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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) Godkendelse af Midtjysk Boligselskabs
optagelse af lån til renoveringsarbejder med kommunal
garanti
Sagsbehandler: Dr26985
SagsID: EMN-2018-01746

Resume
Midtjysk Boligselskab har anmodet om kommunens godkendelse af optagelse af lån og
huslejestigning i forbindelse med udskiftning af tage samt udskiftning af vand- og
varmemålere til elektroniske målere i boligselskabets afdeling 70 – Ved Skrænten 4, Silkeborg.
Der anmodes samtidig om kommunal garanti for lånet.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anmodningen godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Boligselskab har 23. januar 2018 anmodet om kommunens godkendelse af
lånoptagelse samt huslejestigning i forbindelse med udskiftning af tage samt udskiftning af
vand- og varmemålere til elektroniske målere i boligselskabets afdeling 70 – Ved Skrænten 4,
Silkeborg.
Der søges samtidig om kommunal garanti for lånet.
Det følger af bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 119, at kommunen skal godkende
huslejestigningen og optagelsen af lånet.
Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf.
almenboliglovens § 98. Udskiftning af tag og udskiftning af vand- og varmemålere er at
betragte som ekstraordinære renoveringsarbejder.
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Midtjysk Boligselskab har oplyst følgende budget inkl. moms i forbindelse med
renoveringsarbejderne:
Udgifter:
Håndværkerudgifter:
Øvrige omkostninger:
I alt:

2.609.200 kr.
443.800 kr.
3.053.000 kr.

Finansiering:
30-årigt kreditforeningslån
Langtidsplanlægning
I alt:

2.953.000 kr.
100.000 kr.
3.053.000 kr.

Ydelsen på lånet forventes at udgøre 162.415 kr. årligt og vil derfor medføre en
huslejestigning på 5,31 % svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 39 kr. pr. bolig om
måneden.
Beboerne i afdelingen har på ekstraordinært afdelingsmøde 18. januar 2018 godkendt
projektet og huslejestigningen.
Organisationsbestyrelsen har ligeledes 9. oktober 2017 godkendt projektet.
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3 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til
Kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 11-013 til
centerformål på Borgergade 2-4 i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2017-04637

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
11-013 for et centerområde på Borgergade 2-4 i Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse
af planerne.

Planforslagene kan ses her:
http://silkeborg_lokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=25751

Indstilling
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Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,



at tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 11-013 vedtages uden ændringer.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.
Socialdemokratiet (A) stemmer imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 09-04-2018

Indstillingen godkendt. Lars Faarup og Lars Hansen stemte imod.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Hans Okholm har på Plan- og Vejudvalgets vegne, efter udvalgsbehandlingen anmodet om at
sagen indbringes for byrådet (jf. den Kommunale styrelseslovs § 11).

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. juni 2017 forslag til tillæg nr. 6 og lokalplan 11-013 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for ca. 17 lejligheder til beboelse samt erhvervsmål i stueetagen
og depotrum i kælderetagen. Der opføres ca. 2.900 m2 bebyggelse. Bebyggelsesprocenten er
240. Der gives mulighed for, at bebyggelsen kan opføres i 4-7 etager plus kælder.
Lokalplanens formål er,




at åbne mulighed for opførelse af etagebebyggelse.
at sikre, at ny bebyggelse skalamæssigt tilpasses de eksisterende bebyggelser i
området samt planlagt bebyggelse på modsatte side af Borgergade
at sikre, at vejadgangen til området bliver fra Ansvej

Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-013 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 30. juni til og med 8. september 2017.
Der er modtaget 8 høringssvar.




Søren Dichmann Ottosen, Ved Skrænten 3
Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
Enhedslisten v. Jørgen Madsen
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Susanne og Poul Berggreen, Sølystvej
Museum Silkeborg
Alderslyst Lokalråd
Silkeborg Pizzeria, Borgergade
Jonna Villumsen, Ved Skrænten 12

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der ikke foretages
ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen.
Kommuneplantillæg
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 11-C-16 og er
ikke i overensstemmelse med lokalplanens bygningshøjde på 7 etager, som er i konflikt med
kommuneplanramme 11-C-16's bestemmelser om maksimalt 5 etager. Kommuneplanrammen
skal ligeledes give mulighed for en bebyggelsesprocent på 240. Kommuneplantillæg nr. 6 er
udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 10 ugers offentlig høring. Der blev ikke holdt borgermøde.
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
ombygning og forbedring af haller og sale i 2018
Sagsbehandler: Dr15061
SagsID: EMN-2018-01745

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning og forbedring i 2018.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 0,25 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet bevillingsændringen tages med i budgetopfølgningen pr. 31. marts
2018.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Økonomistaben foreslår:
 henset til projektindhold samt at der sker samfinansiering med Ejendomme, at der
overføres 0,25 mio. kr. fra anlægsmidler på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets til
bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift. På bevilling 12 Kommunale ejendomme,
drift er afsat 0,25 mio. kr. til projektet, således er der i alt afsat 0,5 mio. kr. til
projektet.
 at sagen stopper i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bevillingsændringen medtages i
stedet på budgetopfølgning 31. marts 2018.

Beskrivelse af sagen
Ejendomsafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Borgerserviceafdelingen har igangsat et
fælles projekt Fremtidens haller og sale.
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Målet er, at borgerne i deres kontakt med, samt brug af kommunens haller og sale, møder og
oplever en professionel og servicedrevet tværgående funktion.
På baggrund af en gennemført analyse i foreninger og skoler er der udarbejdet forslag til 10
konkrete indsatser. Eksempler på indsatserne er brugergruppemøder, skiltning i haller og sale
og udvikling af en digital serviceplatform.
De nye tiltag afprøves i tre udvalgte haller. Den samlede udgift til dette vil være på 0,5 mio.
kr., heraf finansierer Ejendomme 0,25 mio. kr. og Kultur og borgerservice 0,25 mio. kr.
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til ombygning og forbedring.

Økonomi
Anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid, indenfor budgettets
rammer i 2018.
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering
af køkkenet i Askehuset i 2018
Sagsbehandler: Dr00401
SagsID: EMN-2015-01741

Resume
Anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af køkken i daginstitutionen Askehuset i 2018.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,


at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 09-04-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Afbud fra Jonas Sivertsen (A). Rune Dreier Kristensen (A) deltog som stedfortræder.
Afbud fra Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 30. oktober 2017 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af
køkkenerne i daginstitutionerne Skovbuen i Gødvad og Askehuset i Them. De seneste
beregninger viser, at alene renoveringen af køkkenet i Skovbuen koster 1 mio. kr. Derfor
ansøges der nu en særskilt bevilling til renovering af køkkenet i Askehuset.
I det eksisterende køkken laves der mad til ca. 100 personer. Køkkenet lever ikke op til de
arbejdsmiljømæssige krav med hensyn til indretning af opvask og bearbejdning af råvarer.
Alene udsugning omkring vask og ovne beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. Dertil kommer så øvrig
indretning med bl.a. eleverbare arbejdsborde, køleskabe, fryser og opbevaringsplads til
råvarer.
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Økonomi
Der er i budget 2018 på anlægsoversigten afsat en ramme på 1 mio. kr. til renovering i
forbindelse med lovkrav og pålæg.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 43 dagpleje
og daginstitutioner med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2018.
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6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
bygningsmæssige ændringer på dagtilbudsområdet i 2018
Sagsbehandler: Dr00401
SagsID: EMN-2015-01741

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til mindre bygningsmæssige ændringer på
daginstitutionerne.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,


at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 09-04-2018

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Afbud fra Jonas Sivertsen (A). Rune Dreier Kristensen (A) deltog som stedfortræder.
Afbud fra Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2018 forventes der en række mindre anlægsarbejder inden for dagtilbudsområdet.
Arbejderne har alle karakter af anlægsarbejder, men er hver for sig så små, at de slås
sammen i en fælles anlægsbevilling.
Børne- og Familieafdelingen indhenter forslag fra Ejendomsstaben og daginstitutionerne om
påkrævede opgaver, institutionerne ikke selv har økonomi til at iværksætte. Opgaverne vil i
samarbejde med Ejendomsstaben blive prioriteret således, at vi får mest muligt for pengene.
Der vil bl.a. blive tale om istandsættelse af ejendommen Vestergade 57 i Silkeborg.
Ejendommen benyttes i dag til flere formål. Bl.a. råder Skolegades børnehave over lokaler til
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en gruppe børnehavebørn og Sundhedsplejen benytter lokaler til projekterne
Familieiværksætterne, Ung mødregruppe og Sårbar mødregruppe.
Ud over ejendommen Vestergade 57 er det en løbende proces at renovere udvalgte
daginstitutioners køkkener, så de opfylder de lovmæssige krav omkring
levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljø.

Økonomi
Der er i budget 2018 på anlægsoversigten afsat en ramme på 1 mio. kr. til bygningsmæssige
ændringer.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 43 dagpleje
og daginstitutioner med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2018.

Side 14

7 (Offentlig) Godkendelse af anvendelse af nye regler om
tidlig forbyggende indsats
Sagsbehandler: Dr27833
SagsID: EMN-2018-01942

Resume
Ændringer i serviceloven medfører nye muligheder for kommunen for tidlig forebyggende
indsats. Målgruppen af personer der kan tilbydes støtte efter serviceloven er udvidet med
lovændringerne. Det er frivilligt for kommunen, hvorvidt de nye muligheder ønskes anvendt.
Staten har ikke givet økonomisk kompensation til kommunerne i forbindelse med de nye
muligheder.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at anvendelse af nye regler om tidlig forebyggende indsats godkendes

Beslutning
Indstilingen anbefales, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget forudsætter, at udgifter til
anvendelse af de nye regler holdes indenfor Socialudvalgets budget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget

Dato: 10-04-2018

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lene Fruelund

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget besluttede på møde 6. februar 2018 at sende sagen i høring i Handicaprådet.
Handicaprådet behandlede sagen på møde 5. marts 2018 og fremsendte på den baggrund
høringssvar til Socialudvalget, jf. afsnittet om borgerinddragelse.
Ændring af servicelovens formålsbestemmelser
Servicelovens formålsbestemmelser er ændret, således at der bl.a. er kommet øget vægt på
rehabilitering og på fremme af inklusion i samfundet.
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I den generelle formålsbestemmelse i servicelovens § 1, stk. 2, og i formålsbestemmelsen
vedrørende indsatser for voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer i § 81 er
det indføjet, at formålet med hjælpen efter serviceloven bl.a. er at fremme den enkelte
borgers mulighed for at udvikle sig. Desuden er det indføjet, at hjælpen efter loven bl.a.
bygger på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det
omfang, det er muligt for den enkelte.
I formålsbestemmelsen i § 81 vedrørende voksne med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer er det indføjet, at formålet med hjælpen desuden
er at medvirke til at sikre, at den enkelte borger kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau og
egne ressourcer, ligesom formålet er at yde kompensation, omsorg og pleje. Desuden er det
indføjet, at indsatsen som noget nyt skal fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til
at øge den enkelte borgers mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale
relationer. Endelig er det indføjet, at formålet med hjælpen er at sikre, at borgerne får en
sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer hjælpebehovet.
Tidlig, forebyggende indsats
Med lovændring, jf. servicelovens §§ 82 a, b og d, er der indført nye bestemmelser om tidlig
forebyggende indsats i form af gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte, individuelle tilbud
om hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode på op til seks måneder, og støtte i tilbud i
samarbejde med civilsamfundet og den frivillige sektor. Henvisning til gruppebaserede tilbud
kræver ikke en konkret og individuel vurdering, dvs. der forudsættes ikke en udrednings- og
afgørelsesproces ved den kommunale myndighed. Dog forudsætter individuelle tilbud om
hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode en individuel behovsvurdering, således at
henvisningen til sådanne tilbud sker på baggrund af den enkelte borgers konkrete behov for
denne type indsats.
Det er frivilligt for den enkelte kommune om de nye bestemmelser ønskes bragt i anvendelse.
Kommunalbestyrelsen skal således beslutte hvorvidt bestemmelser ønskes anvendt lokalt.
Målgruppen for tidlig, forebyggende indsats er borgere med let nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller lettere sociale problemer eller borgere, som er i risiko for at udvikle
funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Desuden er målgruppen borgere, hvor risikoen
for forværring af funktionsnedsættelsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle
sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats. Der er tale om en
målgruppe, som ikke ellers kan modtage visiterede ydelser efter serviceloven, da målgruppen
omfatter borgere, hvor funktionsnedsættelsen eller sociale problemer ikke har det omfang,
som kræves i de øvrige bestemmelser i serviceloven om hjælp og støtte.
Alle borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, som falder inden for den
personkreds, der i øvrigt vil kunne modtage visiterede ydelser efter serviceloven, vil af
kommunalbestyrelsen kunne henvises til at gøre brug af den tidlige, forebyggende indsats.
Indsats der kan tilbydes den nye målgruppe i serviceloven
Den tidlig forebyggende indsats skal have fokus på hjælp til selvhjælp, på at aktivere
borgerens egne ressourcer og på at skabe sociale netværk, som kan blive en del af borgerens
hverdag og være en støtte fremover. Individuel støtte kan tilbydes i op til 6 måneder.
Der er mulighed for, at kommunen kan oprette akuttilbud til personer med psykiske lidelser.
Akuttilbud er tilbud, hvor borgeren kan henvende sig akut for at få støtte omsorg og
rådgivning. Formålet kan eksempelvis være at forebygge genindlæggelser for borgere, der er
udskrevet fra psykiatrisk hospital.
Lovændringen indeholder også et udbygget samarbejde med frivillige organisationer og
foreninger, hvor den frivilliges personlige erfaringer kan bidrage med noget andet end den
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støtte, som det professionelle system med sagsbehandlere og socialarbejdere leverer. Der kan
f.eks. være tale om tilbud om gruppebaseret støtte, der bidrager til træning af sociale
færdigheder.
Klagemulighed
Da det er frivilligt for kommunen at anvende lovændringen, kan borgerne ikke klage til
Ankestyrelsen (klageinstansen på det sociale område), hvis borgerne får afslag på hjælp efter
de nye frivillige bestemmelser.
Borgerne vil dog i samme omfang som hidtil kunne søge de øvrige ydelser i serviceloven og
har i forhold hertil klageadgang til Ankestyrelsen på helt samme måde som hidtil.
Økonomisk risiko
Staten yder ikke økonomisk kompensation til de kommuner, der vælger at anvende de frivillige
bestemmelser.
Dersom de nye regler bringes i anvendelse, vil der være tale om en udvidelse af målgruppen
på det sociale område og dermed en risiko for øget udgiftsniveau. På grund af det
forebyggende sigte i bestemmelserne, forventes det dog, at bestemmelserne i nogle
situationer kan medvirke til at forebygge problemerne for borgerne, ligesom de understøtter
og forstærker mulighederne for tidlige og forebyggende indsatser, som kommunen tilstræber
allerede indenfor den eksisterende lovgivnings rammer.
Administrationen anbefaler, at de nye regler bringes i anvendelse i Silkeborg Kommune.

Borgerinddragelse
Handicaprådet har indgivet høringssvar.
Handicaprådet sætter pris på tilgangen med øget fokus på tidlige og forebyggende indsatser.
Samtidig udtrykte rådet bekymring over den manglende finansiering af målgruppeudvidelsen.
Der ønskes mere fokus på langtidsinvestering – evt. indenfor et afgrænset område. Der ønskes
en monitorering af både tilgang og effekt. Rådet ønsker at følge udviklingen løbende, hvis de
nye bestemmelser tages i anvendelse.
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8 (Offentlig) Godkendelse af indstilling til KKR om
etablering af institution og skoler for den forberedende
grunduddannelse
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2017-03868

Resume
I forbindelse med etableringen af den forberedende grunddannelse (FGU) skal kommunerne
under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt
ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke
kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et
dækningsområde).
Silkeborg Kommune og Viborg Kommune fremsender nu materialet med forslag til dannelse af
dækningsområde til KKR Midtjylland d. 10. maj 2018 forud for møde i KKR 17. maj 2017.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens og direktør Anders Kjærulff indstiller til byrådet,




at godkende det fremsatte forslag om, at Silkeborg Kommune meddeler KKR
Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Viborg Kommune, så der
dannes en fælles institution,
at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i
Silkeborg Kommune, og
at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk
drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for
byrådsbehandlingen i Silkeborg Kommune.

Beslutning
På Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der udleveret et supplerende notat (Skitse til aftale om
FGU), som indgår i behandling af sagen til byrådet.
Ifølge notatet får FGU-institutionen adresse i Viborg.
Indstilling anbefales, idet Socialdemokratiet (A) stemmer imod dot 3, da Socialdemokratiet (A)
ønsker, at FGU-institutionen får adresse i Silkeborg ud fra et fagligt perspektiv.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 23-04-2018
Der er endnu ikke truffet beslutning.
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Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med etableringen af den forberedende grunddannelse (FGU) skal kommunerne
under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt
ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke
kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et
dækningsområde).
Silkeborg Kommune og Viborg Kommune fremsender nu materialet med forslag til dannelse af
dækningsområde til KKR Midtjylland d. 10. maj 2018 forud for møde i KKR 17. maj 2017.
Historik
Arbejdsmarkedsudvalget har 7. marts drøftet etableringen af FGU-institutionen ligesom
Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. februar 2018 blev orienteret om sagen.
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte ved behandlingen 7. marts 2018 administrationens forslag
til organisering af arbejdet med den forberedende grunduddannelse.
Inddragelse og høring
I de indledende forberedelser til dannelse af dækningsområde har administrationen været i
dialog med de eksisterende institutioner på det forberedende område.
I forlængelse af den politiske behandling har Viborg Kommune og Silkeborg Kommune været i
tæt dialog, herunder også under inddragelse af de eksisterende institutioner på det
forberedende område.
Kriterier for institutionsoprettelse
Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i
forbindelse med institutionsoprettelsen.
Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre
antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede
antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.
Under hver institution oprettes et antal skoler. Hver institution får et geografisk
dækningsområde bestående af et antal kommuner.
En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre
spor på den forberedende grunduddannelse (FGU). De tre spor er produktionsgrunduddannelse
(pgu), almen grunduddannelse (agu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu).
De lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:
- tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk
nærhed til den unge,
- sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
- tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.
Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i
dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.
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Undervisningsministeriet har via KKR udsendt en skabelon til kommunerne, hvor de skal
redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske
krav om institutionsoprettelse. Denne afleveres senest 10. maj 2018.
Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har i forening udfyldt skabelonen, hvori kommunerne
redegør for opfyldelsen af kriterierne for institutionsoprettelsen (bilag).
Institutions- og skolestruktur for dækningsområdet for Viborg og Silkeborg Kommuner
Som det fremgår af skabelonen (bilag) stiller kommunerne i fællesskab forslag om, at Viborg
Kommune og Silkeborg Kommune indgår samarbejde om at oprette en fælles institution
(dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).
Det indstilles til Undervisningsministeren, at der i dette dækningsområde placeres én skole i
hver af de to kommuner, som dækker alle tre spor i den forberedende grunduddannelse FGU.
Placeringen af institutionen indstilles også til Undervisningsministeren og det indstilles
i denne sag, at institutionsplaceringen gøres til genstand for politiske drøftelser, og at en
afklaring af institutionsplaceringen skal være til stede inden nærværende sags behandling i
byrådet 30. april 2018.
Elevgrundlag, geografisk nærhed til de unge og bygninger
Undervisningsministeriet har udmeldt et forventet gennemsnitligt elevgrundlag for en
institutions dækningsområde til ca. 470 årselever. Viborg Kommune og Silkeborg Kommune
har tilsammen i alt ca. 488 ÅE.
Skolerne placeres i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by, da begge de to byer ligger centralt i
de respektive kommuner, ligesom den kollektive transport er bygget op om, at
uddannelsesinstitutioner ligger i de to byer. For begge kommuner gælder, at ca. 72 % af
kommunernes 15-24-årige vil have op til ca. 30 minutters transporttid til den forberedende
grunduddannelse i kommunen med offentlig transport.
I forhold til lokaliteten for de kommende skoler tages der for begge kommuner afsæt i
eksisterende bygninger.
I Silkeborg Kommune udbydes de tre spor af den forberedende grunduddannelse på den
hidtidige adresse for Silkeborg Produktionshøjskole.
I Viborg Kommune udbydes den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for
Viborg Produktionsskole og på den hidtidige adresse for HF & VUC i Viborg.
De eksisterende institutioner på det forberedende område i Viborg Kommune vurderer, at på
sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler ved Viborg Produktionsskole, hvis
der fremadrettet opstår et behov for at skabe et sammenhængende fysisk skolemiljø.
Opsummering
Det følger af ovenstående oplysninger, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dermed
lever op til de ministerielle krav ved etablering af en fælles institution og dertilhørende skoler
(dannelse af dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).
Det er Undervisningsministeriet, der endeligt godkender dækningsområder og fordeling af
institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra
Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder
virksomhedsoverdragelse mv.
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Tidsperspektiv
Processen med etableringen af den forberedende grunduddannelse forløber således frem til
efteråret 2018:












23. april: møde i Arbejdsmarkedsudvalget (Silkeborg Kommune)
24. april: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Silkeborg Kommune)
24. april: møde i Beskæftigelsesudvalget (Viborg Kommune)
30. april: møde i Byrådet (Silkeborg Kommune)
9. maj: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Viborg Kommune)
10. maj: fremsendelse af skabelon til KKR Midtjylland
16. maj: møde i Byrådet (Viborg Kommune)
17. maj: møde i KKR Midtjylland
Juni 2018: deadline for alle landets KKR for indmelding af dækningsområder til
Undervisningsministeren
August 2018: Undervisningsministeren godkender dækningsområder
September 2018: Interimbestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU)
tiltræder

I sommeren 2018 vil administrationen fremsende en sag med politisk behandling af
udpegningen til interimbestyrelsen.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den forberedende grunduddannelse (FGU) etableres som en statslig, selvejende institution.
Det er Undervisningsministeren, der fastsætter økonomien for FGU-institutionen.
Pr. 1. september 2018 nedsættes en interimbestyrelse for FGU-institutionen. Denne skal
varetage forberedende opgaver forud for institutionens driftsstart sommeren 2019, herunder
fastsætte åbningsbalance for den nye institution pr. 1. august 2019 samt sikre overdragelse af
aktiver og passiver.
Det fremgår af lovforslaget, at aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de
eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for
den forberedende grunduddannelse (FGU).
Viborg Produktionsskole og Silkeborg Produktionshøjskole overdrages fuldt ud til den nye FGUinstitution. For en del af HF & VUC Viborg, EGU Viborg og TH.LANGS HF og VUC i Silkeborg, vil
der ske en udspaltning.
I forhold til økonomien vil Undervisningsministeriet tilvejebringe et grundlag for en udmelding
om, hvilken andel af nettoformuen for VUC, der overgår til FGU-institutionen.
Den endelige størrelsesorden på den samlede økonomi bliver først endelig udmeldt af
Undervisningsministeriet i efteråret 2018.
I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde
bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent
af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.
Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til
institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7
mio. kr.).
Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal
som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den
samme ramme.
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Taksten pr. årselev er 78.650 kr.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne for den samlede
kommunale økonomi. Det vil ske i løbet af budgetlægningen for 2019-22.
Juridiske og planmæssige forhold
Lovforslaget for institutionsoprettelsen i forbindelse med den forberedende grunduddannelse er
fremsat til behandling i Folketinget d. 21. marts 2018. Samtidig har Undervisningsministeren
også fremsat forslag til lov om indholdet i den forberedende grunduddannelse samt lovforslag
vedrørende den kommunale ungeindsats.
Disse love forventes vedtaget juni 2018.

Bilag
1 (Skabelon til brug for KKR's forslag til dækningsområde og institutions- og skoleplacering for
forber_Doknr144826-18_v1 - 7031990)
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9 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Ans IF og Ans Søsport
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-00685

Resume
Ans IF og Ans Søsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 100.000 kr. fra puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter. Tilskuddet skal anvendes til genskabelse og
udvidelse af offentlig badestrand ved Ans Søbred, Tange Sø.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 100.000 kr. til Ans IF og Ans Søsport under
forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2018,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Ans IF og Ans Søsport efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan anbefale direktionens indstilling.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Ans IF og Ans Søsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 100.000 kr. til
genskabelse / udvidelse af offentlig badestrand ved Ans Søbred, Tange Sø.
Projektet har et samlet budget på 206.000 kr.
Ansøger angiver i ansøgningen følgende formål med projektet:
”Formålet med dette projekt er at genskabe/etablere en badestrand samt en badebro, der
også kan bruges til de udvidede aktiviteter i Søsport (som nu har 105 medlemmer). Begge
faciliteter er fuldt ud tilgængelige for offentligheden, og da Tange Sø ikke har en ordentlig
badestrand vil dette projekt begynde meget for byens borgere, turister samt Ans IF Søsport.
Desuden er ”Ans Søbred” et meget besøgt område hele året, så vi regner alle med, at en
badestrand vil blive brugt flittigt.”
Ansøger har ifølge ansøgningen været i dialog med Gudenåcentralen, foreningen Bevarelse af
Tange Sø og lokalrådet, som alle bakker op om projektet.
Ansøger er i dialog med Teknik- og Miljøafdelingen vedrørende nødvendige
myndighedsgodkendelser.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 100.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, anlæg, indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 83.000 kr. fra
bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift. De kommunale momsrefusionsregler giver
kommunen mulighed for, at hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen,
hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansøgning Ans IF og Ans Søsport - 6913806)
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10 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-00163

Resume
Ans Sejlklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 99.000 kr. fra puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter. Tilskuddet skal anvendes til renovering af
sejlklubbens klubhus.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i byrådet.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 99.000 kr. til Ans Sejlklub under forudsætning
af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2018,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Ans Sejlklub efterfølgende fremsender
regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan anbefale direktionens indstilling, når det præciseres, at
projektet ikke efterfølgende udløser kommunal støtte til driften.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Ans Sejlklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 99.000 kr. til renovering af
sejlklubbens klubhus. Det ansøgte beløb skal anvendes til første fase af en planlagt renovering
af klubhuset. I denne første fase renoveres toiletfaciliteter og der tilbygges køkkenfaciliteter.
Om formålet med tilskuddet skriver klubben i ansøgningen:
” De nuværende toiletter er opbygget på chassis fra en gammel 4 hjulet gummivogn. ”Vognen”
blev i sin tid opbygget i samarbejde med Ans Borgerforening og flyttet fra Ans Sejlklub, når
den årlige sommerfest blev afviklet på Markedspladsen, og tilbage igen efter endt sommerfest.
Toiletterne er meget nedslidte, og gulvet er repareret en del gange. Der er lidt råd i gulvet.
Desuden vil vi gerne tilbygge med nye køkkenfaciliteter.”
Derudover anfører klubben:
”Arealerne bliver flittigt benyttet af sejlklubbens medlemmer og andre fra lokalområdet, som
gerne vil nyde synet af naturen.
Ans Marina ligger naturligt ved Ans Søbred med fugleudsigtsbro, kanoplads og badestrand.
Området bevares uforandret tilgængeligt for områdets borgere og turister, som ofte gør brug
af klubbens borde og bænke, og nyder havnemiljøet.
Det nye initiativ med Tange Sø Solbåd styrker aktiviteterne i området.
I vinterhalvåret er de offentlige toiletter aflåste. Der vil i et vist omfang, i nævnte periode,
være mulighed for benytte klubbens toiletter når medlemmer af Ans Sejlklub er til stede i
klubhuset.
Byggeriet vil i en vis udstrækning blive udført med hjælp fra klubbens medlemmer. Naturligvis
bortset fra installationer der kræver autorisation.”
Fase 1 har et budget på 198.000 kr.
Fase 2 inkluderer en større renovering af klubhuset og er endnu ikke budgetlagt, da klubben
ikke umiddelbart har midler til denne fase. Klubben ønsker senere at søge om tilskud til denne
fase.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har haft sagen til administrativ kommentering og
bemærker følgende:
Kultur- og Borgerservice er bekendt med klubhusets tilstand og bemærker, at bygningen i høj
grad har behov for at blive opdateret. Afdelingen bemærker samtidigt, at der er offentlige
toiletter umiddelbart i nærheden af klubhuset.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 99.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, anlæg, indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 83.000 kr. fra
bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift. De kommunale momsrefusionsregler giver
kommunen mulighed for, at hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen,
hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansøgning Ans Sejlklub - 6916813)
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11 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Hvinningdal lokalråd
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-01158

Resume
Hvinningdal Lokalråd har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til etablering af ”Hvinningdal
Fællesskabshus”. Projektet ønskes etableret som en del af etableringen af hal 2 i Hvinningdal.
Hvinningdal Fællesskabshus har et samlet budget på 5,5 mio. kr. og der søges om tilskud på
2,5 mio. kr.
Det fremsatte projekt har direkte relation til opførelsen af den hal 2, som byrådet har afsat
midler til i Hvinningdal, hvorfor der i denne sag samtidigt lægges op til beslutning om, hvorvidt
der skal gives tilsagn til det ansøgte projekt, hvilket vil have den afledte konsekvens, at
opførelsen af den planlagte hal 2 udskydes.
Alternativt om den budgetterede hal 2 i Hvinningdal skal bygges snarest muligt, hvilket vil
have den afledte konsekvens, at det ansøgte projekt ikke kan gennemføres som det foreligger
nu.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at drøfte sagen og indstille en af
følgende muligheder til byrådet,
1:






at der gives tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til Hvinningdal lokalråd og at det
tages til efterretning, at opførelsen af hal 2 i Hvinningdal dermed afventer at det
samlede projekt kan gennemføres, dog således, at projektering igangsættes frem mod
31. oktober 2018
at der gives en projekteringsbevilling på 500.000 kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid,
at tilsagnet om anlægstilskud til Hvinningdal lokalråd gives under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2018,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Hvinningdal lokalråd efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

2:
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at der godkendes en bevilling på 10 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid til opførelse
af hal 2 i Hvinningdal.
at det samtidig tages til efterretning, at det foreliggende projekt for opførelse af
fællesskabshus dermed må retænkes idet det ikke kan opføres som en del af opførelsen
af hal 2.

Beslutning
Indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan anbefale mulighed 1, når det præciseres, at der ikke
efterfølgende ydes kommunal støtte til driften af fællesskabshuset. Udvalget anbefaler
Økonomi- og Erhvervsudvalget at drøfte generelt, om der fremadrettet skal være mulighed for
at sammenkoble lokalt initierede projekter med kommunale anlægsprojekter.

Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter er vedhæftet som
bilag.

Beskrivelse af sagen
Hvinningdal Lokalråd har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til etablering af ”Hvinningdal
Fællesskabshus”. Projektet ønskes etableret som en del af etableringen af hal 2 i Hvinningdal.
Hvinningdal Fællesskabshus har et samlet budget på 5,5 mio. kr. og der søges om tilskud på
2,5 mio. kr.
Ansøger skriver i ansøgningen følgende om formålet med projektet:
”Formålet med dette projekt er derfor at skabe et moderne og samlende fællesskabshus med
flerfunktionelle faciliteter til brug for kulturelle, sociale og idrætslige aktiviteter. I dagtimerne
kan Fællesskabshuset blive benyttet af Hvinningdalskolen, områdets børneinstitutioner, SFO,
seniorer og foreninger, som er aktive i dagtimerne. I eftermiddags- og aftentimerne kan
foreningslivet, som er fordelt på mange forskellige sportsgrene, hobbyer, kulturelle
fællesskaber, seniorklubber og ikke-foreningsaktive, være under samme tag og styrke
mangfoldigheden og sammenhængskraften i Hvinningdal.”
Om den lokale opbakning til projektet skriver ansøger, at der er ”omfattende opbakning fra
hele lokalområdet: skoler, idrætsforeninger, dagplejemødre, seniorgrupper, erhverv,
børnehuse og lokalområdet som helhed. Det kommer til udtryk i den store økonomiske
opbakning samt de mange støtteudtalelser.”
Ejerforhold mv.
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Der gøres opmærksom på, at projektet er placeret på Silkeborg Kommunes grund. Ansøgers
udgangspunkt er, HA 85-huset som ligger i forlængelse af den nuværende hal bliver ejer af
Fællesskabshuset, men at ejerforholdene og de fremadrettede driftsforhold skal drøftes.
Økonomi:
Det ansøgte projekt har et samlet budget på 5,5 mio. kr.
Ansøger oplyser at have indsamlet ca. 1,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt.
Ansøger forventer, at kunne indsamle den nødvendige økonomi indenfor 6 måneder.
Silkeborg Kommunes administrations bemærkninger til sagen:
Sammenhængen mellem de to projekter:
De to projekter er afhængige af hinanden sådan, at det vil være nødvendigt at træffe
beslutning om, hvorvidt fællesskabshus skal indgå i projektet, før hal 2 i Hvinningdal kan
etableres. Hvis fællesskabshuset skal indgå i projektet vil opførelsen af hal 2 derfor først kunne
påbegyndes, når der er sikkerhed for, at den eksterne finansiering er på plads ved
tilsagnsfristens udgang.
Hvis hal 2 besluttes opført uafhængigt af opførelsen af fællesskabshuset, vil det ikke
efterfølgende være muligt at etablere det ansøgte projekt og der vil derfor i givet fald skulle
udarbejdes et helt nyt projekt til de faciliteter.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at den ønskede bygning med mulighed for
socialt samvær for lokalområdet helt generelt er et stort ønske i lokalområderne / i store
idrætsforeninger. Ønsket om en bygning til det formål fremgik også tydeligt i den halanalyse,
som Kultur- og Borgerserviceafdelingen udarbejdede for ca. 2 år siden.
Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at etableringen af projektet med overvejende
sandsynlighed vil medføre, at vejen forbi nuværende hal skal flyttes. Der må derfor forventes
en ekstra udgift til dette. Udgifterne hertil er ikke indeholdt i det budget der er afsat til ny hal
eller i det projekt ansøger har fremsendt. Flytning af vej samt etablering af parkeringspladser
vil sandsynligvis også blive nødvendigt, hvis der alene etableres en hal.
Teknik- og Miljøafdelingen bemærker derudover, at begge de to mulige projekt (alene hal eller
både hal og fællesskabshus) vil medføre, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Det
tager almindeligvis ca. 12 mdr. at udarbejde en lokalplan.
Det bemærkes, at det ansøgte projekt vil medføre udgifter til flytning af vej jf. bemærkninger
fra Teknik- og Miljøafdelingen. Udgifterne hertil forventes afholdt som en del af
byggemodningen.
Derudover bemærkes det, at der ifølge retningslinjerne for medfinansiering af lokalt initierede
projekter maksimalt kan gives tilsagn om støtte på 2 mio. kr., mens ansøger søger om i alt 2,5
mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser følgende:
Ved valg af indstillingsmulighed 1: Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af ny hal i
Hvinningdal, kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid, indenfor budgettets rammer i 2018.
Anlægstilskud på 2,0 mio. kr. til Hvinningdal fællesskabshus, kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 2,0 mio. kr. fra
puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
drift.
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Ved valg af indstillingsmulighed 2: Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til ny hal i Hvinningdal,
kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på
6,0 mio. kr. i budgetår 2018 og med rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019.

Bilag
1 (Samlet ansøgning_Silkeborg Kommune - 6921650)
2 (Retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter_februar 2018 6922447)
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12 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Ketchercenter Øster
Bordingvej 17
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-01071

Resume
Ketchercenter Østerbordingvej 17 (selvejende institution som oprettes når projektet er
finansieret) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1 mio. kr. til etablering af padeltennishal i forbindelse med ØBG Tennis faciliteter på Østerbordingvej 17.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 1 mio. kr. til Ketchercenter Østerbordingvej 17
under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2018,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Ketchercenter Østerbordingvej
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Indstillingen fra Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget anbefales, samtidig forudsættes det, at
vedtægterne godkendes af kommunen inden udbetaling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan anbefale indstillingen, når det præciseres, at der ikke
efterfølgende gives kommunal støtte til driften.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ketchercenter Østerbordingvej 17 (selvejende institution som oprettes når projektet er
finansieret) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1 mio. kr. til etablering af padeltennishal i forbindelse med ØBG Tennis faciliteter på Østerbordingvej 17.
Projektet har et samlet budget på 2 mio. kr.
Padel Tennis er en kombination mellem tennis og squash, og spilles på en bane på størrelse
med en badmintonbane. Spilles ofte som double.
Ansøger skriver i ansøgningen, at visionen er, at blive regionalt samlingspunkt for både elite
og bredde, gerne i tæt lokalt samarbejde, indenfor Padel tennis & Tennis.
Om projektet skriver ansøger:
”Padel Tennis er efterhånden ved at være en rigtig stor sportsgren rundt omkring i verden,
specielt sydpå hvor flere og flere danskere støder på sporten når de er på ferie.
Facts om Padel Tennis:
 Padel er den næststørste sportsgren i Spanien efter fodbold med 5 mio. spillere, til
sammenligning er der 1.3 mio tennisspillere i Spanien
 Der er 10.000 Padelbaner i Argentina, og 2 mio brugere
 Sverige gik fra 90 til 200 baner i 2016
 I Danmark har vi næsten ingen baner, én enkelt i Århus som er over-booket,
efterspørgslen er rigtig stor
 Padel Tennis er blevet en sport under Dansk Tennis Forbund, som helt sikkert vil øge
fokus på sporten
 Padel er nem intro til tennissporten, nemmere for både børn og voksne, helt oplagt til
skolerne og ældre.
Firmaet vi er i dialog med er fra Sverige, ejes af den tidligere verdensetter i tennis, Stefan
Edberg. Vi har forhandlet os frem til at han selv møder op til en evt. indvielse, hvilket
naturligvis byder på fantastiske PR-muligheder for vores område.
Vi ønsker at bygge en hal med to Padelbaner ude ved ØBG Tennis, og på denne måde blive
first-mover på en sport som helt sikkert gør sit indtog i Danmark de næste år. Vi ser nogle
klare synergier til tennissporten, og tror på at de to sportsgrene vil blive brugt på kryds og
tværs af de forskellige medlemmer og brugere.”
Den resterende del af finansieringen findes i form af lån.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har haft sagen til administrativ kommentering og
bemærker følgende:
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at det vil være hensigtsmæssigt at samle
tennismiljøet ét sted og at det samles på Søholt i forbindelse med tennisfaciliteterne der.
Derudover bemærker afdelingen, at der kan være en bekymring for robustheden af projektet,
såfremt de forholdsvis få, stærke ildsjæle ikke på sigt fastholder engagementet.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 0,83 mio. kr. fra
puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter,
drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at hjemtage en del
af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansøgning Ketchercenter Østerbordingvej 17 - 6915105)
2 (Tegninger med Padle hal - 6913979)
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13 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra ØBG Silkeborg
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-01156

Resume
ØBG Silkeborg har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til etablering af multihus og
springgrav i forbindelse etableringen af hal 2 i Buskelund.
Projektet har et samlet budget på 4 mio. kr., og der søges om tilskud på 2 mio. kr.
Det fremsatte projekt har direkte relation til opførelsen af den hal 2, som byrådet har afsat
midler til i Buskelund, hvorfor der i denne sag samtidigt lægges op til beslutning om, hvorvidt
der skal gives tilsagn til det ansøgte projekt, hvilket vil have den afledte konsekvens, at
opførelsen af den planlagte hal 2 udskydes.
Alternativt om den budgetterede hal 2 i Buskelund skal bygges snarest muligt, hvilket vil have
den afledte konsekvens, at det ansøgte projekt ikke kan gennemføres som det foreligger nu.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte sagen og indstille en af følgende
muligheder til byrådet,
1:





2:





at der gives tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til ØBG Silkeborg og at det tages til
efterretning, at opførelsen af hal 2 i Buskelund dermed afventer at det samlede projekt
kan gennemføres, dog således, at projektering igangsættes frem mod 31. oktober 2018
at der samtidigt hermed igangsættes projektering af projektet,
at tilsagnet om anlægstilskud til ØBG Silkeborg gives under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2018,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at ØBG Silkeborg efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.
at opførelsen af hal 2 i Buskelund påbegyndes så snart det er muligt,
at det samtidig tages til efterretning, at det foreliggende projekt for opførelse af
multihus dermed må retænkes idet det ikke kan opføres som en del af opførelsen af hal
2.
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Beslutning
Indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 09-04-2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan anbefale mulighed 1, når det præciseres, at der ikke
efterfølgende ydes kommunal støtte til driften af det lokalt initierede projekt. Udvalget
anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at drøfte generelt, om der fremadrettet skal være
mulighed for at sammenkoble lokalt initierede projekter med kommunale anlægsprojekter.

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
ØBG Silkeborg har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til etablering af multihus og
springgrav i forbindelse etableringen af hal 2 i Buskelund.
Projektet har et samlet budget på 4 mio. kr., og der søges om tilskud på 2 mio. kr.
Formål:
Ansøger skriver i ansøgningen følgende om formålet med projektet:
”Den netop tildelte bevilling dækker byggeriet af hallen. For at dække områdets behov ønskes
der ligeledes, at der i forbindelse med den nye hal laves et multihus med café og fælles lokaler
samt fitness lokaler. Derudover ønskes det, at hallen forlænges for at bygge en springgrav til
områdets eneste gymnastikforening.”
Om den lokale opbakning skriver ansøger:
”Ansøgningen kommer fra ØBG Silkeborg herunder alle klubbens 8 underafdelinger. Derudover
støttes projektet af lokalrådene i både Buskelund og Balle samt af Buskelundskolen. ”
Ejerforhold mv.:
Multihuset vil blive placeret på kommunal grund og den nye hal 2 vil være ejet af Silkeborg
Kommune, mens ansøger lægger op til, at multihuset ejes af ØBG.
Ansøger har som udgangspunkt, at kommunen står for driften af hallen, mens ØBG står for
driften af multihuset.
Økonomi:
Ansøger har lavet et budget, hvor klubben via egne midler og lån bidrager med 1 mio. kr.,
mens der skal indsamles 2 mio. kr. eksternt. De 2 mio. kr. som skal indsamles fordeles på 1
mio. kr. fra sponsorater, aktiviteter og folkeaktier mv. og 1 mio. kr. fra fondsbevillinger.
Ansøger oplyser, at der er lavet en strategi for indsamling af egenfinansieringen.
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Silkeborg Kommunes administrations bemærkninger til sagen:
Sammenhængen mellem de to projekter:
De to projekter er afhængige af hinanden sådan, at det vil være nødvendigt at træffe
beslutning om, hvorvidt multihus og springgrav skal indgå i projektet, før hal 2 i Buskelund
kan etableres. Hvis multihus og springgrav skal indgå i projektet vil opførelsen af hal 2 derfor
først kunne påbegyndes, når der er sikkerhed for, at den eksterne finansiering er på plads ved
tilsagnsfristens udgang. Det vil betyde, at hal 2 først kan opføres i løbet af 2019.
Hvis hal 2 besluttes opført uafhængigt af opførelsen af multihus og springgrav, vil det ikke
efterfølgende være muligt at etablere det ansøgte projekt og der vil derfor i givet fald skulle
udarbejdes et helt nyt projekt til de faciliteter.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at den ønskede bygning med mulighed for
socialt samvær for lokalområdet helt generelt er et stort ønske i lokalområderne / i store
idrætsforeninger. Ønsket om en bygning til det formål fremgik også tydeligt i den halanalyse,
som Kultur- og Borgerserviceafdelingen udarbejdede for ca. 2 år siden.
Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at etableringen af projektet med overvejende
sandsynlighed vil medføre, at vejen og stien omkring den nuværende hal skal flyttes og at
parkeringspladser langs vejen vil skulle flyttes. Der må derfor forventes en ekstra udgift til
dette. Udgifterne hertil er ikke indeholdt i det budget der er afsat til ny hal eller i det projekt
ansøger har fremsendt. Flytning af vej og sti samt parkeringspladser vil sandsynligvis også
blive nødvendigt, hvis der alene etableres en hal.
Det bemærkes, at det ansøgte projekt vil medføre udgifter til flytning af vej, sti og
parkeringspladser jf. bemærkninger fra Teknik- og Miljøafdelingen. Udgiften forventes afholdt
som en del af byggemodningen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2018, når der overføres 2,0 mio. kr. fra puljen
til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift.
Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til den nye hal i Buskelund, er givet på bevilling 34 Kultur og
Fritid 18. december 2017, med rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2017 og med rådighedsbeløb
på 6,5 mio. kr. i 2018.

Bilag
1 (OBG_ansogning_til_pulje_for_lokalt_initierede_projekter - 6921630)
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14 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EJD-2018-01194
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15 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: DR12704
SagsID: EJD-2016-00619

Side 38

16 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EJD-2018-01314
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17 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-07153

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om:
Oversigt over forbrug indenfor pulje til lokalt initierede projekter. (Bilag)
Information om Børnehospice.
Folkemøde i Silkeborg ultimo september 2018.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. marts 2018
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i
forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. marts 2018.
Økonomichefen orienterer i forlængelse af mødet om baggrunden for oversigterne.
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.

Bilag
1 (2018-03 Forbrug - 7009306)
2 (2018-03 Likviditet - 7005131)
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18 (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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