan ses her: Lokalplan 30-002

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
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at forslag til lokalplan 30-002 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 9. april 2018 at igangsætte lokalplan 30-002.
Lokalplanen omfatter en erhvervsgrund på Vestervang 6 samt en kommunal matrikel med
grønt område. Det samlede areal er ca. 3 ha.
Vestervang 6 består i dag af erhvervsbygninger, der bruges som lagerplads. Den kommunalt
ejede matrikel fungerer som fælles grønt friområde for parcelhuskvarteret syd for
lokalplanområdet.
Baggrund for lokalplanen
Området ligger i dag i overgangen mellem erhvervs- og boligområder ved Egon Kristiansens
Allé i Fårvang. Ejer og bygherre har ønsket at omdanne området til boligformål, hvilket blev
gjort muligt i forbindelse med Kommuneplan 2017-2028.
Ud mod Egon Kristiansens Allé og Vestervang placeres etageboliger, da miljøstyrelsens
vjledende støjgrænse er højere for etageboliger end for tæt-lav boliger. Områderne mod disse
veje er støjbelastet fra vejtrafik og erhvervsområder og kan derfor ikke anvendes til
opholdsareal. Lokalplanen er således disponeret, så støjkrav overholdes og støjafskærmning er
unødvendig.
Med lokalplanen sikres en stiforbindelse til den grønne matrikel syd for den nye bebyggelse –
og dermed til nabo-parcelhusområdet.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
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Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål,
 at sikre etablering af fri- og opholdsarealer,
 at bebyggelse og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse mod øst.
Området er disponeret med etagebebyggelse i 2 etager mod Egon Kristiansens Allé og
Vestervang (vest og nord) og tæt-lav bebyggelse i 1 etage centralt på grunden og mod
parcelhusområderne mod øst og syd. Der kan opføres maks. 8.000 m² bebyggelse med en
maks. højde på 8,5 m.
Lokalplanen muliggør udstykning af grunde til tæt-lav bebyggelse ned til 160 m². Både
etagehusboliger og tæt-lav boliger bliver mellem 75-125 m² store.
I tilknytning til boligbebyggelsen er der planlagt for to fri- og opholdsarealer. Det ene areal
udlægges centralt og indbyder til leg, mens det andet ligger mere afskærmet i
lokalplanområdets sydvestlige del.
Området ligger indenfor kommuneplanramme 30-B-03, som udlægger området til blandet
boligbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 30-002 er screenet efter miljøvurderingsloven. Sagen er behandlet på
Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslaget ikke skal
miljøvurderes.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bæredygtighedstiltagene er standard for boligområder
af denne karakter. Det er vurderet positivt, at lokalplanområdet er et allerede bebygget areal,
der omdannes til nyt byggeri. Dertil vil projektet understøtte Fårvang som byområde og styrke
forbindelsen til naboområderne gennem stiforbindelsen til nabokvarteret.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 30-002 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.
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17 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 36 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et
boligområde i Lysbro
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2017-06300

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 14-014 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 90 etageboliger i størrelsen 75 m2 – 125 m2.
Bebyggelsen tager udgangspunkt i landskabet og er disponeret som fem stokke, der er lagt ud
som en vifte omkring det højeste punkt. Bebyggelsesprocenten for området er 38 %, hvilket er
lavt for etageboliger. Dette skyldes et ønske om at friholde en del af landskabet og derved
styrke de landskabelige værdier.
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/861

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og vejudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
I høringsperioden undersøges muligheden for en ændret trafikbetjening af lokalplanområdet.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 6. september 2018 at igangsætte tillæg nr. 36 og lokalplan
14-014.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,38 ha og ligger i den sydvestlige del af Lysbro.
Lokalplanområdet afgrænses af Lysbrogade mod nordøst, Vestre Ringvej mod vest og
eksisterende rækkehusbebyggelse ved Lysbroengen mod syd samt eksisterende
rækkehusbebyggelse omkring Lysbrovænget. Området fremstår i dag som et ubebygget grønt
område, beliggende i byzone.
Baggrunden for lokalplanen er en henvendelse fra en privat udvikler, som ønsker at udvikle
området til etageboliger. Området var allerede i spil i forbindelse med kommuneplan 2017,
hvor tilbagemeldingen var, at området kunne udvikles under hensyntagen til natur, støj og
vejadgang.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål;
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at give mulighed for placering af fem stokbebyggelser
at bebyggelsens udformning og placering på grunden tilpasses det kuperede terræn så
bebyggelsen understreger og respekterer terrænets former.
at sikre vejadgang til det nye boligområde
at sikre at der etableres en faunapassage/spredningskorridor igennem området, der
forbinder de grønne områder omkring Lyså med Funder Krat
at der etableres gode rekreative stiforbindelser gennem området

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et nyt boligområde med max 95
etageboliger fordelt på 5 stokbebyggelser. Bebyggelsen placeres i en stjerneform med
udgangspunkt i det højeste punkt på grunden. Landskabet og naturen trækkes helt frem til
bygningerne hvilket tilføjer området en særlig identitet og særkende.
Området vejbetjenes fra Lysbrovænget, hvor vejen via en ny bro forlænges over
Kjellerupstien, som i forvejen ligger i en fordybning i terrænet. Vejen forlænges herefter ind i
lokalplanområdet. Vejtraceet for Lysbrovænget flyttes længere mod nord for at sikre en
afstand til de eksisterende boliger

Støj
Området er støjbelastet fra Vestre Ringvej og de arealer, som ligger nærmest vejen er
udnyttet til fælles parkeringsplads. Det har dog vist sig nødvendigt at videreføre den
eksisterende vold langs Vestre Ringvej for at imødekomme støjgenerne fra trafikken. Volden
fremstår med en højde på syv meter, men da terrænet skråner, og volden er beplantet, er den
visuelle påvirkning fra Vestre Ringvej meget begrænset.
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Lokalplanens bestemmelser sikrer, at støjvolden bliver beplantet og udformet, så den indgår i
en landskabelig helhed. Den skal desuden bidrage til den rekreative værdi - eksempelvis ved
at der anlægges stier og skabes muligheder for leg og ophold såsom rebbaner eller
siddemuligheder.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i form af etageboliger. Bebyggelse skal
have facader, der fremtræder i blank mur, gule, gulbrune, grå eller røde teglsten. Mindre
bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.

Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 36 til
Kommuneplan 2017-2028.
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Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 26. september til 11. oktober 2018 jf. planlovens §
23c.
Der er modtaget 13 høringssvar fra:




Funder-Lysbro Lokalråd
Grundejerforeningen Lysbro
10 beboere på Lysbrovænget, inkl. underskriftsindsamling fra beboere i området

Høringssvarene udspringer primært af en bekymring for vejadgang igennem det eksisterende
boligområde. Borgerne i området mener ikke, de kunne have forudset en ny planlægning i
området, da området i Kommuneplan 2017-2028 er udlagt til rekreativt område. Herudover
mener de heller ikke, at de kunne have forudset at vejen, som i dag fremstår som en lille og
blind boligvej, der ender ved Banestien, skal videreføres ind i det nye område og betjene
yderligere 90 boliger. Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i
et notat. Notatet kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne
høringssvar.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 36 og lokalplan 14-014 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde 5. september 2018, hvor
det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 36 og lokalplan 14-014 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde torsdag den 24. januar
2019.
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18 (Offentlig) Beslutning om kollektiv trafik på nedlagte
regionale busruter
Sagsbehandler: Dr18373
SagsID: EMN-2018-02590

Resume
Region Midtjylland ophører med at finansiere en række regionale busruter pr. 1. april 2019.
Ruterne nedlægges, hvis kommunerne ikke i et eller andet omfang beslutter at opretholde
kollektiv trafik på de berørte strækninger. Region Midtjylland nedlægger kørsel for ca. 3,8 mio.
kr. i Silkeborg Kommune.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at der bestilles kørsel hos Midttrafik, som angivet i sagen
at søge byrådet om tillægsbevilling på 1,2 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og vejudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Teknik- og Miljøafdelingen arbejder videre med fastsættelse af Flexbus omfanget, indenfor den
skitserede økonomiske ramme.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Region Midtjylland har i brev af 8. november 2018 meddelt Silkeborg Kommune, at de pr. 1.
april 2019 ophører med at finansiere følgende ruter og strækninger:
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Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute

75 Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup
77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg
110 Horsens-Brædstrup-Silkeborg
112 Silkeborg-Sorring-Aarhus
114 delstrækning Viborg-Fårvang
311 Silkeborg-Ry (én dobbelttur)
914X Viborg-Hammel-Aarhus
926 X Viborg-Nørre Snede-Vejle

Region Midtjylland oplyser, at de flytter ressourcerne fra rute 926X til en forlængelse af rute
960X Aalborg-Viborg-Silkeborg, så denne rute fremover også betjener strækningen SilkeborgBrædstrup-Horsens.
Region Midtjylland oplyser, at fra 1. april 2019 er det op til Silkeborg Kommune i samarbejde
med andre kommuner at fastlægge og finansiere kørslen på de nedlagte ruter.
Region Midtjylland har afsat en pulje på 10 mio. kr. til betaling af bod til busvognmændene, da
kørslen skal opsiges udenfor kontraktskifte, hvis kommunerne ikke viderefører kørslen.
Kørsel for i alt 55 mio. kr. nedlægges i hele Region Midtjylland. Ruterne er valgt, da kun få
passagerer rejser regionalt over kommunegrænserne, eller ruterne anses for primært at
betjene de respektive kommuner. De fleste passagerer rejser internt i de enkelte kommuner
ifølge Midttrafiks data.
Endvidere oplyser Region Midtjylland, at de i en 3-årig periode vil yde et tilskud til rute 75
Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup på 0,7 mio. kr. årligt, ”hvis Silkeborg og/eller Viborg
Kommune vil videreføre kørsel i et omfang, der som minimum tilgodeser den
minimumsbetjening af uddannelsessøgende, som regionen yder tilskud til.”
Det beregnede tilskud dækker 1 dobbelttur morgen og 2 dobbeltture eftermiddag.
Ifølge Midttrafiks opgørelse var tilskudsbehovet for rute 75 godt 1 mio. kr. i 2016-beløb.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ud fra nedenstående, at rejserelationen mellem Kjellerup
og Bjerringbro Gymnasium er tilgodeset via forbindelsen over Ans. Derfor er anbefalingen, at
Silkeborg Kommune ikke skal overtage ansvaret for rute 75, selvom Region Midtjylland vil give
et tilskud.
Uddannelsessøgende fra Kjellerup kan køre fra Kjellerup rutebilstation og kan være tilbage
igen på følgende tidspunkter:
Bjerringbro gymnasium
Rute 75 via Rødkærsbro
Rute 73/805-806 via Ans

ringetid kl.

8.00
6.52
7.18

13.15
14.11
14.34

14.55
15.59
16.04

De uddannelsessøgende kan tage 26 minutter senere hjemmefra om morgenen, hvis de bruger
ruten via Ans. Har de fri kl. 13.15 kan de være 23 minutter tidligere hjemme, hvis de bruger
ruten via Rødkærsbro. Hjemkørsel efter sidste lektion tager ca. samme tid via Rødkærsbro og
Ans. Eventuelle gymnasieelever fra Kjellerup/Levring til Bjerringbro Gymnasium har således
flere rutemuligheder hver dag.
Kommunal betjening af nedlagte regionale ruter
Som aftalt på Plan- og Vejudvalgets møde 5. november 2018 har Teknik- og Miljøafdelingen
været i dialog med nabokommuner om en løsning for det kommende år ud fra drøftelsen på
udvalgsmødet.
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Midttrafik afholdt 20. november 2018 møde, hvor kommunerne på administrativt plan
tilkendegav deres overvejelser om dækning af de områder, hvor Region Midtjylland nedlægger
kørslen. Generelt havde ingen kommuner mulighed for at videreføre den regionale kørsel i
fuldt omfang, men flere tilkendegav, at der skulle findes løsninger til at dække udvalgte
områder.
Betjening af Sorring
Silkeborg Kommune har på administrativt plan sammen med Skanderborg og Aarhus
kommuner anmodet Midttrafik om at lave et forslag til betjening af strækningen Voel-Tilst på
den nedlagte regionale rute 112 Silkeborg-Sorring-Aarhus. I Voel skal ruten planlægges med
forbindelse til rute 223/313 til/fra Silkeborg, og i Tilst skal ruten have forbindelse til rute 114
samt den højfrekvente linje 3A til/fra Aarhus midtby.
Betjeningsomfang er foreslået til 2 dobbeltture morgen og 4 dobbeltture eftermiddag/aften.
Kørslen forventes at koste Silkeborg Kommune ca. 0,7 mio. kr. pr. år.
Herudover er Midttrafik anmodet om at beregne udgifter til Flexbus, som evt. kan supplere den
begrænsede buskørsel i området. Udgifter til 2 dobbeltture med Flexbus på hverdage mellem
Voel og Tilst forventes at koste Silkeborg Kommune 100.000 kr. pr. år, hvis ½-delen af turene
udføres.
Betjening af Salten
Region Midtjylland nedlægger rute 110 Silkeborg-Brædstrup-Horsens pr. 1. april 2019. Region
Midtjylland oplyste på mødet 20. november, at de vil flytte ressourcerne fra rute 926X ViborgNørre Snede-Vejle til rute 960X Silkeborg-Brædstrup-Horsens fra køreplanskiftet ultimo juni
2019. De forventer et kørselsomfang med 6 dobbeltture på hverdage samt ture i weekenden
på rute 960X. Region Midtjylland forventer samme standsningsmønster på rute 960X, som der
er på rute 110 – dvs. at busserne også fremover vil standse i bl.a. Salten.
Med denne udmelding vil kørslen på rute 960X dække det, som der minimum var tænkt skulle
indsættes på rute 110 (2 dobbeltture morgen og 3 dobbeltture eftermiddag). Silkeborg og
Horsens kommuner tilkendegav på mødet 20. november, at de anså dette for tilstrækkeligt
rutekørsel mellem Silkeborg og Horsens og ville evt. supplere med Flexbus.
Midttrafik vil lave et konkret forslag til betjening på rute 960X.
Bestilling af Flexbus kan foregå frem til februar 2019.
Øvrige regionale ruter
Teknik- og Miljøafdelingen finder ikke grundlag i passagertallene for, at Silkeborg Kommune
skal gå ind og opretholde kørsel på de øvrige regionale ruter.
Viborg Kommune har tilkendegivet, at de ønsker at overtage bestilleransvaret for rute 75
Kjellerup-Bjerringbro og modtage tilskuddet fra Region Midtjylland.
Skanderborg Kommune har tilkendegivet, at de ændrer rute 311, så passagerer fra Gl. Rye
køres til toget i Ry og på den måde sikres forbindelse til Silkeborg. (Rute 311 har kun én
morgentur, som nedlægges).
Når rute 926X nedlægges bliver transportmulighederne langs hovedvej A13 dårligere.
Passagertællinger viser meget lav benyttelse. Dog anvendes afgangen fra Viborg kl. 15.40 til
Thorning i gennemsnit af 6 passagerer – disse skal fremover benytte rute 711 eller køre med
rute 60/801 via Kjellerup.
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Fra Ans nedlægges rute 114 og 914X mod Viborg og Hammel/Aarhus – Viborg Kommune er
ligeledes ikke interesseret i at opretholde ruterne. Der er også få passagerer på strækningen
Kongensbro-Truust, som mister deres rejsemuligheder.
Teknik- og Miljøafdelingen vil gennemgå ruterne på mødet.
Fremtidig kommunal betjening
Teknik- og Miljøafdelingen har tilkendegivet overfor Midttrafik, at Silkeborg Kommune ønsker,
at Midttrafik laver en mere overordnet gennemgang af den kollektive trafik og laver forslag til
ændret betjening fra køreplanskiftet i 2020.
Perioden 1. april til køreplanskiftet
Region Midtjylland har besluttet at ophøre med at finansiere ruterne pr. 1. april 2019. På dette
tidspunkt er der ikke køreplanskifte, og Midttrafik har oplyst, at de ikke kan nå at lave om i
køreplanerne til denne dato, da vognmændene skal have færdige køreplaner m.v. 3 måneder
før et køreplanskifte.
Rute 110 Silkeborg-Brædstrup-Horsens nedlægges pr. 1. april, mens erstatningskørslen på
rute 960X på samme strækning først etableres ultimo juni 2019. Tilsvarende for rute 112
Silkeborg-Sorring-Aarhus.
Det vil koste Silkeborg Kommune ca. 1 mio. kr. at videreføre alt kørslen på de nedlagte
regionale ruter i kommunen fra 1. april til køreplanskiftet ultimo juni 2019. Men kørslen
opretholdes kun, hvis de øvrige kommuner, som ruterne betjener – også er villige til at betale
deres andel af udgifterne. Heraf skønnes rute 110 og 112 at koste Silkeborg Kommune ca. 0,7
mio. kr. med det nuværende kørselsomfang.
Silkeborg Kommune anmoder sammen med andre kommuner om, at Region Midtjylland
afholder udgiften til kørsel frem til køreplanskiftet på de ruter, som i et eller andet omfang
videreføres af kommunerne.

Borgerinddragelse
Midttrafik har oplyst, at de ikke kan nå at planlægge nye ruter til køreplanskiftet i 2019. De
kan evt. nå tilpasninger, men så bliver det ikke muligt at lave en offentlig høring af de
kommende køreplaner før iværksættelsen.
Teknik- og Miljøafdelingen finder det nødvendigt, at rutekørslen på rute 110 og 112 fungerer i
umiddelbar forlængelse af Region Midtjyllands ophør med rutebetjening.

Økonomi
Byrådet søges om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2019. Beløbet er beregnet på grundlag
af en minimumsbetjening på rute 112, som forventes at koste Silkeborg Kommune ca. 0,7
mio. kr. Hertil kommer udgifter til Flexbus på ca. 0,2 mio. Disse udgifter får ½-årseffekt i
2019, da køreplanerne først kan ændres fra ultimo juni 2019.
Finansiering af kørslen på rute 110 og 112 i perioden 1. april til køreplanskiftet ultimo juni
2019 koster ca. 0,7 mio. kr. i Silkeborg Kommune.

Bilag
1 (Kort - Regionale busruter 2018 - 7281255)
2 (Kort - fremtidige regionale ruter - bruttokatalog - 7281263)
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19 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
cykelhandlingsplanen
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2018-05675

Resume
I anlægsbudget 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. til Cykelstier med medfinansiering.
Bevillingen søges frigivet til en eller flere af de mindre projekter i Cykelhandlingsplanen
udpeget af udvalget.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på netto 1,0 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og vejudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Bevillingen anvendes til realisering af Cykelhandlingsplanens projekt nr. 2, 3 og 9.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i 2017 godkendt 13 nye strækninger i cykelhandlingsplanen, idet Plan- og Vejudvalget i
september 2018 har ønsket en fornyet drøftelse af prioriteringen af disse.
Det indstilles, at den ekstra 1,0 mio. kr., der er bevilliget til ”Cykelstier med medfinansiering”
benyttes til realisering af en eller flere af de mindre projekter i cykelhandlingsplanen.
Udvalget bedes udpege hvilke projekter, der ønskes igangsat.
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De 13 nye strækninger fremgår af cykelhandlingsplanen på link:
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/21221

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2018.
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20 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti
Silkeborgvej, Kjellerup
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2018-05113

Resume
I anlægsbudget 2014 er der afsat 2,0 mio. kr. til Belægninger Torvet – Skolegade, Kjellerup, til
brug ifm. med Silkeborg Forsynings renovering af ledninger gennem området. Dette arbejde
går ikke i gang de næste mange år.
Bevillingen ønskes derfor ændret til brug for cykelkantbaner fra Astrupvej til Industrivej i
Kjellerup.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at frigivelse af anlægsbevillingen på netto 2,0 mio. kr. godkendes, idet bevillingen
anvendes til cykelkantbaner langs Silkeborgvej.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Gitte Willumsen.

Sagen
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Beskrivelse af sagen
I anlægsbudget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til ”Belægninger Torvet – Skolegade, Kjellerup”.
I 2017 oplyste lokalrådet, at de ikke ønskede mere anlægsarbejde i midtbyen, da byen har
været igennem en omfattende kloakrenovering, hvilket har tæret på handelslivet.
De mente, at midtbyen havde brug for fred for anlægsarbejde. De ønskede derfor ikke, at 2,0
mio. kr. blev anvendt på Torvet. Silkeborg Forsyning har valgt at imødekomme dette ønske.
Teknik– og Miljøafdelingen foreslår, at bevillingen fortsat anvendes i Kjellerup, og derfor
foreslår vi, at anvende beløbet til at understøtte kommunens ønske om at sikre sammenhæng
i cykelstinettet.
Baggrund:
I 2014 blev der etableret kantbaner på Silkeborgvej fra Vinderslevvej til Astrupvej – strækning
A (se oversigtskort).
I 2016/2017 blev der etableret cykelsti fra Industrivej til Skolegade – strækning B (se
oversigtskort).
Der er nu en manglende strækning på Silkeborgvej fra Astrupvej til Industrivej (ca. 940 meter)
– strækning C (se oversigtskort).

Cykelbane på Silkeborgvej fra Vinderslevvej til Industrivej er en del af Kommuneplanen 2013.
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Projektet:
Sideudvidelsen vil tage udgangspunkt i en 1,2 m kantbane i begge sider af vejen med 0,30 m
rumlestribe ud mod kørebanen, i alt 1,5 meter.
Der vil blive anlagt i alt ca. 1.700 meter kantbane.
Nedenstående skitse er fra projektet med etablering af kantbane på Silkeborgvej fra
Vinderslevvej til Astrupvej. Princippet vil blive det samme.

Den nordvestlige del af strækningen (ca. 190 meter) er i dag med fortov (se nedenstående
billede).

Denne strækning med fortov tænkes anlagt med fortov og cykelsti som på Søndergade (se
nedenstående billede fra Søndergade).

Projektet kræver ikke ekspropriation, da det kan etableres indenfor eksisterende vejareal.

Borgerinddragelse
Side 69

Lokalrådets ønske har foranlediget beslutningen om ikke at renovere Torvet/hovedgaden i
2018. Silkeborg Kommune deltog i et planlægningsmøde med lokalrådet 5. januar 2017.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2018.
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21 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for
istandsættelse af Kjellerupbanestien
Sagsbehandler: Dr29145
SagsID: EMN-2018-04869

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af 3,5 km af Kjellerupbanestien fra Lemming
Brovej til Hinge. Det drejer sig om beskæring af sidebevoksninger, afrømning af muld,
renovering af rørunderføringer samt udlægning af stabilgrus.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 1.000.000 kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Istandsættelse af Kjellerupbanestien fra Lemming Brovej til Hinge har længe været et ønske
fra lokal side. Tiltaget var nævnt i kommuneplan 2013 som et led i kommunens friluftsstrategi.
Med anlægsmidlerne er der nu mulighed for at realisere udbygningen af kommunens net af
naturstier og efterkomme de lokales ønske om en bedre cykelstiforbindelse til Silkeborg.
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I området ved Lemming Station eksproprierer kommunen et ca. 350 meter langt, alternativt
tracé til stien, da det oprindelige forløb forbi Lemming Station er privat ejet og inddraget til
have.
Det øvrige banetracé ejes af Silkeborg Kommune. Umiddelbart øst for Hinge er banearealet
bredere som følge af tidligere vigespor og rangérspor. Hvis midlerne rækker til det, er det
tanken at anlægge en mindre, grusbelagt P-plads til 6-8 personbiler, som støttepunkt for
offentlighedens brug af naturstien.
På den baggrund søger Teknik- og Miljøafdelingen om frigivelse af 1.000.000 kr. til
Kjellerupbanestien af anlægsmidler på budget 2018.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets Rammer i 2018.
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22 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
udarbejdelse af vand- og klimaplaner 2018
Sagsbehandler: DR13979
SagsID: EMN-2017-06459

Resume
Ansøgning om bevilling på 1,0 mio. kr. til at udarbejde planer vedrørende vand og klima.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at udarbejde nye planer, der omhandler vand og
klima. Det gælder især udarbejdelsen af en ny spildevandsplan, en ny vandforsyningsplan, en
ny varmeplan og nye vandløbsregulativer.
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Der er i løbet af 2018 igangsat aktiviteter (spildevandsplan, vandforsyningsplan,
vandløbsregulativer) inden for de nævnte planlægningsopgaver, som skal finansieres af den
søgte anlægsbevilling.
Arbejdet forventes at løbe frem til minimum 2021.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2018.
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23 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2.
planperiode
Sagsbehandler: Dr29164
SagsID: EMN-2017-06213

Resume
Bevilling på 2 mio. kr. til realisering af Natura 2000-handleplanerne og dermed opfyldelse af
målene i statens Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 (2. planperiode).

Indstilling
Teknik- og miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 2 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har seks Natura 2000-områder.
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På baggrund af statens planer for disse områder (Natura 2000-planer) har kommunen lavet
handleplaner der beskriver de indsatser, der skal ske i de seks områder.
For at kunne realisere de dele af de bundne opgaver, der ikke kan finansieres af
støtteordninger, er der afsat midler i budgettet.
Projekterne består bl.a. i en generel plejeindsats på mere end 1000 ha. Indsatsen omfatter
rydning af træer og opvækst, etablering af hegn, græsningsaftaler, forbedring af vandstand,
afbrænding af heder mv.
Der ligger også en indsats i at etablere 60 ha. 7 nye naturområder, herunder rigkær i området
ved Salten Å, samt en evt. naturgenopretning af Sillerupvæld – et af landet største kildevæld.

Borgerinddragelse
Alle projekter på private arealer er frivillige, så ovennævnte vil ske i samarbejde med de
enkelte lodsejere.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at


Anlægsbevilling på 2 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og miljø med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2018.
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24 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Forsynings
forbrugerpriser 2019
Sagsbehandler: Dr17966
SagsID: EMN-2018-05674

Resume
Godkendelse af Silkeborg Forsyning A/S’ forbrugerpriser for 2019, herunder takster for vandog kloakforsyning, samt gebyrer for genbrug og affald.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at Silkeborg Forsyning A/S’ forslag til takster for 2019 for vand- og kloakforsyning samt
gebyrer for genbrug og affald godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Forsyning A/S har på bestyrelsesmødet 20. november 2018 godkendt selskabets
budgetter for 2019 og dermed også fastsat selskabets forbrugerpriser for 2019.
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Silkeborg Forsyning A/S anmoder om byrådets godkendelse af følgende takster og gebyrer
gældende for 2019:
1. Takster for vandforsyning
2. Takster for kloakforsyning
3. Gebyrer for genbrug og affald
Takster for fjernvarme skal ikke godkendes af byrådet. Fjernvarmetaksterne fastsættes jf.
varmeforsyningsloven af forsyningsselskabet, og skal efterfølgende anmeldes til Energitilsynet
for at være gældende.
Alle priser nævnt nedenfor er ekskl. moms.
Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen for vand og spildevand:
Vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, Konkurrencestyrelsen og kommunalbestyrelserne.
For vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, fastsætter
Konkurrencestyrelsen en indtægtsramme for spildevand og en indtægtsramme for drikkevand.
Forsyningernes takster skal overholde indtægtsrammerne og forelægges
kommunalbestyrelserne til godkendelse.
Ad. 1 Takster for vandforsyning
Konkurrencestyrelsens indtægtsramme for Silkeborg Vand A/S for 2019 angiver en samlet
ramme på ca. 29 mio. kr. ekskl. afgift på ledningsført vand. Silkeborg Vand A/S forventer med
baggrund i selskabets budget at kunne overholde indtægtsrammen med fastholdelse af det
faste driftsbidrag på 630 kr./enhed og det variable driftsbidrag med 4,50 kr./m3.
Tilslutningsbidragene eller anlægsbidragene, som fremgår af takstblad for 2019, er uændrede
siden 2010.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de fastsatte takster for drikkevand kan anbefales
godkendt, og efter Silkeborg Vands forventninger i overensstemmelse med indtægtsrammen.
Ad. 2 Takster for kloakforsyning
Takster på spildevandsområdet dækker afledning af regn- og spildevand samt drift af
tømningsordningen for bundfældningstanke i det åbne land. Taksterne fastsættes af Silkeborg
Spildevand A/S.
Taksten for standardtilslutningsbidraget øges med 3,67 % til 51.606 kr. pr. boligenhed.
Taksten fastsættes ved indeksregulering efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for
anlæg-jordarbejder, og da indekset er steget, skal tilslutningsbidraget øges i forhold til 2018værdien.
Bidragene for spildevandsafledning fastholdes på 2010-niveau, som er 24,00 kr./m3 afledt
spildevand og et fast bidrag på 525 kr./spildevandsstik.
Reglerne for opkrævning af særbidrag fra særligt forurenende virksomheder medfører, at
taksterne først beregnes efter afslutningen af det nuværende regnskabsår. Reglerne for
opkrævning af særbidrag er beskrevet i betalingsvedtægten for Silkeborg Spildevand A/S.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de fastsatte takster for spildevand, og begrundelserne
herfor, kan anbefales godkendt og i overensstemmelse med indtægtsrammen.
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Ad 3. Gebyrer for genbrug og affald
Gebyrer på affaldsområdet dækker affaldsordninger som f.eks. dagrenovation, papirindsamling
samt genbrugspladser. Gebyrerne fastsættes af byrådet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48.
Generelt:
Der er i budgettet indregnet uændrede priser på grundgebyret, indsamling af rest- og
madaffald samt haveaffald. Der er ligeledes medtaget uændrede priser på erhvervsgebyr for
benyttelse af genbrugspladserne.
De væsentligste gebyrer i 2019 er:
 Grundgebyr er uændret, og indgår i budgettet med 850 kr. Tømning af
genanvendelige beholdere og adgang til genbrugspladserne finansieres af dette
gebyr.


Gebyrer for dagrenovation er ligeledes uændret, og prisen på en 240-L beholder,
der i 2019 forventes at udgøre 84 % af det samlede antal beholdere, er budgetteret
til 952 kr. ved 14 dages tømning.

Affaldsgebyrer generelt
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen fastsætte affaldsgebyrer og
sikre, at hver ordning hviler i sig selv.
Silkeborg Forsyning oplyser, at de enkelte ordninger hviler i sig selv.
Administrationsgebyr for erhverv
Administrationsgebyret for erhverv opkræves af Silkeborg Kommune og er derfor ikke med i
Silkeborg Forsynings takstblad for 2019. Administrationsgebyret for 2019 er allerede godkendt
af byrådet 18. september 2018, som en del af budgetforslag 2019.

Bilag
1 (Bilag 1. Prisoversigt 2019 - 7422724)
2 (Bilag 2 Silkeborg forsynings notat om prisfastsættelse 2019 - 7423704)
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25 (Offentlig) Anbefaling af placering af et nyt centralt
renseanlæg i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr14750
SagsID: EJD-2017-04472

Resume
Silkeborg Forsyning har i 2016 udarbejdet en langsigtet plan for spildevandsstrukturen i
Silkeborg Kommune. Planen beskriver, hvordan Silkeborg Forsyning vil rense spildevandet på
1-2 store centrale renseanlæg frem for 15 mindre utidssvarende renseanlæg. Planen
indeholder også forskellige scenarier for alternative placeringer af et fremtidigt centralt
renseanlæg. den
Med afsæt i strukturplanen ønskede Silkeborg Forsyning et scenarie, hvor det centrale
renseanlæg blev bibeholdt på placeringen ved Søholt. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg
og nuværende Klima- og Miljøudvalg og Plan- og Vejudvalg har efterfølgende ønsket at få
belyst muligheden for at flytte et centralt renseanlæg til en alternativ placering, samt at få
belyst muligheden for en anden anvendelse af arealerne ved Søholt. Miljø- og Klimaudvalget
og Plan- og Vejudvalget har på et fællesmøde den 18. juni 2018 udtrykt ønske om, at Ege Allé
300 (Søholt Renseanlæg) fremadrettet ikke anvendes til renseanlæg.
Årsagen til at Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget ønsker at flytte renseanlægget
skyldes primært, at arealerne ved Søholt er attraktive og bynære, og at arealet kan anvendes
til bymæssige formål. På længere sigt er det ikke hensigtsmæssigt, at der skal ligge et stort
renseanlæg meget centralt i byen i et boligområde. Mulighedsstudier for anden anvendelse af
Søholtområdet viser, at der f.eks. kan etableres et rekreativt område med søbad
Seks forskellige placeringer fordelt langs Gudenåen er blevet foreløbigt screenet af Teknik- og
Miljøafdelingen og teknikere fra Silkeborg Forsyning. På baggrund af screeningen er
placeringen af et centralt renseanlæg ved Grauballe og Truust planlægningsmæssigt og ud fra
miljømæssige hensyn mest attraktivt. Placering af et centralt renseanlæg ved Kongensbro,
Resenbrokrydset og Hårup har udfordringer i form af naturinteresser, fredskov og stort
energiforbrug til at pumpe spildevandet.
Ved placering af et centralt renseanlæg ved Kraftvarmeværket, kan der muligvis opnås
synergieffekter med andre forsyningsområder. Silkeborg Forsyning forventer dog ikke at der
kan opnås store synergier ved placering af centralt renseanlæg ved Kraftvarmeværket.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at Silkeborg Forsyning anbefales, at arbejde videre med en placering af et centralt
renseanlæg ved Grauballe og Truust.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
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Morten Høgh (V) og Kuno Danielsen (O) stemmer imod, i det vi ikke kan stemme for, at vi
placerer rensningsanlægget ved Grauballe, kaldet scenarie 2. Da det ligger for tæt på
bebyggelse både nu og især i fremtiden jf. vores fremtidige plan for udstykninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard. Lars Faarup deltog i stedet for Svend Thue Damgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2016 udarbejdede Silkeborg Forsyning en strukturplan for den fremtidige
spildevandsforsyning (bilag 1, strukturplan). Strukturplanen indeholdt blandt andet
vurderinger af tilstand og levetid på de 15 nuværende renseanlæg, samt vurdering af
alternative placeringer til Søholt renseanlæg. På baggrund af strukturplanen ønskede Silkeborg
Forsyning, at den fremtidige renseanlægsstruktur skulle bestå af to centrale renseanlæg. Et på
Søholts nuværende placering og et i Truust. Øvrige renseanlæg skulle nedlægges.
I februar 2017 besluttede det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, at Teknik- og
Miljøafdelingen skulle belyse muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af et
centralt renseanlæg, da arealerne ved Søholt er attraktive og bynære (bilag 2,
dagsordenspunkt).
Teknik- og Miljøafdelingen har efterfølgende belyst mulige scenarier for fremtidig anvendelse
af det attraktive og bynære areal ved Søholt, samt udført en indledende screening af seks
mulige placeringer til et nyt centralt renseanlæg sammen med teknikere fra Silkeborg
Forsyning (bilag 3+4, dagsordenspunkt og mulighedsstudie).
I juni 2018 besluttede Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget, at de vil drøfte en
alternativ placering af et centralt renseanlæg med Silkeborg Forsyning (Bilag 5,
dagsordenspunkt).
Mulige placeringer
De seks mulige placeringer, der er belyst i den indledende screening:
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De seks foreslåede arealer til placering af et nyt centralt renseanlæg er blevet foreløbigt
screenet for fordele og ulemper i forhold til blandt andet natur, landskabeligt værdi,
vejadgang, teknik og økonomi (bilag 6, foreløbig screening). På baggrund af den foreløbige
screening er Grauballe og Truust mest attraktiv planlægningsmæssigt og i forhold til natur- og
miljøinteresser. De største udfordringer ved placering af et centralt renseanlæg ved
Kongensbro, Resenbrokrydset og Hårup er henholdsvis naturinteresser, fredskov og stor
løftehøjde af spildevandet. Stor løftehøjde betyder at spildevandet skal pumpes op ad bakke
(60 m), hvilket er meget energikrævende og spildevandsteknisk udfordrende.
Grauballe
Placering af et centralt renseanlæg på at areal beliggende mellem Grauballe og Svostrup vil
betyde, at der kan etableres ét centralt renseanlæg i Silkeborg Kommune. Øvrige renseanlæg
vil blive nedlagt. Forslag til ledningstrace for denne placering er vist i bilag 7.
Arealet er i dag åben mark. Der er ingen fredninger og ingen naturinteresser.
I strukturplanen fra 2016 er der vurderet på en placering ved Grauballe, som ligger ca. 250 m
fra et muligt fremtidigt byområde. Det kan undersøges om renseanlægget kan flyttes nærmere
Svostrup, for at opnå en større afstand til det fremtidige byvækstområde og en placere lavere i
terræn. Placeringen kunne være inden for cirklen markeret i nedenstående kort. I området
mellem Grauballe og Svostrup er der landskabelige interesser, der skal tages hensyn til i
planlægningen.
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Hvis Grauballe eller den eventuelle nye bydel i Grauballe bliver forsynet med fjernvarme, er
der mulighed for at levere varme fra centraltrenseanlægget til fjernvarmeproduktionen.
Løftehøjden fra Søholt renseanlæg til området markeret med orange i den ovenstående kort,
vil være ca. 37 m, hvilket vil være forholdsvis energikrævende. Løftehøjden mindskes hvis
centraltrenseanlægget placeres nærmere Gudenåen.
Udløbet fra centralrenseanlægget vil blive placeret længere nedstrøms i Gudenåen, hvilket
friholder søerne fra påvirkning af renset spildevand. I dag ledes renset spildevand fra Søholt
renseanlæg til Silkeborg Langsø Øst.
Truust
I Truust ligger der et renseanlæg i dag. Et nyt centralt renseanlæg vil blive placeret på det
areal, hvor det nuværende Truust renseanlæg ligger. Der vil, som ved placeringen i Grauballe,
blive anlagt ét centralt renseanlæg. Øvrige renseanlæg vil blive nedlagt. Forslag til
ledningstrace for denne placering er vist i bilag 8.
Afstanden til Truust og et sommerhusområde vil være 200-300 m.
Der er ingen fredninger eller naturinteresser i området, men renseanlægget er placeret inden
for et landskabeligt interesseområde.
Der vil ikke være mulighed for at afsætte varme til fjernvarmeproduktionen.
Der skal anlægges en lang transportledning, som skal flytte store mængder spildevand fra
Silkeborg. Transportledningen skal krydse Gudenåen sydvest for Truust renseanlæg.
Løftehøjden fra Søholt vil være ca. 11 m, hvilket er mindre energikrævende.
Udløbet fra centralrenseanlægget vil være placeret langt nedstrøms i Gudenåen, hvilket
friholder søerne fra påvirkning.
Kraftvarmeværket
Silkeborg Forsyning har tidligere vurderet på synergieffekter ved placering af renseanlægget
nær kraftvarmeværket (bilag 9, vurdering af synergieffekter). Synergieffekterne er vurderet
som ringe på grund af ekstraomkostninger ved etablering og drift af ledningsnettet.
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Anlægsomkostninger for ledningsnettet vurderes at være 40-50 mio. kr. dyrere end for de
øvrige placeringer.
Løftehøjden er i samme størrelsesorden som for Hårup (+60 meter) og det rensede spildevand
skal ydermere pumpes retur til Gudenåen. Energimæssigt vil pumpning af spildevand lægge
beslag på 50-75 % af den potentielle elproduktion et nyt renseanlæg vil producere. Dette vil
vanskeliggøre at kunne opnå et CO2-netralt centralrenseanlæg.
Renseanlægget vil kunne bidrage til varmeproduktionen med 2-3 GWh/år. Dette skal
sammenlignes med, at det samlet varmebehov for fjernvarme er på godt 400 GWh/år, det vil
sige 1 % af varmebehovet i fjernvarmen. Overskudsvarme fra renseanlægget vil kunne leveres
andre steder på fjernvarmenettet. Det er ikke nødvendigt at det leveres ved
kraftvarmeværket.
Spildevandsslam og andre biomasser kan ved bioforgasning udnyttes til varme- og
elproduktion. Det er dog ikke muligt at sammenblande spildevandsslam med gylle, da Arla ikke
tillader slam på marker, hvor der dyrkes afgrøder til kvægfoder.
Spildevandsslammet kan i rådnetanke danne biogas. Det er ikke nødvendigt at biogassen
leveres til kraftvarmeværket, da biogassen kan leveres direkte på gasnettet. Alternativt kan
laves en direkte forbindelse, som vil være markant billigere end at skulle flytte spildevandet.
På baggrund af ovenstående vurderer Silkeborg Forsyning, at der ikke er tilstrækkelige
synergier ved af et centralt renseanlæg ved kraftvarmeværket. Silkeborg Forsyning angiver
dog, at de vil indtænke alle mulige synergier i den fremtidige placering af
centralrenseanlægget, således at der opnås CO2-neutralitet.
Den videre behandling
En miljøscreening og en afgrænsning af projektet for de 2 placeringer (Grauballe og Truust)
kan eventuelt danne baggrund for, at Silkeborg Forsyning kan træffe beslutning om én
placering til en centralt renseanlæg. Planprocessen for placering af et centralt renseanlæg kan
efterfølgende igangsættes af Silkeborg Forsyning.
Silkeborg Forsyning skal således ansøge om at få udarbejdet en lokalplan og
kommuneplantillæg, hvor der forinden skal laves en miljøvurdering og habitatvurdering af
planen. Lokalplan og Kommuneplantillæg skal vedtages af byrådet.
Der skal ligeledes udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor renseanlægget og
transportledninger indarbejdes i spildevandsplanen. Tillæg til spildevandsplanen skal vedtages
af byrådet. Spildevandsplanen giver herefter mulighed for at der kan eksproprieres areal til
spildevandsanlæg (renseanlæg, ledninger, pumpestationer, m.v.).
Når plangrundlaget er på plads skal der udarbejdes en miljøvurdering af det konkrete
anlægsprojekt. Dette kan ske sideløbende med planprocessen.
Til slut skal byggetilladelse, udledningstilladelse og øvrige myndighedstilladelse gives.

Bilag
1 (Bilag 1 - Strukturplan for fremtidig spildevandsforsyning - fase 2 - 2016 v6 med bilag 1.0 7422117)
2 (Bilag 2 - Drøftelse af forsyningsselskabets forslag til fremtidig struktur for renseanlæg 7423173)
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3 (Bilag 3 - Beslutning om fælles møde med Plan- og Vejudvalget omkring fremtidig
anvendelse af Søholt Renseanlægs areal - 7423156)
4 (Bilag 4 - Mulighedsstudie Søholt Renseanlæg 01.05.2018 - 7422652)
5 (Bilag 5 - Drøftelse af placering og beslutningsproces for Søholt Renseanlæg - 7423141)
6 (Bilag 6 - Oversigt over fordele/ulemper ved alternative placeringer til et nyt centralt
renseanlæg - 7423456)
7 (Bilag 7 - Forslag til ledningstracé, Grauballe 1.0 - 7414074)
8 (Bilag 8 - Forslag til ledningstracé, Truust 1.0 - 7414077)
9 (Bilag 9 - Placering af CR ved Kraftvarmeværket 2.0 - 7428168)
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26 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Horn-Fårvang
Idrætsforening
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-05231

Resume
Horn-Fårvang Idrætsforening (HFIF) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 418.444
kr. til etablering af multibane ved klubbens lokaler i Fårvang.
Multibanen skal anlægges på et areal som primært er ejet af HFIF og en mindre del er ejet af
Silkeborg Kommune (skolegård).

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


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til byrådet,


at beslutte om der skal gives et anlægstilskud til Horn-Fårvang Idrætsforening på
418.000 kr. under forudsætning af,
o at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2019,
o at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads,
o at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret og nødvendige godkendelser er
givet,
o at Horn-Fårvang Idrætsforening efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det
fremgår, hvordan tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
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Et medlem, Mads Frandsen, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Sagen
Beskrivelse af sagen
Horn-Fårvang Idrætsforening (HFIF) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 418.444
kr. til etablering af en multibane.
Projektet har et samlet budget på 836.888 kr.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”HFIF ønsker at etablere en multibane med kunstgræs på et areal, der ligger mellem HFIF
Klubhuset, Fårvang Hallen og Fårvang Skole, med det formål at skabe et attraktivt og
lettilgængeligt bevægelsesrum for både de selvorganiserede og de foreningsaktive børn og
unge.”
Om placeringen skriver ansøger:
”Ved at placere et attraktivt og lettilgængeligt bevægelsesrum i hjertet mellem Hallen og
Skolen, vil skoleelever kunne bruge multibanen i skoletiden og samtidigt vil de større børn
kunne anvende banen i fritiden til uforpligtende spil og leg. I øjeblikket findes der på området
en mindre asfalteret multibane, som mest benyttes af skoleelever til fodbold. Den nye bane
ville kunne give plads til, at flere ville kunne bevæge sig på samme tid, da den er større og har
flere målfelter.”
Administrative bemærkninger
Som det fremgår af ovenstående ønskes banen placeret på et område som delvist ejes af HFIF
og delvist af kommunen (skole).
Der vil derfor, forud for udbetaling af tilskuddet, skulle indgås en aftale med HFIF om leje af
den del af arealet til banen som ligger på kommunens grund, sådan at HFIF har det fulde
ansvar for drift og vedligeholde af arealet og banen.
HFIF lægger op til, at de ejer banen efterfølgende.
Skoleafdelingen har fremsendt følgende bemærkninger fra Fårvang skole:
”Vi er som skole meget positive ift. tiltaget med at anlægge en multibage i nævnte område, da
vi ser dette som et løft til udearealerne generelt for skolen og Fårvang by. Banen kan også
være med til at give os flere muligheder for mere bevægelse i undervisningen og for
idrætsundervisningen generelt.
Som der også står i ansøgningen, så ligger der nu en minimultibane, som skal flyttes om i
skolegården, da den er for god til at smide væk. Dette har vi ikke i skolens budget midler til at
betale, derfor er det noget, der skal tages stilling til. Det der skal flyttes er bander og mål, da
der allerede er asfalt i det område, hvor den skal flyttes til.”
Skoleafdelingen oplyser, at de, med forbehold for endelig afklaring af udgiftens størrelse,
forventer at finde en løsning på flytningen af den eksisterende bane.
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Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at den på et generelt plan kan støtte
foreningens planer, men da banen ikke kommer til at ligge på nuværende idrætsarealer, men
på foreningens og skolens grund, vil planerne ikke få betydning for afdelingens arbejde.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,418 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 0,347 mio. kr.
fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift. Kommunens udgift er reduceret i forhold til det
udbetalte anlægstilskud, grundet de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 7364912)
2 (Goal Station Fårvang IF Tilbud rev 1 - 7364913)
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27 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægsstøtte fra Ans IF og Søsport
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-05229

Resume
Ans IF og Søsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 30.000 kr. til indkøb af
kajakker til klubben.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at ansøger får et afslag på ansøgningen, da retningslinjerne for puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter foreskriver, at støtte fra puljen gives til
anlægsprojekter.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bakker op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget. Udvalget anbefaler ansøger at rette henvendelse til Fritidsrådet.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen.

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Ans IF Søsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 30.000 kr. til erhvervelse af 5
kajakker.
Projektet har et samlet budget på 60.000 kr.
Ansøger skriver om baggrunden for ansøgningen:
”Formålet med dette projekt er at udvide Ans IF Søsport med 5 nye kajakker. Klubben har fået
markant fremgang i medlemsantallet hvilket gør at der er pres på klubben kajakker.
Kajakdelen startede fra ingenting for 7 år siden til i dag at være den bærende del af klubben.
Klubben har gennem denne opstart købt brugte kajakker fra andre klubber som nu er ved at
være godt udtjente. Desuden er klubbens medlemmer blevet bedre og bedre over årerne og
derfor stiller øget krav til mere udfordrende kajakker. Så med denne investering vil der blive
primært blive investeret i nye hurtigere kajakker.
Ans IF Søsport har fået stor medlemstilgang. For 7 år siden var der kun 11 medlemmer, i 2016
60 og i 2018 110 medlemmer hvilket gør der er markant større aktivitet på en klubaften. På en
klubaften kan vi godt have 40-50 børne og voksne på vandet. Klubbens medlemmer kommer
primært fra Ans eller nærområdet.”
Ansøger oplyser, at finansieringen skal ske ved, at foreningen bidrager med 15.000 kr. fra
opsparede midler, mens den øvrige del af egenfinansieringen findes ved lokale sponsorater.
Administrative bemærkninger:
Retningslinjerne for puljen angiver, at midler fra puljen kan gives som anlægsstøtte til
projekter, som støtter lokalt initiativ og fællesskab. Ansøgningen her har karakter af at være
støtte til aktiviteter frem for anlæg.
Der gøres samtidig opmærksom på, at støtte til dette projekt vil kunne give anledning til
ansøgninger om støtte til en række lignende projekter, som vil skulle behandles på lignende
måde.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 7364896)
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28 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Lysanlæg
Gjessø
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-05592

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Lysanlæg Gjessø.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen og ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Lysanlæg Gjessø godkendes, idet
o 0,45 mio. kr. finansieres af bevilling 34 Kultur og Fritid, anlæg
o 0,25 mio. kr. finansieres af bevilling 12 Ejendomme, anlæg

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har på deres møde den 5. november 2018 besluttet, at der
skal etableres et nyt lysanlæg på idrætsanlægget i Gjessø.
Projektet finansieres dels af en bevilling fra bevilling 12 Ejendomme og dels fra bevilling 34
Kultur og Fritid. Det betyder, at anlægget med bidraget fra energisparemidler kan etableres
med LED-lys.
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Der er indhentet en overslagspris på et konventionelt (ikke LED) anlæg på 0,45 mio. kr. hos
rådgiver. Merudgiften for et LED-lysanlæg anslås til 0,25 mio. kr.

Økonomi
Anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid indenfor budgettets
rammer, med rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. i 2018, samt 0,25 mio. kr. i 2019, når der
overføres 0,25 mio. kr. fra bevilling 12 Ejendomme fra anlægspuljen til energiinvesteringer, til
bevilling 34 Kultur og Fritid anlæg i 2019.
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29 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Fjernelse
af løbebane i Lemming
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-05594

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Fjernelse af løbebane i Lemming.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Fjernelse af løbebane i Lemming godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lemming IF har fremsendt ansøgning om muligheden for at fjerne den gamle løbebane på
Lemming idrætsanlæg.
Som det anføres i foreningens ansøgning anvendes løbebanen ikke til atletik længere og med
en fjernelse vil der skabes et større græsområde til den øgede aktivitet i foreningen.
Der er indhentet en overslagspris hos Entreprenørgården.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser at, anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer i 2018.

Bilag
1 (Ansøgning til Silkeborg Kommune ang. atletik-anlægget - 7417138)
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30 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
Udskiftning af legeredskaber
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-05610

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Udskiftning af legeredskaber.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Udskiftning af legeredskaber godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udskiftning af legeredskaber på 11 legepladser i 2018.
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.
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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.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at, anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, indenfor budgettets rammer i 2018.
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31 (Offentlig) Frigivelse af anlægsmidler til etablering af
kunstgræsbane i Gødvad
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2018-05669

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Gødvad, som en del af
helhedsplanen for Gødvadområdet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at godkende anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til kunstgræsbane i Gødvad

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen for centerområde og ny skole i
Gødvad besluttet, at der skal etableres en kunstgræsbane på Dybkær Idrætsanlæg i Gødvad til
erstatning for de baner, der nedlægges i forbindelse med etablering af ny hal 2 og ny skole.
Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2019 i alt 5 mio. kr. til etableringen;
fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020.
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En ny lokalplan forventes vedtaget i løbet af foråret 2019. Anlægsperioden for en
kunstgræsbane vil derfor kunne være efter sommerferien 2019. Det søges afklaret, om det er
muligt at anlægge en granulat-fri (infillmateriale) kunstgræsbane.

Borgerinddragelse
Placeringen af den nye kunstgræsbane afklares i et samarbejde med fodboldafdelingen i
Gødvad GIF.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 samt 2,0 mio.
kr. i 2020.
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32 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber
på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2015-01741

Resume
Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for puljen ’ramme til renovering i
forbindelse med lovkrav og pålæg indenfor dagtilbud 2015’, ’pulje til bygningsmæssige
ændringer 2016’, ’pulje til bygningsmæssige ændringer 2018’, ’pulje til mindre anlægsarbejder
indenfor dagtilbud 2017’ og ’Ny institution i Fårvang’ med en samlet bevilling på 23.800.000
kr. og samlede udgifter på 24.131.186 kr.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,



at regnskaberne godkendes
at det samlede merforbrug på 331.186 kr. finansieres ved overførsel fra driften på
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet. Under hver pulje er det
specificeret hvad puljen er anvendt til.
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Der er en samlet bevilling på 23.800.000 kr., samlede udgifter på 24.131.186 kr. og derved et
merforbrug på 331.186 kr. Merforbruget kan finansieres ved overførsel fra driften på bevilling
43 Dagpleje og daginstitutioner.
Anlægsprojekt

Bevilling

Regnskab

Mindre/merudgift

Ramme til renovering i
forbindelse med lovkrav og pålæg
indenfor dagtilbud 2015
I alt

1.000.000

969.449

30.551

Pulje til bygningsmæssige
ændringer 2016
I alt

2.000.000

2.933.249

-933.249

Pulje til bygningsmæssige
ændringer 2018
I alt

1.000.000

274.428

725.572

Pulje til mindre anlægsarbejder
indenfor dagtilbud 2017
I alt

1.000.000

1.168.352

-168.352

Ny institution i Fårvang
I alt

18.800.000

18.785.708

14.292

I alt

23.800.000

24.131.186

-331.186

Ovenstående puljer består af en række mindre og større projekter. Blandt andet
etableringen af vuggestuepladser i Funder Kirkeby Børnehus, køkkenrenovering i Hvinningdal
Børnehus, istandsættelse af Villa Columbus på Vestergade, et nyt køkken i Skovbuen,
akustiklofter i Skægkær Børnehave og køkkenrenovering i Troldehøjen.

Side 100

33 (Offentlig) Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i
Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social
service
Sagsbehandler: Dr23148
SagsID: EMN-2018-05655

Resume
En lovændring fra juli 2018 betyder, at byrådet hvert år skal behandle et kommuneopdelt
Danmarkskort for det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens
afgørelser i klagesager efter lov om social service.
Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges til byrådets orientering.

Indstilling
Socialchefen, Børne- og Familiechefen samt Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Anbefales tages til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-12-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.
Ej til stede
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Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 05-12-2018

Sundheds- og Ældreudvalget tog orienteringen til efterretning.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 1. juli 2018 trådte en ny lovændring i kraft (L162). Den betyder, at Børne- og
socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør på et kommuneopdelt Danmarkskort det
forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager
efter lov om social service. Danmarkskortet skal inden årets udgang behandles i landets byråd.
I år er et overgangsår, hvor Børne- og socialministeren skulle offentliggøre Danmarkskortet
inden den 1. oktober 2018.
Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges byrådet til orientering.
Disse bestemmelser indgår i danmarkskortene
Kortet for socialområdet generelt
Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige
både børneområdet og voksenområdet. Kortet specifikt for børnehandicapområdet og kortet
specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår således i kortet for
socialområdet generelt.
Kortet





specifikt for børnehandicapområdet
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
Merudgiftsydelse § 41
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet





specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet
Voksne - kontante tilskud § 95
Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
Voksne - ledsageordning § 97
Voksne - merudgifter § 100

Det bemærkes at Danmarkskortets opdeling af data efter paragraffer går på tværs af
administrationen i tre afdelinger i Silkeborg Kommune, nemlig Socialafdelingen, Sundheds- og
Omsorgsafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen. Det er derfor alle tre chefer, der
indstiller det samlede kommunekort til byrådets orientering.
Ordforklaringer
Ankestyrelsen anvender tre begreber, når omgørelsesprocenter udregnes:
 Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har
klaget.
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Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den
tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden
skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.
Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller
ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager. Inden for serviceloven forekommer
hjemvisninger dobbelt så ofte som ændringer.
Gennemsnit på landsplan i 2017
Omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2017 er i gennemsnit 38% på socialområdet
generelt, 52% på børnehandicapområdet og 21% på særlige bestemmelser på
voksenhandicapområdet. Det fordeler sig på følgende måde ift. hjemvisning og ændringer:

Omgørelser
i%

Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

38%

52%

21%

Heraf 75%
hjemviste og
25% ændrede

Heraf 68% hjemviste og
32% ændrede

Heraf 83% hjemviste og
17% ændrede

Omgørelser i Silkeborg Kommune i 2017
For Silkeborg Kommune angiver ministeriet følgende omgørelsesprocent:
Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

Omgørelser i
%

33%

36%

30%

Fordelt med
27% hjemviste
og 6% ændrede

Fordelt med 29%
hjemviste og 7% ændrede

Fordelt med 25% hjemviste
og 5% ændrede

Antal
afgørelser i
alt

84

14

20

For socialområdet betyder det, at der ud af de 84 afgørelser er blevet 23 sager hjemvist (27%)
og 5 sager ændret (6%).
På børnehandicapområdet har der været 14 afgørelser, hvoraf 4 er blevet hjemvist (29%) og 1
ændret (7%).
På voksenhandicapområdet har der været 20 afgørelser, hvoraf 5 er hjemviste (25%) og 1
ændret (5%).
Danmarkskortene for de tre områder kan tilgås via nedenstående link. Tallene for Silkeborg
Kommune fremgår ved at holde markøren over kommunen.
Danmarkskort for socialområdet
Danmarkskort for børnehandicapområdet
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Danmarkskort for voksenhandicapområdet
Bemærkninger fra Socialafdelingen
Socialudvalget har behandlet Socialafdelingens klagestatisk på møde den 8. maj 2018. I den
forbindelse blev Socialudvalget også orienteret om Danmarkskortet. Den del af
Danmarkskortet, der vedrører socialområdet, omfatter både børn og voksne. Socialafdelingen i
Silkeborg Kommune varetager kun voksenområdet, hvorfor tallene ikke direkte kan
sammenlignes.
Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter kun nogle af de lovbestemmelser, som
Socialafdelingen har kompetencen på. Der er også en lovbestemmelse med, som henhører
under Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Derfor kan dette kort heller ikke tages til indtægt for
hele Socialafdelingens klagestatistik.
Danmarkskortet giver et samlet billede og ikke et billede, hvor Socialafdelingens del kan
udskilles klart.
Bemærkninger fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har meget få borgere med §95-bevilling. I 2017 har der ikke
været registreret klager på §95 i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Borgerinddragelse
Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.
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34 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse og udvidelse af
investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2018-04443

Resume
Beskæftigelsesafdelingen foreslår en forlængelse og udvidelse af investeringen i
sygedagpenge- og jobafklaringsområderne. Forslaget indeholder dels en videreførelse af
initiativer i 2021-2022 fra de eksisterende investeringer og dels forslag om at styrke den
forebyggende og tidlige indsats på sygedagpengeområdet gennem yderligere initiativer i 2019
- 2022. Forslaget om en fornyet investering skal ses i forlængelse af, at forudsætningerne i
den oprindelige sygedagpengeinvestering fra 2016 er blevet udfordret af en markant øget
tilgang af ny-sygemeldte fra 2016 til foråret 2018. Med det nye investeringsforslag beregnes et
samlet økonomisk provenu for Silkeborg Kommune på 8,889 mio. kr. i 2019 – 2022.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til byrådet,





at investeringsforslaget på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet godkendes
at der i 2019 tilføres bevilling 14 Centralfunktioner 1,75 mio. kr. kr. og bevilling 61
Arbejdsmarked - service 2,3 mio. kr., når bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
reduceres med 0,51 mio. kr. og bevilling 67 Sociale overførsler reduceres med 4,388
mio. kr.
at budget 2020-2022 tilrettes således, at bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling
61 Arbejdsmarked – service tilføres budget til forankring og videreudvikling af
indsatsen for sygemeldte borgere, mens budgetterne til overførselsudgifter og aktiv
beskæftigelsesindsats reduceres jf. de i sagen anførte beløb.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 05-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen til byrådet.
Ej til stede
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Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 05-12-2018

Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler til byrådet, at investeringsforslaget på sygedagpengeog jobafklaringsområdet godkendes med de tilhørende bevillingsændringer.
Sundheds- og Ældreudvalget inviterer Arbejdsmarkedsudvalget til en fælles drøftelse af
uddannelse, sundhed og sygdom.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
I forbindelse med budget 2017 – 2020 godkendte Byrådet en investering i henholdsvis
sygedagpengeområdet og jobafklaringsområdet med henblik på at hjælpe flere sygemeldte
tilbage i arbejde, reducere sagstallet og opnå besparelser på forsørgelsesudgifterne.
Forudsætningerne for sygedagpengeinvesteringen blev udfordret af en markant øget tilgang af
ny-sygemeldte borgere fra 2016 og videre ind i foråret 2018. Stigningen i nye sager har været
næsten 3 gange så stor som i sammenlignelige kommuner og har medført, at
Beskæftigelsesafdelingen ikke har kunnet realisere målet om en reduktion i antallet af
årspersoner, der modtager sygedagpenge.
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december 2017 at opretholde investeringen til og med
2020, da der på trods af flere nye sager er opnået en reduktion i antallet af lange
sygedagpengesager over 26 uger. Antallet af langvarige sager er i perioden fra 2015 til 2017
reduceret svarende til 53 årspersoner. I marts 2018 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget
at fortsætte med sygedagpengeinvesteringen med ovennævnte begrundelser.
I den nuværende investering var der beregnet et provenu på 5 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i
2018, 11,8 mio. kr. i 2019 og 14,8 mio. kr. i 2020. Provenuet blev opnået i 2017, men det har
ikke været muligt at realisere provenuet i 2018. Budgettet i 2019 er justeret ud fra det
aktuelle antal borgere på sygedagpenge, men med en justering for en forventet effekt i den
resterende investeringsperiode. Denne effekt er indarbejdet i budgettet for 2019 og 2020.
På baggrund af stigningen i nye sygedagpengesager i Silkeborg Kommune, samt en BDO
analyse af den aktuelle praksis på området, har Arbejdsmarkedsudvalget i august 2018 drøftet
behovet for videre handlinger på sygedagpengeområdet. Beskæftigelsesafdelingen har i
forlængelse heraf udarbejdet en handlingsplan for styrkede indsatser på
sygedagpengeområdet og handlingsplanen blev godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget 5.
september 2018.
Elementer i investeringen
Som opfølgning på handlingsplanen har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet forslag til en
geninvestering på sygedagpengeområdet, hvor der videreføres aktiviteter fra den eksisterende
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investering og tilføjes nye aktiviteter. De nye dele af investeringen sætter øget fokus på en
fremskudt indsats, som i højere grad skal forebygge sygemelding helt og reducere
sagsvarigheden for borgere, der bliver sygemeldt. Samtidig foreslår Beskæftigelsesafdelingen
at videreføre den eksisterende investering på jobafklaringsområdet pga. at tætte forbundne
kar de to områder imellem.
Forslaget om en ny, samlet investering på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne omfatter
således følgende hovedelementer, som i hovedtræk sætter ind på forskellige tidspunkter i
borgernes forløb:






Forebyggelse af sygefravær
Fremskudt indsats ved ansøgning om sygedagpenge
Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet
Indsats senere i sygedagpengeforløbet
Indsats i jobafklaringsforløbet

Forebyggelse af sygefravær
Forslaget indeholder investering i en Mestringsenhed, som hvert år – gennem en fremskudt
indsats for medarbejdere på private og offentlige virksomheder - skal forebygge eller reducere
sygefraværet hos 200 borgere bosiddende i Silkeborg Kommune. Målet er, at borgeren med
støtte fra mestringsenhedens medarbejdere bliver bedre til at mestre eget helbred og derved
forebygge sygemelding eller gentagen/langvarigt sygefravær. Indsatsen bliver målrettet
borgere i risiko for en sygemelding pga. stressrelaterede eller fysiske sygdomme. Gennem
individuelle samtaler med borgeren udarbejdes en plan for, hvordan borgeren kan blive bedre
til at meste sin helbredssituation og sine arbejdsopgaver og derved undgå sygemelding.
Borgeren kan også oplyses om mulighederne for at søge egen læge, undersøge muligheder
gennem egen forsikring eller gøre brug af allerede eksisterende tilbud i Silkeborg Kommune.
Efter konkrete aftaler med borgeren vejledes arbejdspladsen om, hvordan de bedst kan støtte
deres medarbejder i at undgå sygemelding eller reducere sygefraværet. Deltagelse i
Mestringsenhedens tilbud er frivillig og henvisning til Mestringsenheden sker gennem
borgerens arbejdsplads.
Mestringsenheden vil være et nyt og afprøvende initiativ, og derfor vil der være behov for
løbende at justere på fremgangsmåder og indsats i takt med erfaringerne.
Mestringsenheden har lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne. § 18 i Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt henfører
opgaver om borgerrettet forebyggelse samt koordinering og styring af tværgående og
generelle opgaver vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme til Sundheds- og
Ældreudvalget. §8 i styrelsesvedtægten fordrer, at hvis et stående udvalg agter at foretage
dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles
med dette udvalg og i fornødent omfang ske inddragelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og
borgmesteren. Derfor sendes denne sag også til Sundheds- og Ældreudvalget med henblik på,
at udvalget godkender en Mestringsenhed, som organisatorisk forankres i
Beskæftigelsesafdelingen, og hvor der på en række områder vil være tæt samarbejde med
sundhedsområdet, f.eks. tilbuddene i Sundhedscentret. Investeringsforslaget sendes herefter
til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Fremskudt indsats ved ansøgning og opstart af sagen
Investeringen omfatter ansættelse af socialfaglige ressourcer i Ydelsescentret. Den
socialfaglige medarbejder skal undersøge udvalgte ansøgninger om sygedagpenge for at
vurdere, om retten til sygedagpengepenge er opfyldt, eller om borgeren evt. har ret til en
anden ydelse. I Favrskov Kommune har man en lignende ordning med erfaring for, at man
med den socialfaglige vurdering kan undlade at åbne en række sager om sygedagpenge.
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Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet
Beskæftigelsesafdelingen ønsker mulighed for at tilbyde en styrket indsats for sygemeldte
borgere i det tidlige forløb på to områder:
 Screening af relevante borgere for at vurdere, i hvilket omfang vi kan forebygge
langvarige jobafklaringssager ved at sætte ind med rehabiliterende indsatser.
Screeningen skal afdække, om der skal ske en tidlig fastholdelse i 6-7. uge af
sygemeldingen og om der er brug for tidlig tværfaglig indsats.
 Udbygning af den fremskudte arbejdspladsfastholdelse, hvor flere borgere tilknyttes en
fastholdelseskonsulent og hvor den fastholdende indsats omlægges, f.eks. ved at tildele
borgerne en sagsbehandler/fastholdelseskonsulent, der møder borgerne til første
samtale ude på virksomhederne.
Indsats senere i borgerens forløb – fortsættelse af nuværende investeringer
Denne del af investeringsforslaget omfatter videreførelse af de eksisterende investeringer på
henholdsvis sygedagpengeområdet og jobafklaringsområdet, som blev politisk vedtaget i 2016.
Investeringerne har tilført sagsbehandlerressourcer på begge målgruppeområder med henblik
på at skabe et generelt lavere sagstal pr. medarbejder og dermed skabe rammer for en mere
effektiv og koordineret sagsbehandling. Ved videreførelse af disse investeringer skal nogle af
ressourcerne bidrage til at muliggøre en styrket fremskudt arbejdspladsfastholdelse, som er
nævnt ovenfor.
Effekt, besparelser og provenu
I tabel 1 nedenfor illustreres yderligere effekt og et økonomisk provenu på 8,889 mio. kr.
opgjort i perioden til og med 2022 ved at forlænge og videreudvikle investeringen på
sygedagpenge og jobafklaringsområderne.
Tabel 1: Merprovenu ved forlænget og udbygget investering (1.000 kr.)
2019

2020

2021

2022

I alt

Investering
Sygedagpenge
Forankring af flere
sagsbehandlere (bev. 14)
Mestringsenhed (bev. 61)
Fremskudt socialfaglig
vurdering (bev. 14)
Tidlig indsats i jobcentret
(bev. 14)

1.000

1.000

500
2.300

500
2.300

2.300

2.300

3.000
9.200

750

750

750

750

3.000

500

500

500

500

2.000

1.500

1.500

Jobafklaring
Forankring af flere
sagsbehandlere (bev. 14)
Indsats i alt

4.050

4.050

6.050

6.050

3.000
20.200

4.388

5.856

7.868

7.868

25.981

Besparelser
Sygedagpenge
Forsørgelsesudgift (bev. 67)
Aktiveringsindsats (bev. 66)
Besparelse i alt
Provenu
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510

697

951

951

3.109

4.898

6.552

8.820

8.820

29.089

848

2.502

2.770

2.770

8.889

Årspersoner sygedagpenge
Årspersoner jobafklaring







40

60

80

80

-

-

-

-

I den tidligere investering blev der tilført 2 sagsbehandlerressourcer på
sygedagpengeområdet i 2019 og 2020, derfor er merinvesteringen mindre i 2019-2020
end i 2021-2022. Merinvesteringen vil muliggøre 3 sagsbehandlere i 2019 -2020 og 2
sagsbehandlere i 2021 – 2022.
Det vil kræve en indkøringsperiode at få Mestringsenheden i gang og derfor forudsættes
en stigende effekt over perioden.
Det forventes, at antallet af årspersoner på jobafklaring kan holdes stabilt. Indsatsen
på sygedagpengeområdet vil have en afsmittende effekt på jobafklaring, som uden
investering må forventes at stige.
Fra 2020 og frem er det forudsat, at 10% kommer i fleksjob eller ressourceforløb.

Økonomi
Set over perioden 2019 til og med 2022 forventes det, at budgettet (samlet set på tværs af
service og overførselsudgifter) kan reduceres med yderligere netto 8,889 mio.kr. ved at
nuværende investeringer forankres og der investeres i nye initiativer i den forebyggende og
tidlige sygedagpengeindsats.
Merreduktionen i budgettet til overførselsudgifter vil blive indregnet ved den årlige
budgetlægning ved, at der tages udgangspunkt i udgiftsforventningen fra KL, der reduceres
med det årlige forventede nettoprovenu.
I 2019 tilføres bevilling 14 Centralfunktioner 1,75 mio. kr. og bevilling 61 Arbejdsmarkeds –
service 2,3 mio. kr. ved reduktion af bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler og bevilling
67 Sociale overførsler.
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35 (Offentlig) Godkendelse af investering i en tværgående
casemanager-indsats
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2014-04379

Resume
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen foreslår en investering i en fælles casemanagerindsats. Casemanagerne skal på tværs af social- og beskæftigelseslovgivningernes muligheder,
og gennem tætte samarbejdsrelationer med borgerne, tilbyde en mere håndholdt,
sammenhængende og koordineret indsats. Forventningen er, at flere borgere med tiden vil
blive bedre i stand til at mestre deres liv med mindre støtte, og at flere vil blive helt eller
delvist selvforsørgede i ordinært job, uddannelse eller fleksjob. Investeringen indebærer et
forventet økonomisk provenu for Silkeborg Kommune på 0,9 mio. kr. i perioden 2019 – 2022
og fra 2022 et årligt provenu på 1,69 mio. kr.

Indstilling
Beskæftigelseschefen og Socialchefen indstiller til byrådet,





at investering i casemanager-indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområderne
godkendes
at der i 2019 tilføres 1,650 mio. kr. til bevilling 14 Centralfunktioner fra kassen
at i 2020-2022 tilrettes bevillingerne jf. de i sagen anførte beløb
at provenuet i investeringen på 0,9 mio. kr. tilføres Socialafdelingen, og at
investeringsprojektets besparelser på bevilling 53 Socialområdet nedjusteres med
450.000 kr. i 2021 og 450.000 kr. i 2022. Således at bevilling 53 Socialområdet kun
reduceres med 233.000 kr. i 2021 og 575.000 kr. i 2022.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-12-2018

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
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Dato: 05-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingerne til Byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
En lang række borgere modtager indsatser i både Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen for at opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og øge mulighederne
for et liv med bedre trivsel og sundhed. Mange af borgerne har komplekse og sammensatte
problemstillinger og dermed et særligt behov for, at vi som kommune sikrer tæt koordinering
og timing af indsatser på tværs af social- og beskæftigelsesområderne.
Byrådet, fagudvalg og koncernledelsen har i mål og strategier udtrykt et tydeligt ønske om, at
borgerne i Silkeborg oplever en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af
fagområder og afdelinger. I den sammenhæng forventer Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen et potentiale i at investere i en ordning, hvor casemanagers tilbyder en mere
håndholdt, sammenhængende og koordineret indsats på tværs af social- og
beskæftigelseslovgivningernes muligheder og gennem tætte samarbejdsrelationer med
borgerne. Forventningen er, at flere borgere med tiden vil blive bedre i stand til at mestre
deres liv med mindre støtte, og at flere vil blive helt eller delvist selvforsørgede i ordinært job,
uddannelse eller fleksjob.
Forslaget om den fælles casemanager-indsats henter inspiration fra Silkeborg Kommunes
helhedsorienterede indsats til udsatte familier, som byrådet i august 2016 besluttede forankret
i drift efter en prøveperiode. Erfaringen herfra er, at en investering i et tværgående
myndigheds- og indsatsteam både giver borgerne øget trivsel i familien og en mere stabil
tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette har bl.a. medført et økonomisk afkast i form af færre
forsørgelsesudgifter.
Formål
Formålet med en koordineret indsats via en casemanager er:




at flere udsatte borgere, der står langt fra arbejdsmarkedet, udvikler sig til at komme i
ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob
at borgerne oplever en bedre sundhed, trivsel og livsmestring
at borgernes behov for sociale tilbud som f.eks. bostøtte og misbrugsbehandling kan
reduceres

Dette vil kunne reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse, aktiv
beskæftigelsesindsats, sociale indsatser og sundhedsydelser.
Det fælles initiativ skal udvikle, afprøve og levere nye organisatoriske bud på, hvordan
kommunen skaber bedre rammer og muligheder for en koordineret, tværgående indsats for de
borgere, der har brug for støtte fra flere fagområder for at kunne komme tættere på job og
opnå øget livsmestring. Projektet er således også en langsigtet investering, hvor der løbende
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skal samles op, læres og justeres i måderne at spille sammen på tværs af fagområderne til
gavn for borgerne.
Målgruppe
Projektets målgruppe er socialt udsatte borgere, der modtager bostøtte (§ 85), modtager
uddannelses- eller kontanthjælp og har problemstillinger, der primært skal håndteres i
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen.
Målgruppen har komplekse problemstillinger i form af nedsat psykisk funktionsevne, hvor
funktionsniveauet har stor indflydelse på borgerens hverdagsliv, hvilket er medvirkende til, at
de lever social udsat med ingen eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.
Succeskriterier
 20 % af borgerne, der omfattes af ordningen, kommer i ordinær beskæftigelse,
uddannelse eller fleksjob
 Behovet for bostøtte samt behandling for alkohol- eller stofmisbrug reduceres med 6 %
Indsats
Med investeringen etableres en case-managerordning, der samler myndighedsopgaven på
beskæftigelses- og socialområdet samt opgaver ift. uddannelsesvejledning, mentor,
virksomhedskonsulent og bostøtte efter §85. Casemanagerne skal som samlet team dække
viften af nødvendige faglige kompetenceområder.
Ordningen omfatter i alt 7 stillinger til casemanagement og daglig projektledelse. Den samlede
indsats vil løbende omfatte ca. 120 – 125 borgere, og det gennemsnitlige sagstal vil dermed
være lavere end i den normale indsats med henblik på at skabe rammer for et tæt samspil
med borgere og de forskellige fagområder om en helhedsorienteret indsats på tværs af
lovområder. Casemanagerne skal arbejde ud fra faglig evidens, hvilket bl.a. betyder, at de skal
skabe tætte samarbejdsrelationer med borgerne og inddrage borgerne med henblik på at sikre
aktiv deltagelse, motivation og sammenhæng i sagsforløbet. Ordningen skal styrke
parallelindsatser på tværs af beskæftigelses- og socialområderne, som bl.a. det nationale
BeskæftigelsesIndikatorProjekt har dokumenteret er effektivt ift. at hjælpe udsatte borgere til
at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Initiativet er afprøvende og casemanagernes konkrete rolle og ansvarsområder skal derfor
udvikles løbende i takt med de høstede erfaringer. Initiativets tværgående styregruppe
udarbejder og videreudvikler funktions- og kompetencebeskrivelser for projektlederen og
casemanagerne. Der vil være behov for et tæt samspil mellem casemanagerne og relevante
medarbejdere på de fagområder, der skal være en del af den sammenhængende indsats.
Derfor skal styregruppen også udvikle gode rammer for, at casemanagerne kan opnå et tæt og
koordineret samarbejde med de relevante fagområder og tilbud.
Hvis investeringsforslaget godkendes, sættes snarest muligt gang i rekruttering af
casemanagers med henblik på, at de første borgere kan tilknyttes ordningen i 2. kvartal 2019.
Forankring og styring
Erfaringer fra den nuværende helhedsorienterede indsats på tværs af beskæftigelses- og
familieområdet viser, at der er brug for tæt ledelse og koordinering med henblik på, at
casemanagerne lykkes i at kunne koordinere på tværs af myndighedsområder med hver sin
lovgivning. Derfor omfatter investeringen mulighed for at sikre daglig projektledelse, der
gennem tæt dialog i casemanager-teamet bl.a. skal fremme en fælles tilgang til det
tværgående arbejde, sparring på sagerne og brobygning til de forskellige fagområder og tilbud
på beskæftigelses- og socialområderne, som casemanagerne skal spille sammen med.
Casemanager-ordningen forankres i Beskæftigelsesafdelingen under centret for
Jobrehabilitering og Integration. Casemanagerne vil være organisatorisk forankret i
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Beskæftigelsesafdelingen, og Socialafdelingens nuværende sagsbehandlerressourcer til
indsatsen flyttes således til Beskæftigelsesafdelingen.
Initiativet styres af en tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen.
Investeringen bliver fulgt løbende og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget får en status én gang årligt, første gang i 1. kvartal 2020.
Investering og effekt
Nedenstående tabel viser investering, forventet besparelse og provenu i perioden 2019 - 2022.
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen bidrager med henholdsvis 2,4 og 1,2
eksisterende stillinger i forbindelse med, at sagerne overflyttes fra den normale indsats til
casemanager-indsatsen. Dette er beregnet ud fra nuværende sagsmængder i de to afdelinger.
Investeringen i casemanager-ordningen på samlet 1,650 mio. kr. årligt anvendes til, at der
kan ansættes yderligere medarbejdere, så der i alt er 7 stillinger i casemanager-teamet.
Investeringen gør det muligt at reducere den gennemsnitlige sagsmængde pr. medarbejder og
sikre daglig projektledelse med henblik på at kunne varetage en helhedsorienteret
sagsbehandling på tværs af fag- og lovområder.
I 2019 beregnes ikke med økonomiske besparelser og provenu, da initiativet skal løbes i gang i
begyndelsen af 2019, hvorefter der må forventes en længerevarende fælles indsats, før
borgerne kommer i beskæftigelse og får reduceret behovet for social støtte. Besparelserne
indregnes således fra 2020 og frem.
Tabel 1: Investering, besparelser og provenu (1.000 kr.)
2019

2020

2021

2022

I alt

800

800

800

800

3.200

850

850

850

850

3.400

1.650

1.650

1.650

1.650

6.600

0

231

318

404

953

0

245

336

428

1.009

0

476

654

832

1.962

Besparelse uddannelseshjælp

602

827

1.053

2.482

Besparelse kontanthjælp

970

1.335

1.699

4.004

Stigning fleksløntilskud

727

999

1.272

2.998

Investering casemanagers,
Beskæftigelsesafdelingen
Investering casemanagers,
Socialafdelingen
Samlet investering, bev 14
Besparelse aktiv indsats
Uddannelseshjælp
Besparelse aktiv indsats
Kontanthjælp (akt. parate)
Samlet besparelse, bev 66

Samlet besparelse, bev 67

0

845

1.163

1.480

3.488

Besparelse §85, bostøtte

0

280

560

840

1.680

Besparelse § 141,
alkoholbehandling
Besparelse § 101/142,
stofmisbrug
Samlet besparelse, bev 53

0

9

18

27

54

0

53

105

158

316

0

342

683

1.025

2.050

0

1.663

2.500

3.337

7.500

Besparelse i alt (alle
bevillinger)
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Provenu

- 1.650

13

850

1.687

Årspersoner uddannelseshjælp

0

-8

- 11

- 14

Årspersoner kontanthjælp,
aktivitetsparate
Årspersoner i fleksjob

0

-8

- 11

- 14

0

8

11

14

Årspersoner i fuld
selvforsørgelse

0

8

11

14

900

Hvis det godkendes, at investeringsprojektets provenu skal overføres til Socialafdelingen, vil
besparelsen på bevilling 53 Socialområdet (i den ovenstående tabel) blive reduceret til
233.000 kr. i 2021 og 575.000 kr. i 2022.

Økonomi
Set over perioden 2019 til og med 2022 forventes det, at budgettet (samlet set på tværs af
service og overførselsudgifter) kan reduceres med netto 0,900 mio. kr.
Reduktionen i budgettet til overførselsudgifter vil blive indregnet ved den årlige budgetlægning
ved, at der tages udgangspunkt i udgiftsforventningen fra KL, der reduceres med det årlige
forventede nettoprovenu. Besparelsen på bevilling 53 Socialområdet vil blive indregnet i
rammeudmelding for serviceudgifter for budget 2020.
Der vil i 2019 være tale om en nettoudgift på 1,650 mio. kr. finansieret af kassen.
Fra 2020 og årene frem vil der være et årligt nettoprovenu, og fra 2022 og frem vil det årlige
provenu forventeligt være 1,687 mio. kr.
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen foreslår, at projektets provenu tilføres
socialområdet.
Provenuet til Socialafdelingen vil først blive indregnet i budgettet fra 2021. Provenuet på 0,900
mio. kr. til og med 2022 tilføres socialområdet ved at nedjustere besparelserne på bevilling 53
Socialområdet med 450.000. kr. i 2021 og 450.000 kr. i 2022. Således reduceres bevilling 53
kun med 233.000 kr. i 2021 og 575.000 kr. i 2022.
Fra 2023 vil det årlige provenu forventeligt udgøre 1,687 mio. kr. Og hvis det på det tidspunkt
besluttes at videreføre investeringen, foreslår de to afdelinger, at besparelsen på bevilling 53
Socialområdet nedjusteres, så bevillingen kun reduceres med 363.000 kr. i 2023 og
efterfølgende år.
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36 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytning i
forbindelse med forsøg med styrket borgerkontakt i
Socialafdelingens myndighedsfunktion
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2018-05551

Resume
Socialudvalget har 4. december 2018, godkendt et forsøg med styrket borgerkontakt i
Socialafdelingens myndighedsfunktion, via flere sagsbehandlere. Forsøget skal kunne sikre
rettidige ydelsestilpasninger indenfor bevilling 53 Socialområdet, og derved være med til at
imødegå det stigende udgiftspres på bevillingen.
Forsøget forudsætter en bevillingsflytning, fra budget 2019, på 4,0 mio. kr. fra bevilling 53
Socialområdet til bevilling 14 Centralfunktioner. De 4,0 mio. kr. svarer til den rammeudvidelse,
som Socialudvalget har fået fra budget 2019.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at der godkendes bevillingsflytning på 4,0 mio. kr. fra bevilling 53 Socialområdet til
bevilling 14 Centralfunktioner fra budget 2019

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af det stadigt stigende udgiftspres på socialområdet, har byrådet i forbindelse
med Budget 2019, bl.a. besluttet en permanent forhøjelse af Socialudvalgets ramme med 4,0
mio. kr. Socialudvalget drøftede på sit møde 6. november 2018, indledningsvist anvendelsen
af budgetforøgelsen.
Socialudvalget har efterfølgende på sit møde 4. december 2018, godkendt et forsøg med
styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion. Forsøget indebærer en
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opnormering af sagsbehandlerne på bevilling 14 Centralfunktioner, som skal finansieres af de
4 mio. kr. som Socialudvalget har fået i rammeforhøjelse fra budget 2019.
Socialudvalget har endvidere besluttet, at forsøget skal evalueres kvartalsmæssigt, gældende
fra medio 2019, i forbindelse med de planlagte mål- og budgetopfølgninger.
Baggrund for forsøget
Socialområdet er under et stort udgiftspres. Udgiftspresset hidrører i vid udstrækning fra en
nettotilgang af borgere til området – herunder stadigt flere borgere med komplekse
udfordringer. Foruden udgiftsstigning til ydelser til borgerne, medfører denne situation et
stigende arbejdspres på socialrådgiverne på området. En rådgiver i Socialafdelingen varetager
aktuelt 93 sager i gennemsnit. Og 11 af Socialafdelingens 23 socialrådgivere varetager hver
især mere end 100 sager.
Sagsniveauet i Socialafdelingen ligger således betydeligt over det niveau som Dansk
Socialrådgiverforening (DS) anbefaler for området. DS anbefaler et sagsniveau på mellem 5575 sager pr. rådgiver – afhængigt af hvilke målgrupper af borgere, det drejer sig om.
Konsekvenserne ved det høje antal sager pr. rådgiver er bl.a., at rådgivningsindsatsen og
opfølgningen, ikke sker ofte nok, i forhold til borgerens udvikling, hvilket har økonomiske
konsekvenser. Dertil kommer den arbejdsmiljømæssige påvirkning.
Et generelt lavere antal sager pr. rådgiver vil foruden at bedre mulighederne for opfølgninger
og relevante forhandlinger ved eksternt pladskøb også kunne øge kvaliteten i
rådgiverindsatsen overfor de enkelte borgere – og herigennem for nogle borgere medvirke til
at mindske behovet for anden og mere omkostningstung støtte. Tilgangen praktiseres allerede
”i det små” i Silkeborg Kommune hvor der arbejdes på at rådgivere i stadigt større omfang kan
indgå i ”fremskudte indsatser” som for eksempel et nyopstartede åbent rådgivningstilbud i
Vestergade (”Socialguiden”).
Forventede gevinster ved forsøget
Erfaringer fra andre kommuner viser at en opnormering på myndighedsfunktionen har haft
positiv indvirken på borgertilfredshed og støttebehov, arbejdsmiljø samt markant positiv
økonomisk effekt på udfører bevillingerne. Erfaringer fra andre kommuner er sammenfattet i
bilag til dagsordenen. Bilaget er siden mødet i Socialudvalget opdateret med information vedr.
økonomisk effekt hos et par af kommunerne.
Ved iværksættelsen af forsøget med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens
myndighedsfunktion, kan der opnormeres med ca. 8 fuldtidsmedarbejdere.
En sådan opnormering vil indebære et økonomisk rationale og sikkerhed for:



Massive opfølgninger – Sikring at alle borgere får det rette tilbud på det rette tidspunkt
i forhold til borgerens behov.
Kontinuerlige takstforhandlinger med eksterne tilbud – sikkerhed for at der altid er
overensstemmelse mellem borgerens behov, den leverede indsats og den tilhørende
takst på borgerens ydelse.

Ydermere vil rådgiverne kunne opnå en sagsstamme på 69 borgere i gennemsnit, hvilket er på
det gennemsnit som der anbefales fra Dansk Socialrådgiverforening.
Den oprindelige sag, inkl. beslutningsreferat, fra Socialudvalgets møde 4. december 2018, er
vedlagt i bilag.
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Økonomi
De 4 mio. kr., som flyttes fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 14 Centralfunktioner i
årene 2019-2022, bruges på ansættelse af nye permanente socialrådgivere, hvilket vil give ca.
8 fuldtidsmedarbejdere.
I mio. kr.
Investering i rådgivere
Effekt
Overskud – netto

2019
-4,0
8,0
4,0

2020
-4,0
8,0
4,0

2021
-4,0
8,0
4,0

2022
-4,0
8,0
4,0

Bilag
1 (Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion 7454184)
2 (Flere rådgivere - erfaringer fra andre kommuner - 7454188)
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37 (Offentlig) Godkendelse af frikommuneforsøg vedr.
mere sammenhængende forløb i psykiatrien
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2017-04771

Resume
Silkeborg Kommune indgår i et frikommunenetværk med afsæt i temaet Bedre styring af
udgifterne til det specialiserede socialområde vedr. mere sammenhængende forløb i
psykiatrien. Forsøget vedrører Akut Døgn i Psykiatriens Hus, hvor Silkeborg Kommune og
Region Midtjylland ønsker at styrke det tværsektorielle samarbejde og optimere
sammenhængende psykiatriske indsatser for borgere i såvel socialpsykiatrien som i
regionspsykiatrien ved at bryde de lovgivningsmæssige barrierer.
Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har 1. oktober 2018 konkretiseret
frikommuneforsøget i den udvidede ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at frikommuneforsøg vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 06-11-2018

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Dorthe Jensen (A)

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Historik
Der har siden begyndelsen af 2015 været adskillige møder mellem formænd og næstformænd
for Silkeborg Kommunes Sundheds- og forebyggelsesudvalg og Region Midtjyllands rådgivende
udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde, hvor temaet for
møderne var ønsket om et tættere samarbejde i Psykiatrien Hus.
I september 2015 blev det besluttet, at arbejde videre med et udviklingsprojekt vedrørende
samdrift af Akut Døgn med fælles økonomi og én ledelse. I juni 2016 besluttedes det så, at
undersøge mulighederne for om samdriften kunne forankres via frikommuneforsøg, som løber i
en tidsafgrænset periode. Silkeborg Kommune og Region Midtjylland udarbejdede herefter en
ansøgning vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien. Lovforslaget blev vedtaget 4.
juni 2018. Herefter har Silkeborg Kommune og Region Midtjylland arbejdet videre med
konkretiseringen af projektet, som blev beskrevet i den udvidede ansøgning til Sundheds- og
Ældreministeriet 1. oktober 2018 (vedlagt som bilag). Lovhjemlen indebærer bl.a. at den
fælles finansiering skal ske i en takstmodel med et regionalt driftsansvar, samt at
visitationskompetencen forankres kommunalt. Den organisatoriske tilrettelæggelse er ikke
præciseret i hjemlen.
Beskrivelse af forsøget
Frikommuneforsøget løber i en afgrænset periode fra 2018 til og med 2021.
Formålet med frikommuneforsøget er at skabe et mere sammenhængende forløb i psykiatrien,
og undersøge fordelene og ulemperne herved i forsøgsperioden. Samarbejdet i Psykiatriens
Hus er aktuelt så tæt som rammevilkår som lovgivningsmæssige og finansieringsmæssige
forhold tillader. Det betyder, at borgerne kun må få hjælp fra det tilbud, dvs. den del af Akut
Døgntilbud, de er indskrevet i. Altså enten regional behandling eller kommunal socialpsykiatri.
Med frikommuneforsøget vil den organisatoriske samling af tilbuddet medføre, at borgerne ved
visitationen vil blive indskrevet i ét samlet tilbud, og ud fra vurdering af behov vil borgerne
både kunne blive tilbudt sundhedsfaglig behandling og socialpsykiatrisk støtte. Det forventes
at give større fleksibilitet i støtten og bedre mulighed for tidlig og rettidig indsats med den
rette type af støtte. Det betyder også, at sammenhængskraften og den helhedsorienterede
indsats omkring borgerne styrkes. Samtidig forventes kvaliteten af de tværfaglige indsatser
omkring borgerne at øges, som følge af større videndeling.
Den organisatoriske samling af tilbuddet forventes at give bedre rammer for dialog blandt
fagpersonale i forsøgsperioden (f.eks. om borgere, der kræver ekstra opmærksomhed), og
styrke vilkår for læring i samarbejdet og udnyttelse af faglige synergier mellem personalet.
Forsøget vil ikke ændre på medarbejdersammensætningen i Akut Døgntilbud, men
medarbejderne vil ikke blot samarbejde på tværs af ansættelsesforhold, som det sker i dag,
men vil også kunne indgå i og varetage opgaver på tværs af sektorer. Med det tværsektorielle
samarbejde mellem medarbejderne i Akut Døgntilbud forventes den samlede faglighed i
tilbuddet derfor øget.
Organisatorisk vil det kommunale socialfaglige tilbud og det regionale behandlingstilbud
integreres med en fælles leder i forsøgsperioden, hvor medarbejderne fortsat er ansat af
henholdsvis regionen og kommunen. Kommunen foreslår, at den ledelsesmæssige reference
bliver til kommunen, bl.a. grundet det forhold, at de fleste borgere, der benytter Akut Døgn
samtidigt modtager adskillige andre former for kommunal støtte, vejledning og rådgivning.
Kommunalbestyrelsen opretter og sekretariatsbetjener et fælles visitationsforum til det
integrerede tilbud i forsøgsperioden. Visitationsforummet består af:
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En socialrådgiver/socialformidler fra kommunen
En socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunen
En sygeplejerske med specialeerfaring i psykiatri fra den regionale psykiatri.

Proceduren for visitation og visitationskriterierne i frikommuneforsøget fremgår af den
udvidede ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet. Klage over afslag på visitation og
afgørelse om udskrivning kan indbringes for Ankestyrelsen efter de almindelige regler i
retssikkerhedsloven. Afgørelser vil derfor blive ledsaget af en klagevejledning i henhold til
gældende regler.

Økonomi
Silkeborg Kommune og Region Midtjylland etablerer i forsøgsperioden en økonomisk samdrift
af det integrerede tilbud i Akut Døgn, som finansieres via en takstmodel forankret regionalt.
Økonomien i det samlede tilbud forudsættes ikke at medføre større udgifter end de nuværende
– hverken for region eller kommune – eller ændring i udgiftsfordelingen mellem region og
kommune. Hvor det er muligt, skal der sikres en optimering af ressourceanvendelsen i forhold
til oprettelse/sammenlægning af tilbuddet.
Principperne for takstmodellen er beskrevet i den udvidede ansøgning til Sundheds- og
Ældreministeriet.

Bilag
1 (Udvidet ansøgning - 7315431)
2 (Ansøgning vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien - 6730987)
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38 (Offentlig) Drøftelse af høringssvar og godkendelse af
værdighedspolitikken 2019-2022
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2018-01969

Resume
I 2016 blev Værdighedspolitikken udarbejdet. Værdighedspolitikken beskriver de overordnede
værdier og prioriteringer på ældreområdet. På en temadag i september 2018 med deltagelse
af Sundheds- og Ældreudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, OmrådeMED og Lederforum blev
Værdighedspolitikken revideret og et nyt tema om pårørende udarbejdet og tilføjet. Den
reviderede Værdighedspolitik er gældende i perioden 2019-2022.
Værdighedspolitikken har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og OmrådeMED.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget,



at Høringssvarene behandles og stillingtagen til eventuel indarbejdelse
at Værdighedspolitikken anbefales til byrådets godkendelse

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,


at Værdighedspolitikken godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 05-12-2018

Sundheds- og Ældreudvalget drøftede de indkomne høringssvar og anerkender Seniorrådets
forslag om ændring af forordet. Med denne rettelse anbefaler Sundheds- og Ældreudvalget til
byrådet, at værdighedspolitikken 2019-2022 godkendes. Formand og næstformand ønsker at
invitere Seniorrådet til at give en uddybning af ønsket om en pårørendekonsulent.
Ej til stede
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Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
På mødet i Sundheds- og Ældreudvalget 5. december 2018 drøftede udvalget de indkomne
høringssvar og anerkender Seniorrådets forslag om ændring af forordet. Forordet er derefter
ændret således, at følgende tekst er tilføjet:
”Værdighedspolitikken er en videreførelse af den version, der blev godkendt af byrådet i 2016.
Værdighedspolitikken har fået tilføjet et tema om pårørende, da pårørende ses som en central
samarbejdspartner og ressource”.

Beskrivelse af sagen
Den første Værdighedspolitik ”Sammen om det gode liv” blev vedtaget 25. april 2016 og
efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med de årlige redegørelser
for, hvordan kommunen anvender tilskud til en værdig ældrepleje, kaldet
Værdighedsmilliarden.
Da en ny valgperiode er i gang, skal byrådet vedtage en Værdighedspolitik, der gælder for den
nye kommunale valgperiode. Som noget nyt for denne periodes Værdighedspolitik er partierne
bag finanslovsaftalen for 2018 enige om at styrke indsatser overfor pårørende til svækkede
ældre. ”Pårørende” skal derfor indgå som et af de områder, der skal fremgå af
Værdighedspolitikken.
Værdighedspolitikken er gældende i perioden 2019-2022.
Den 11. september 2018 blev der afholdt en temadag med deltagelse af Sundheds- og
Ældreudvalget, Lederforum, Seniorrådet, Handicaprådet og OmrådeMED. Formålet med
temadagen var at få input til det nye tema i Værdighedspolitikken.
På baggrund af disse input er der udarbejdet et tillæg til Værdighedspolitikken om pårørende.
Derudover er forordet revideret.
Det nye tema og forordet har været sendt i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og
OmrådeMED.
OmrådeMED og Handicaprådet har ingen yderligere bemærkninger.
Seniorrådet har følgende bemærkninger:
Seniorrådet har drøftet høringsmaterialet til den reviderede værdighedspolitik på rådets
ordinære møder 25. oktober og 22. november 2018.
Bemærkninger:
Seniorrådet finder det yderst positivt at pårørende indskrives som et nyt tema i
værdighedspolitikken.
Seniorrådet vil foreslå at det i forordet fremgår at:
 Værdighedspolitikken er en videreførelse af en eksisterende politik, på samme måde,
som med “Det gode hverdagsliv på Plejecentrene”.
 Pårørende nu er med som et nyt tema, fordi pårørende ses som en central
samarbejdspartner og ressource.
Begrundelse: læseren bliver allerede i forordet orienteret om hvilke ændringer/tilføjelser der er
i den eksisterende Værdighedspolitik.
Som konsekvens af Sundheds- og Ældreudvalgets beskrivelse af pårørende i afsnittet:
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Derfor vil Byrådet
 Styrke det gode samarbejde med de pårørende
 Styrke den pårørende, således at den pårørende vedvarende kan være en støtte og
samtidig have fokus på egne ressourcer og behov for et godt hverdagsliv
 Styrke dialogen med de pårørende
 Anerkende, at de pårørende kender borgeren bedst
 Inddrage de pårørende som en central ressource for både borgeren og medarbejderne i
det omfang den ældre og de pårørende ønsker det
 Sikre, at samarbejdet er baseret på en gensidig forventningsafstemning, hvor roller,
forventninger og ansvar er afstemt
 Styrke oplysningen til de pårørende om allerede eksisterende tilbud til pårørende fra
bl.a. kommunen og patientforeninger, og disse informationer er let tilgængelige
vil Seniorrådet fortsat foreslå, at der ansættes en pårørendekonsulent eller -vejleder, der skal
have fokus på og støtte den pårørende, således at vedkommende fortsat har kræfter og
overskud til at leve op til byrådets forventninger, og derved medvirke til, at den pårørende
ikke selv ender med at blive syg, og mister kræfterne og overskuddet til at være der for den
syge pårørende, og en central ressource i samarbejdet.

Borgerinddragelse
Værdighedspolitikken har været i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og OmrådeMED.
Høringsperioden løb fra den 8. oktober frem til 27. november 2018.

Bilag
1 (Tilretning af værdighedspolitikken - 7314141)

Side 123

39 (Offentlig) Godkendelse af sammensætning af
Integrationsrådet
Sagsbehandler: DR26680
SagsID: EMN-2017-07097

Resume
Byrådet besluttede i december 2017, at nedsætte et Integrationsråd, som skulle virke i 2018.
Byrådet besluttede ligeledes, at der fra januar 2019 skal ske en ny organisering af rådgivning i
forbindelse med kommunens integrationsindsats. Der er i 2018 gjort gode erfaringer med det
nye Integrationsråd, og det indstilles, at den nuværende form anvendes fremadrettet.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til byrådet,
•
•

at den foreslåede sammensætning af Integrationsrådet godkendes
at det godkendes, at det nuværende Integrationsråd fortsætter valgperioden ud

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 05-12-2018

Udvalget godkender den foreslåede sammensætning af Integrationsrådet, samt at det
nuværende Integrationsråd fortsætter valgperioden ud.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på deres møde den 27. november 2017 at godkende Økonomi- og
Erhvervsudvalgets indstilling om ”at byrådet igangsætter en proces for at styrke den
rådgivende integrationsindsats og samarbejde, således at der pr. 1. januar 2019 sker en ny
organisering af rådgivning i forbindelse med kommunens integrationsindsats”.
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I overensstemmelse med Integrationsrådets forretningsorden skal Integrationsrådet bestå af:








2 medlemmer udpeget af Byrådet
1 medlem indstillet af boligforeningerne
1 medlem indstillet af LO
1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg
Kommune.
1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune
Borgere bosat i Silkeborg Kommune. Silkeborg Byråd kan udpege et antal medlemmer
blandt borgerne i Silkeborg Kommune uanset baggrund og herkomst. Borgere fra 3.
verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 8. december 2017 følgende medlemmer til
Integrationsrådet: Morten Høgh (I), Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og Peter Sig
Kristensen (Ø).
Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af rådets forretningsorden at uddelegere
kompetencen vedrørende valg af borgerrepræsentanter og godkendelsen af de indstillede
kandidater til Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget ønskede en
sammensætning af Integrationsrådet med repræsentation fra arbejdsgiversiden, foreningslivet
og 2 repræsentanter fra borgergrupperne med en anden etnisk baggrund end dansk, og
særligt med fokus på rollemodeller og på indsatser der sikrer flere kvinder ud på
arbejdsmarkedet.
Erfaringer med det nye integrationsråd
Integrationsrådets 11 medlemmer har over 5 møder i 2018 gjort sig gode erfaringer med den
nye form. På et dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) 20.11.18, fremførte det
nuværende integrationsråd følgende anbefalinger:
‒
‒
‒

Antallet og sammensætningen i rådet er passende, og rådsarbejdet har udmøntet
sig i gode dialoger og konkrete anbefalinger.
At rådet nedsættes for en længere periode, gerne 2-4 årigt, da konstitueringen
tager tid. Derfor anbefaler rådet ligeledes, at de nuværende medlemmer forsætter.
At rådets funktion primært skal være ideudviklende og rådgivende ift. integrationen
af flygtninge og indvandrere – til både fagudvalg og administrationen

Beskæftigelsesafdelingen støtter op om Integrationsrådets anbefalinger. Det indstilles derfor,
at nedenstående sammensætningen af fremtidige Integrationsråd godkendes.
Medlemmer af integrationsrådet:










2 medlemmer udpeget af Byrådet
1 medlem indstillet af boligforeningerne
1 medlem indstillet af LO
1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg
Kommune.
1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune
1 medlem fra foreningslivet i Silkeborg Kommune
2 medlemmer udpeget af AMU fra erhvervslivet i Silkeborg Kommune
Borgere bosat i Silkeborg Kommune, udpeget af AMU. Borgere fra 3. verdens lande
tilgodeses i udpegningsperioden.
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Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de indstillede kandidater.
Slutteligt indstilles det, at det nuværende Integrationsråd sidder byrådsperioden ud.
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40 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2018-05782
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41 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EJD-2018-02123
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42 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EJD-2018-00186
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43 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2018-05110
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44 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2018-05733
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45 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2018-04090
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46 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EMN-2016-07214
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47 (Fortrolig) Orientering om kontraktssag
Sagsbehandler: Dr11918
SagsID: EMN-2018-01331
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48 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-07153

Beslutning
Hanne Ahrens orienterede om henvendelse fra Seniorrådet om fremskudt borgerservice.
Borgmesteren svarer på vegne af Økonomi- og erhvervsudvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Trivselsmåling
Personalechefen orienterer om den netop gennemførte trivselsmåling.
Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. november 2018
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i
forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. november 2018.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes
der i øvrigt (under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig
likviditet, likviditet efter kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for
hver driftsbevilling. Tallene opdateres hver måned og indeholder således altid de mest
aktuelle tal.
Orientering om indkomne ansøgninger om overskridelse af +/- 5 % i overførsel af
budgetbeløb fra 2018 til 2019
Se bilag for oversigt over de decentrale institutioner der, efter ansøgning, har fået tilladelse til
at afvige fra +/- 5% ved overførsel af mindre-/merforbrug til 2019.
Finanslovsaftale
KL har udarbejdet et kort notat vedrørende hovedindholdet i Finanslovsaftalen for 2019, der
blev indgået fredag 30. november 2018. Notatet er vedlagt som bilag.

Bilag
1 (2018-11 Forbrug - 7446435)
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2 (2018-11 Likviditet - 7448869)
3 (Godkendte afgivelser fra overførselsgrænsen fra 2018 til 2019 - 7448653)
4 (Hovedindhold i finansloven for 2019 - 7444059)
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49 (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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