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Side 2

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

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om indkomne høringssvar til
reduktionskataloget til budget 2021 på Økonomi- og
Erhvervsudvalgets eget område
Sagsbehandler: Dr40064
SagsID: EMN-2020-03208

Resume
På byrådets målseminar 2020 fremlagde administrationen en række reduktionsforslag for
budget 2021. Efterfølgende var forslagene til drøftelse og høring i fagudvalgene.
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 11. august 2020 at sende reduktionsforslag for 70,6
mio. kr. i 2021 i offentlig høring.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der indkommet 2 høringssvar.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På byrådets målseminar 26. februar 2020 fremlagde administrationen et reduktionskatalog.
Det skete på baggrund af budgetaftalen for 2020, hvori følgende er aftalt:
”For at sikre balance i budgettet i 2021 samt et råderum til om- og nyprioriteringer ønsker
parterne, at der udarbejdes et reduktionskatalog på 100 mio. kr., som fremlægges på byrådets
målseminar. Parterne er enige om, at budgettet skal bringes i balance fra 2021 og fremefter”.
Efterfølgende var forslagene til drøftelse og høring i fagudvalgene.
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Økonomi- og Erhvervsudvalget har 11. august 2020 besluttet at sende vedlagte reviderede
reduktionskatalog med 60 mulige forslag for 70,6 mio. kr. i 2021 i offentlig høring i perioden
fra 13. august kl. 10 til 31. august kl. 8.
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal nu behandle og forholde sig til høringssvar for følgende
forslag:
Nr.

Titel

55

Reduktion i pulje til events

56

Reduktion i antallet af
medarbejdere i Økonomi- og ITstaben

60

Bortfald af tilskud til
kulturinstitutioner og andre
turistattraktioner

Beløb kr.
1 mio.
1,4 mio.

0,935 mio.

Indsendt af
Silkeborg Kulturråd
Medarbejderrepræsentanter i Stabs
MED Økonomi- og IT
Silkeborg Kulturråd

Høringssvarene vedlægges.
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal senere drøfte samtlige indkomne høringssvar og
fagudvalgenes behandling af disse.

Borgerinddragelse
Der har været offentlig høring om forslagene fra 13. august 2020 kl. 10 til 31. august 2020 kl.
8.

Bilag
1 (Reduktionskatalog til budget 2021 - Offentlig høring - 8606383)
2 (Samlede høringssvar Økonomi og IT - 8635768)
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3 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2021 og
budgetoverslagsår 2022-2024
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-03428

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til ændringer i budgetforslag 2021 og
budgetoverslagsårene 2022-2024 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1.
behandling 15. september 2020.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,




at de i sagen foreslåede ændringer godkendes og indarbejdes i budgetmaterialet, som
det forelå til byrådets budgetseminar
at det reviderede materiale herefter udgør ”Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår
2022-2024”, som forelægges til byrådets 1. behandling
at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af ”Budgetforslag 2021 og
budgetoverslagsår 2022-2024” godkendes

Desuden indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at HovedMED’s tilkendegivelser på budgetseminaret drøftes

Beslutning
Tilkendegivelse fra HovedMED drøftet.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udkast til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 blev drøftet på byrådets
budgetseminar 18. - 19. august 2020. Udkast til budgetforslag drøftet på budgetseminaret er
bilag til denne sag. Det er til dette, der nedenfor foreslås ændringer indarbejdet.
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Borgmesteren har foranlediget udarbejdelse af ”Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene
2022-2024” i forhold til det på budgetseminaret foreliggende udkast.
Ændringer i ”Udkast til Budgetforslag 2021-2024, specifikke oplysninger”, ”Udkast
til Budgetforslag 2021-2024, generelt oplysninger” og ”Forslag til anlægsbudget
2021-2029 fra budgetseminaret indarbejdes jf. nedenstående.
De følgende ændringer til budgetforslaget var kendte på tidspunktet for budgetseminaret, men
ikke fordelt på fagudvalg og bevillinger. Ændringerne er nu fordelt og fordelingen fremgår
nedenfor: Er andet ikke nævnt gælder ændringen i årene 2021–2024. Enkelte beløb er ændret
som følge af pris- og lønfremskrivning.


Udviklingen i pris- og lønforventningerne er ændret fra 2019 til 2020 og fra 2020 til
2021. Der fordeles -45.551 mio. kr. Bevillingerne reguleres jævnfør bilag A kolonne A.



Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og ’andre reguleringer’
udgør i alt 3,808 mio. kr. Bevillingerne reguleres jævnfør bilag A kolonne B.
Residual på 0,493 mio. kr. er afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.



Der indregnes indkøbsbesparelser jævnfør bilag A kolonne C og der fratrækkes -0,315
mio. kr. på bevillingerne.



I forbindelse med aftalen om udligningsreformen blev der aftalt ændringer i den
centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Ændringerne indregnes og det
forhøjer refusionsindtægterne på bevillingerne med -18,419 mio. kr. Forhøjelsen af
refusionsindtægten fordeles jævnfør bilag A kolonne D.



En permanent fastholdelsesindsats for unge i uddannelse blev godkendt på
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. juni 2019. Her blev godkendt finansiering
i 2020 og frem. For opretholdelse af det permanente niveau tilføres ramme svarende
til niveauet i 2019. Der tilføres 1,583 mio. kr. til bevilling 61 Arbejdsmarked –
serviceudgifter.

Andre ændringer af driftsudgifterne - ændringer der ikke indgik i materialet til
budgetseminaret:
 Som konsekvens af budgetopfølgning 30. juni 2020 flyttes 1,478 mio. kr. fra bevilling
41 Skoler og der tilføres 1,478 mio. kr. til bevilling 34 Fritid og Kultur vedrørende
betaling fra skolernes brug af selvejende haller.


Ved beregning af 1 % effektivisering i overslagsårene var effektiviseringen på bevilling
41 skoler og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner indregnet dobbelt i 2023 og 2024
i materialet til budgetseminaret. Der tilføres 14 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024
på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.



Som konsekvens af ovenstående ændringer ændres de anslåede pris- og lønstigninger i
overslagsårene med i 2023: 0,593 mio. kr. og i 2024: 0,899 mio. kr.

Budgettilretninger inden for bevillingerne eller mellem bevillinger uden
bundlinjepåvirkning:
 Ny takstoversigt på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner primært som følge af
ændrede pris- og lønskøn.


Bevilling 73 Sundhed og ældre sammenlægges med bevilling 78 Fritvalg i budget
2021. Den forsættende bevilling bliver bevilling 73 Sundhed og Ældre.
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Bevilling 29 Planlægning og byggemodning omdøbes til at hedde bevilling 29
Byggemodning.



Anlægsprojektet ”nedrivningspulje” på bevilling 12 Kommunale ejendomme flyttes
til bevilling 16 Tværgående aktiviteter og omdøbes til ”Landsbyfornyelse”.



I anlægsprojektet ”Rådhus, renovering og energibesparende foranstaltninger” indgik til
budgetseminaret budgetteret låneoptag til de energibesparende foranstaltninger på 7,5
mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Låneoptaget flyttes til bevilling 4 Lån.

Generelt
Der er modtaget svar på Silkeborg Kommunes ansøgninger om låneadgang/tilskud og der er
ikke tildelt låneadgang eller givet tilskud.
Med som bilag er budgetmateriale som det forelå til byrådets budgetseminar 18. og 19. august
2020.
Byrådets 1. behandling 15. september 2020:
Det foreslås, at dagsordenen til byrådets 1. behandling af ”Budgetforslag 2021 og
budgetoverslagsårene 2022-2024” 15. september 2020 bliver som følger:
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til ”Budget 2021 og budgetoverslagsårene
2022-2024” for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,



at forslag til Budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 overgår til 2. behandling
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag 24. september
2020 kl. 12.00.

Beskrivelse af sagen
Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganer mv. er vedlagt som bilag.
Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til torsdag
24. september 2020, kl. 12.00.
Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.
Bilag
Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 - i overblik
Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 - i detaljer

Bilag
1
2
3
4

(Bilag A - 8636265)
(Udkast til budgetforslag 2021-2024 - Generelle oplysninger - 8636233)
(Udkast til budgetforslag 2021-2024 - Specifikke oplysninger - 8636236)
(Forslag til anlægsbudget 2021-2029 - 8636229)
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4 (Offentlig) Orientering om analyse af borgernes
indkomster
Sagsbehandler: Dr14302
SagsID: EMN-2020-02278

Resume
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet en analyse af
udviklingen i borgernes indkomster i Silkeborg Kommune og seks andre kommuner. Økonomiog Erhvervsudvalget orienteres om rapportens resultater forud for offentliggørelsen af
rapporten medio september 2020.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om rapportens resultater tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet en rapport for
Silkeborg, Holstebro, Viborg og Herning kommuner, der analyserer udviklingen i borgernes
indkomster. Udviklingen i de fire kommuner sammenlignes med:




udviklingen i borgernes personindkomster i tre andre kommuner i landsdelen
udviklingen i borgernes personindkomster i en vækstkommune i hovedstadsområdet
udviklingen i borgernes personindkomster på landsplan

Analysen beskriver udviklingen i borgernes indkomster opdelt på en række brancher og
befolkningsgrupper, så det er muligt at følge udviklingen i forskellige befolkningsgruppers
indkomster i kommunen.
Derudover opdeler analysen beskrivelsen af indkomstudviklingen i to hovedkomponenter, der
fokuserer på henholdsvis:
 Ændringer i befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning
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Ændringer i indkomsten inden for de enkelte demografiske og socioøkonomiske
befolkningsgrupper

Da resultaterne er fortrolige indtil rapportens offentliggørelse, orienteres Økonomi- og
Erhvervsudvalget mundtligt om rapportens resultater. Efterfølgende offentliggøres rapporten
medio september.
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5 (Offentlig) Godkendelse af Opkøbs- og
Jordforsyningsstrategi
Sagsbehandler: DR20625
SagsID: EMN-2020-01510

Resume
Silkeborg Kommune har ikke en egentlig opkøbs- og jordforsyningsstrategi.
Ejendomsstaben har et ønske om, at Silkeborg Kommune får en opkøbs- og
jordforsyningsstrategi. Dels for at skabe transparens overfor potentielle lodsejere og dels for at
skabe synergi i forhold til koordinering mellem interne interessenter.
Ejendomsstaben har derfor udarbejdet et forslag til en ny strategi. Strategien er vedlagt som
bilag.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at Opkøbs- og jordforsyningsstrategien godkendes

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vedlagte forslag til Opkøbs- og Jordforsyningsstrategi for Silkeborg Kommune bygger videre på
to af de tre principper, Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 18. august 2014:
1. Opkøb af arealer til byudvikling skal ske i henhold til vedtagne lokalplaner
2. Silkeborg Kommune afhænder generelt ikke råjord, men byggemodner og udbyder til
salg.
3. Beholdningen af grunde omkring Silkeborg er på min. 50 stk., mens beholdningen
fordelt i omegnsbyer er 80 grunde.
Det 3. princip foreslås erstattet af en målsætning om, at beholdningen til stadighed skal tælle
mindst 80 byggemodnede parcelhusgrunde, mindst 5 storparceller til dobbelthuse og/eller
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tæt/lav bebyggelse og mindst 500.000 m2 erhvervsjord, hvoraf minimum 100.000 m2 skal
ligge tæt ved motorvej.
Silkeborg Kommune har samlet set pt. 83 byggemodnede parcelhusgrunde til sammenligning
med et privat udbud af 90 parcelhusgrunde samt aktuelt 5 storparceller.
Der kan ikke laves tilsvarende sammenligning for erhvervsjord, idet Silkeborg Kommune er
den primære udbyder. Silkeborg Kommune har pt. godt 590.000 m2 byggemodnet
erhvervsjord, hvoraf ca. 100.000 m2 er motorvejsnære arealer.
Den nye strategi fastlægger 7 overordnede principper for opkøb og jordforsyningen:
1. Opkøb af arealer til byudvikling sker på baggrund af vedtagne lokalplaner
2. Opkøb foretages i områder med aktuel eller forventet efterspørgsel, hvor der ikke er
eller forventes et tilstrækkeligt privat udbud
3. Opkøb foretages når der foreligger en særlig kommunal interesse
4. Jordforsyning tilbydes private og erhvervsdrivende som byggemodnede
parcelhusgrunde og byggemodnet erhvervsjord
5. Silkeborg Kommune er en erhvervsvenlig kommune, der tilbyder et stort og attraktivt
udbud af erhvervsgrunde
6. Silkeborg Kommune skal have en større beholdning af byggemodnede parcelhusgrunde,
der sikrer agilitet og forsyningssikkerhed for et højt serviceniveau af borgere og
tilflyttere
7. Parcelhusgrunde i beholdningen frigives kun til salg i det omfang, at der er harmoni
med udbygning af øvrige kommunale kerneydelser samt det private marked
Opfølgning og afrapportering
Opfølgning på implementering af strategien sker halvårligt og vil fremover indgå som et
tilbagevendende punkt i ledelsesafrapporteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag
1 (Opkøbs- og Jordforsyningsstrategi for Silkeborg Kommune - 8547252)
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6 (Offentlig) Godkendelse af uddybende svar til
Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter på det
sociale område
Sagsbehandler: Dr10029
SagsID: EMN-2020-00154

Resume
Silkeborg Kommune indgik – på linje med en række andre kommuner i Danmark - i 2018 og
2019 kontrakter med Brorson Consult om levering af konsulentydelser på det sociale område
efter princippet om ”no cure no pay”.
Tilsynet v/Ankestyrelsen har 20. december 2019 rettet henvendelse til Silkeborg Kommune, og
byrådet behandlede på den baggrund høringssvar 24. februar 2020.
Ankestyrelsen afgav 24. juni 2020 en generel udtalelse på området, og 10. juli 2020 bad
Ankestyrelsen en række kommuner, heriblandt Silkeborg Kommune, om yderligere oplysninger
på baggrund af sin generelle udtalelse.
Dagsordenspunktet fremsættes med henblik på byrådets godkendelse af udkast til uddybende
høringssvar til Ankestyrelsen, se bilag 1.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at udkast til uddybende høringssvar godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tilsynet v/ Ankestyrelsen har ved brev af 10. juli 2020 anmodet Silkeborg Byråd om et
uddybende høringssvar i anledning af Ankestyrelsens generelle udtalelse om brug af eksterne
konsulenter på det sociale område, afgivet 24. juni 2020.
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Den generelle udtalelse vedlægges som bilag 2, og Ankestyrelsens henvendelse af 10. juli
2020 vedlægges som bilag 3. Ankestyrelsen har givet svarudsættelse til 5. oktober 2020.
Kort gennemgang af forløbet
Socialafdelingen indgik i 2018 og 2019 i alt 2 kontrakter med ekstern konsulent, Brorson
Consult vedrørende levering af ydelser efter princippet ”no cure no pay”. (Hertil kommer en
tredje kontrakt omhandlende et kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere. Denne blev
afregnet efter en fast timepris).
Formålet med indgåelsen af kontrakterne var, at konsulentfirmaet skulle bistå Silkeborg
Kommune med at sikre ajourføring af sammenhæng mellem den afregnede takst og den
faktisk leverede ydelse ift. borgere fra Silkeborg Kommune som modtager støtte via såkaldt
eksterne leverandører (dvs. private, regionale eller andre kommunale tilbud end Silkeborgs).
Socialafdelingen har ved udarbejdelse af kontrakterne med den eksterne leverandør været
opmærksom på, at den eksterne leverandør ikke måtte medvirke ved myndighedsarbejdet.
Således indeholder kontrakterne klare bestemmelser om, at alene Silkeborg Kommune må
foretage myndighedsafgørelser.
De to kontrakter er, som nævnt, indgået på baggrund af afregningsprincippet ”no cure no
pay”.
Yderligere oplysninger kan ses af byrådets dagsorden pkt. 24 fra byrådsmøde 24. februar
2020: https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger2020/Byraadet/2020/24februar1700
Ankestyrelsens generelle udtalelse af 24. juni 2020
Ankestyrelsen redegør i sin udtalelse bl.a. for, at den eksterne konsulent, der har været
afregnet efter ”no cure no pay-princippet” kan have haft en direkte og uvedkommende
interesse i udfaldet af borgernes afgørelser – og således må anses for værende inhabil.
Ankestyrelsen finder videre, at når den eksterne konsulent har gennemgået konkrete
borgersager, samtidig med at konsulenten har været aflønnet efter ”no cure no pay-princippet”
medfører dette, at sagsforberedelsen i borgersagerne kan have været under indflydelse af
uvedkommende interesse, idet den eksterne konsulent – på baggrund af ”no cure no payprincippet” – betragtes som inhabil.
Som følge heraf vil kommunens myndighedsafgørelser i udgangspunktet være ugyldige.
Ankestyrelsen peger på følgende forhold:
 Det er ikke lovligt at indgå kontrakter med afregning efter ”no cure no pay-princippet”,
når borgerens sag og indsats behandles konkret.
 Ankestyrelsen ønsker oplysning om, hvad kommunen foretager sig i forhold til de
myndighedsafgørelser, der som udgangspunkt må antages at være ugyldige.
 Ankestyrelsen ønsker oplysninger om, hvorledes Silkeborg Kommune forholder sig til
øvrige sager, der kan have været under indflydelse af den eksterne konsulent, men
hvori der ikke er truffet myndighedsafgørelse.
Hvad gør kommunen på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse og henvendelse?
Socialafdelingen har iværksat tiltag bl.a. med fornyet gennemgang af sager og sagsoplysning,
Socialudvalget har besluttet et ophør af kontrakt efter ”no cure no pay-princippet mv., der
sikrer korrekt behandling af samtlige borgeres sager fremadrettet. Desuden sikrer tiltagene, at
borgernes retssikkerhed ikke lider skade.
Silkeborg Kommunes uddybende høringssvar
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Kommunens uddybende høringssvar indeholder følgende:
 Den resterende kontrakt med den eksterne konsulent er med tilbagevirkende kraft fra
kontraktindgåelsen ændret til afregning efter fast timepris. Det bemærkes, at den
anden kontrakt, der var indgået efter ”no cure no pay-princippet” er ophørt.
 Der er truffet i alt 12 afgørelser i 9 sager, som kommunen har kompetence til at
genoptage. De 12 afgørelser er alle genoptaget. Socialafdelingen har vurderet, at de 9
ud af de 12 afgørelser er ugyldige, mens 3 konkret ikke er fundet ugyldige.
 De øvrige 334 sager, hvor der ikke er truffet afgørelse, gennemgås på ny med henblik
på at undersøge, om kommunen har foretaget opfølgning efter den eksterne konsulents
deltagelse i sagsforberedelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er sket opfølgning uden
konsulentens deltagelse, sker der straks kommunal opfølgning.
 Rettelse af kommunens tidligere fremsendte redegørelse af 24. februar 2020, idet det
ved gennemgang af sagerne har vist sig, at den eksterne konsulent ved en fejl har
siddet med i borgermøder i 3 tilfælde, ligesom vores tidligere redegørelse har taget
udgangspunkt i, at den eksterne konsulent ikke medvirkede ved sagsforberedelse.
Sidstnævnte har Ankestyrelsens generelle udtalelse af 24. juni 2020 og særligt
henvendelsen af 10. juli 2020 ændret på opfattelsen af.
Sagen er sendt til orientering i Socialudvalget samt Handicaprådet.

Borgerinddragelse
Sagen fremsendes til orientering for Handicaprådet.

Bilag
1 (Uddybende besvarelse til AST sep2020.docm - 8594543)
2 (Bilag 2 Ankestyrelsestilsynudtalelse juni 2020 - 8635813)
3 (Bilag 3 AST beder om uddybning 10072020 - 8635969)
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7 (Offentlig) Beslutning om tilladelse til anvendelse af
lettere forurenet jord i Hårup Skydeanlæg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EJD-2019-02178

Resume
Sejs-Svejbæk Skytteforening ønsker at anvende lettere forurenet jord til etablering af nye
jordvolde i Hårup Skydeanlæg på Hårup Vestervej 10, Silkeborg. Skydebanen er placeret på
kommunal ejendom, hvorfor kommunens tilladelse som grundejer er nødvendig.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at det besluttes, om kommunen som grundejer vil tillade, at der anvendes lettere
forurenet jord til etablering af nye jordvolde i Hårup Skydeanlæg.

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede at tillade, at der anvendes lettere forurenet jord til
etablering af nye jordvolde i Hårup Skydeanlæg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sejs-Svejbæk Skytteforening ønsker at ændre baneforholdene i Hårup Skydeanlæg for at
kunne udbyde flere skydediscipliner og derved fastholde og udbygge medlemstallet og forestå
flere stævner med deltagelse af andre skytteforeninger.
Skydeanlægget er delvist beliggende Hårup Vestervej 10, Silkeborg, som er en kommunalt
ejet ejendom (grøn markering). Kommunen skal derfor som grundejer give tilladelse til at der
anvendes lettere forurenet jord ved etablering af nye jordvolde på arealet.
En del af anlægget er desuden beliggende på privat ejet matrikel (rød markering). Foreningen
har tidligere indhentet lodsejerens skriftlige tilladelse til at opføre voldene, men både
foreningen og lodsejeren har tidligere udtrykt ønske om, at kommunen køber matriklen helt
eller delvist, så hele skydeanlægget fremover er beliggende på kommunal grund. Såfremt
dette bliver aktuelt, vil der blive udarbejdet en særskilt sag på købet.
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Skytteforeningen ønsker at etablere støjvold uden om banen samt flere volde internt i
anlægget, for at kunne skabe flere rum til skydning samt for at støjdæmpe ift. omgivelserne.

Side 17

Foreningen har fået et tilbud om gratis anlæg af den nye bane. Dette forudsætter dog, at der
anvendes lettere forurenet jord, som defineret i bekendtgørelse om definition af lettere
forurenet jord. Jorden er typisk restjord, som opgraves fra vejrabatter og byzoneområder. Der
er tale om lettere, men målbar forurening, som skyldes diffus baggrundsforurening fra færdsel
og anden almindelig menneskelig aktivitet eller renset jord fra oliespild eller andre
punktforureninger.
Arealet (kommunens matrikel) er på nuværende tidspunkt forureningskortlagt (V1) af Region
Midtjylland. Årsagen hertil er, at stedet tidligere har været anvendt som fyldplads samt at
stedet siden 1983 har været anvendt som skydebane, hvilket forventes at have medført
forurening.
Foreningen anser den nuværende forurening som mere alvorlig end den lettere forurenede
jord, der ønskes anvendt, hvorfor de ikke mener, at forureningstilstanden forværres.
Teknik- og Miljøafdelingen (Natur og Miljø) vurderer, at der ved omlægning og etablering af
nye jordvolde sker en betydelig udvidelse af det område, der ville blive berørt af den
forurenede jord, hvorfor den nuværende forurening ikke har stor betydning for vurderingen af
om kommunen vil godkende anvendelsen af lettere forurenet jord.
Arealet er beliggende uden for ”områder med særlig drikkevandsinteresse” (OSD), men er
beliggende inden for den foreslåede nye fredning ”Dalene ved Resenbro”, der er en
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landskabsfredning, som skal bevare det unikke landskab. Fredningsbestemmelsen er allerede
gældende, selvom den endelige kendelse ikke er afsagt.
I marts 2019 modtog Ejendomsstaben en anmodning om anvendelse af lettere forurenet jord
på arealet. Efter at have drøftet sagen med Teknik- og Miljøafdelingen (Natur og Miljø) blev
der i april 2019 givet afslag på anvendelsen af lettere forurenet jord. Afslaget blev begrundet i
de omkostninger, der vil være forbundet med at fjerne den forurenede jord, når der ikke
længere skal være skydeanlæg på stedet.
Etableringen vil omfatte brug af store mængder lettere forurenet jord, og det vurderes, at der
er betydelige omkostninger forbundet med bortskaffelse/flytning af lettere forurenet jord.
Dette er årsagen til at et firma kan tilbyde at lave voldene uden omkostninger for foreningen.
Selvom det i den nuværende lejekontrakt over arealet er indskrevet, at foreningen skal
aflevere grunden ryddeliggjort, så vurderes det, at udvidelsen af skydeanlægget vil betyde, at
foreningen ikke ville kunne dække de omkostninger, der ville være forbundet med en
oprydning af arealet. Det vil derfor være kommunen, der som grundejer, ville skulle dække
disse omkostninger.
Foreningen har vurderet, at projektet vil koste ca. 750.000 kr., såfremt der anvendes ren jord
frem for lettere forurenet jord. Foreningen ønsker i så fald, at kommunen skal betale
omkostningerne ved etableringen.
Både genanvendelse af lettere forurenet jord samt udvidelse af skydebaneaktiviteter kræver
miljøgodkendelser. Dette vil blive særskilt behandlet, såfremt kommunen som grundejer
vælger at godkende brugen af lettere forurenet jord. I forbindelse med miljøgodkendelserne vil
der blive udarbejdet en risikovurdering ift. at genanvende lettere forurenet jord.
Foreningen har anmodet om, at sagen behandles politisk, hvorfor Økonomi- og
Erhvervsudvalget bedes beslutte, hvorvidt kommunen som grundejer vil godkende
anvendelsen af lettere forurenet jord. Hvis anmodningen imødekommes, skal sagen
efterfølgende behandles af Klima- og Miljøudvalget, der skal behandle sagen som myndighed.
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8 (Offentlig) Beslutning om forlængelse af tilsagn om
anlægstilskud til foreningen Rampelys
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-05563

Resume
Byrådet godkendte 16. december 2019 et anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til Foreningen
Kulturhuset Rampelys til etablering af elevator på spillestedet. Tilsagnet om anlægstilskud
udløb 30. juni, men foreningen har anmodet om at få tilsagnet forlænget. Ifølge
retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og
Erhvervsudvalget forlænge tilsagnet med op til 6 måneder.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at tilsagnet om anlægstilskud forlænges med et halvt år til 31. december 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 16. december 2019 et anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til Foreningen
Kulturhuset Rampelys til etablering af elevator på spillestedet. Tilsagnet om anlægstilskud
udløb 30. juni, men foreningen har anmodet om at få tilsagnet forlænget. Ifølge
retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og
Erhvervsudvalget forlænge tilsagnet med op til 6 måneder.
Foreningen oplyser om baggrunden for ønsket om forlængelse af tilsagnet, at projekteringen af
projektet er i fuld gang, men at den endelige igangsætning har afventet endeligt tilsagn fra
Realdania Fonden. Det tilsagn er nu kommet og med tilsagnene fra Realdania Fonden og fra
Silkeborg Kommune, mangler nu kun mindre justeringer af projektet, før igangsættelse kan
ske.
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9 (Offentlig) Godkendelse af nyt lydanlæg til byrådssalen
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2018-02113

Resume
Godkendelse af nyt lydanlæg til byrådssalen inkl. afstemningssystemet Votecast.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at nyt lydanlæg til byrådssalen inkl. Votecast godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunens nuværende lydanlæg i byrådssalen er fra 2012, og mikrofonerne begynder at vise
tegn på slitage. Det viser sig ved, at nogle mikrofoner periodevist skratter, hvilket forstyrrer
både i salen og i live-streamingen. Systemet er udgået af produktion, og det er derfor svært at
skaffe reservedele.
Direktionen anbefaler, at et nyt kablet mikrofonanlæg, svarende det det nuværende system,
som kan benyttes til live-streaming. Derudover anbefales systemet Votecast, som er en
cloudbaseret løsning, der giver mulighed for:






Afstemning vises på storskærm i byrådssalen og i webcast
Dagsorden vises på storskærm i byrådssalen
Mikrofonstyring og talekø ved borgmesteren
Automatisk genereret protokol – udviklet til Acadre og sbsys
Inhabilitet, fravær og stedfortrædere

Nedenfor er de væsentligste funktioner uddybet.
Talekø
Systemet giver borgmesteren mulighed for en visning af, hvem der vil bede om ordet. På den
måde styres talerrækken automatisk.
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Funktionen fungerer på den måde, at byrådsmedlemmet trykker på en knap på mikrofonen for
at bede om ordet. På borgmesterens skærm vises, hvem der er i kø til at tale samt hvem der
har ordet.
Borgmesteren har også mulighed for at slukke for et byrådsmedlem.
Ligeledes kan borger-mikrofonen styres, sådan at borgere ikke selv skal tænde/slukke
mikrofonen. Dette kræver, at der ved borgmesterens plads er en ekstra iPad til at styre køen.

Billedet viser borgmesterens overblik over talerækken.
Mulighed for afstemning
Systemet giver mulighed for afstemning på de enkelte punkter. Dette kræver, at alle
byrådsmedlemmer henter app’en ”Votecast”.
Afstemning foregår ved, at hvert enkelt byrådsmedlem via app’en afgiver sin stemme.
Afstemningsresultatet vil blive vist i live-streamingen samt i arkivet.

Billedet viser et afstemningsresultat på storskærm/webcast (visning under streaming af
mødet).
Hedensted Kommune har indført den fulde votecastløsning. Via link til KommuneTV kan
Hedensted Byråds brug af løsningen ses: https://hedensted.kommune-tv.dk/watch/3678/196
Der er en afstemning sidst i punkt 186.
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Økonomi ved køb af nyt mikrofonanlæg
Et kablet mikrofonanlæg med 33 mikrofoner og en central enhed. Det er samme type system,
som findes i byrådssalen i dag – mikrofonerne er dog af en bedre kvalitet.
1 stk. BOSCH 1000 Hardware Central unit
33 stk. CCS1000 mikrofoner
Diverse kabler
Installation og nedtagning af gammelt system
I alt
Økonomi ved indførelse af Votecast
Nyt mikrofonanlæg
Opstart
Månedligt abonnement

8.760 kr.
115.890 kr.
1.800 kr.
8.500 kr.
134.950 kr.
134.950 kr.
10.000 kr.
2.990 kr.

Supplerende oplysninger til tilbuddet om votecast
Systemet giver mulighed for visning af afstemning og dagsorden i byrådssalen via storskærm.
Dette kræver indkøb af storskærm til byrådssalen. Afstemningsdelen kan sagtens benyttes
uden brug af storskærm, da en sådan blot er en visning for tilhørerne.
Indkøb af storskærm afventer evt. renovering af byrådssalen.
Webtilgængelighed
KommuneTV er meget opmærksom på at skulle opfylde Lov om tilgængelighed fra september
2020. KommuneTV oplyser, at der ikke er udviklet autogenereret undertekster på dansk
endnu, og at de ikke ser det som en realistisk mulighed, at personer skal skrive
underteksterne ”live”. KommuneTV vil derfor henvende sig til Digitaliseringsstyrelsen på vegne
af kommunerne, for at afprøve om udsendelserne kan undtages fra loven.
Den teknologiske udvikling rykker sig dog hele tiden, så det kan også tænkes, at dansk
autogenereret undertekst kommer hurtigere end det lige nu ser ud til.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at udgiften på 0,150 mio. kr. til køb og drift af lydanlæg og Votecast
finansieres indenfor rammerne af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.
Afledt drift i kommende år ved Votecast udgør 0,036 mio. kr.
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10 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Svømmecenter
Byrådet har 25. maj 2020 forhåndsgodkendt vedtægter for den selvejende institution Silkeborg
Svømmecenter under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse. Kravet om
forhåndsgodkendelse skyldes et ønske fra den selvejende institution.
Den selvejende institution har efterfølgende ændret ordlyden af vedtægternes
formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen er ændret fra ”Fonden kan drive virksomhed
gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål, og som er 100%
ejede af fonden” til ”Fonden kan overlade driften af Silkeborg Svømmecenter til en til dette
formål særskilt oprettet driftsfond, hvis virksomhed som fondens skal være af almennyttig
karakter og udøves i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.”
Der har været juridisk tvivl om, hvorvidt kommunen kan yde anlægs- og driftstilskud til en
selvejende institution, som kan drive virksomhed i selskabsform – f.eks. via et datterselskab –
idet der hermed ikke var tale om en rent almennyttig fond. Ændringen betyder, at den
selvejende institution ikke længere kan drive virksomhed via datterselskaber. Jurateamet
oplyser, at det nu er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen
yder anlægs- og driftstilskud.
Jurateamet kan oplyse, at der ikke længere er et juridisk behov for eller krav om
Ankestyrelsens godkendelse af vedtægterne. Advokaten for den selvejende institution har
oplyst, at Silkeborg Svømmecenter ikke har behov for Ankestyrelsens godkendelse.
De reviderede vedtægter er vedlagt til orientering.
Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af
ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB).
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I maj 2020 er der indgået en trepartsaftale, som skal hjælpe lærlinge og elever på
erhvervsuddannelserne og give en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder.
Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB i 2020.
Silkeborg Kommunes andel er 6,9 mio. kr.
Midlerne skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.
Midlerne er alene 2020 midler, mens udgifterne til nyoprettede elevstillinger m.v. er flerårige.
Udgifterne kan derfor, når de skal opgøres, angives for hele uddannelsesperioden, når
indberetning til KL af, hvordan Silkeborg Kommune har anvendt bidragsnedsættelsen
foretages.
Midler, der ikke er anvendt med udgangen af 2020, forventes modregnet i det samlede
coronaregnestykke. Vi afventer pt. yderligere information fra KL.
Følgende elementer indgår i aftalen:





Nedsættelse af AUB bidrag som anført ovenfor.
Forhøjet lønrefusion i 2020
Bonus for rekruttering af elever til kommunen
Styrkelse af velfærdsuddannelserne
Sommerferiegab for SOSU-elever
Rekruttering af ny-ledige til SOSU-området
Yderligere initiativer på SOSU-området

Trepartsaftalen er rettet mod velfærdsuddannelserne (SOSU), men der opfordres i aftalen også
til, at andre uddannelsesområder kan indgå, f.eks. tandklinikassistenter, kontorområdet og det
tekniske område.
Sundheds- og Omsorgsafdelingen vil, i en dialog med SOSU-skolen og FOA, afdække behov og
muligheder for gennem øget optag på SOSU-uddannelserne at rekruttere nye elever til
kommunen. Aftaler herom skal være indgået inden årets udgang. Organisation og Personale
undersøger sideløbende muligheder og behov for elevansættelser inden årets udgang på andre
områder, som f.eks. kontor, tandplejen og de grønne områder.
Herudover vil der blive kigget på, om nogle af midlerne kan anvendes til andre indsatser som
f.eks. fastholdelse og frafaldsunderstøttende initiativer m.m.
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11 (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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