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Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr.
31.03.2020
Opfølgning på udvalgsmål
Revidering af eksisterende serviceaftaler

Revidering af serviceaftalen er igangsat i 2020, hvilket betyder
at mange aktiviteter både pågår og er planlagt for hele tiden
at sikre fremdrift.
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31/10

31/12

-

Projektforklædet er nu udarbejdet og giver retningslinjer for
omfanget af revideringen.
Det forventes at vi lever op til målet om at revideringen bliver
færdig i 2020.
Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme
(flerårigt)
Ejendomsstaben forventer, at CO2-udledningen reduceres med
minimum 2% i 2020.
I 2020 er igangsat en række projekter, som understøtter målet
om CO2 reducering. Der anvendes blandet andet midler til
sam-investeringer medøvrige projekter som renoveringer,
vedligehold og indeklimaforbedringer i Silkeborg Kommune, da
det giver en reducering i energiforbruget.

31/3

30/6

31/10

-

En besparelse på CO2-udledningen måles på forbruget i den
enkelte ejendom, som herefter omregnes til CO2 ved årets
udgang.
I foråret 2020 udarbejdes en rapport, der viser CO2
regnskabet for 2019. Det forventes at reduktionen er opnået
med flot margen og at dette også vil være tilfældet i 2020. De
største reduktioner tilvejebringes indenfor ejendomsdrift, via
energioptimering af varmeanlæg og ventilationsanlæg.
Målet er et flerårigt mål, hvor vi forventer at realisere en 2%
reduktion hvert år.
NOTE:
-: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
.: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
/: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.03.2020
Opfølgning på udvalgsmål
Silkeborg Kommune er fortsat en økonomisk robust kommune

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter
kassekreditreglen var pr. ultimo marts 2020 662,4 mio. kr.
Resten af årets nettolikviditetsændringer vil have indflydelse
på likviditeten ultimo året. Det vigtigt, at budgetaftalens
tilkendegivelser, om at udvalgene skal træffe de nødvendige
beslutninger med henblik på at sikre budgetoverholdelse i
2020 og fremefter, følges.

31/3

30/6

31/10

31/12

.

Risikoanalysen der blev fremlagt for Økonomi- og
Erhvervsudvalget 7. januar og for Byrådet 27. januar
indeholder i år to risikoanalyser. Risikoanalysen er således
udvidet med en ´Supplerende analyse af forventet
regnskabsresultat for forudgående år med forventning til
forventet mer-/mindreforbrug der overføres ved
regnskabsaflæggelse.´
Ultimo marts blev det aftalt mellem Regeringen og KL, at
kommunerne blev sat fri af anlægsloftet i 2020. Dette for at
understøtte beskæftigelsen og holde hånden under dansk
økonomi, blandt andet via kommunernes mulighed for at
fremrykke anlægsprojekter til 2020, som ellers var planlagt til
udførelse i de kommende år. Byrådet vedtog 27. marts 2020
fremrykning af 8 anlægsprojekter for i alt 30,5 mio. kr.
Samlet set forventes at ¶anlægs-puklen¶reduceres i 2020.
Ved afvikling af events at opnå bedre branding for på sigt at fremme handel,
turisme og bosætning via samspil med eksempelvis handelsliv og andre aktører
Der er etableret en tværgående Eventtaskforce som systematisk arbejder med at anvende events i bosætnings-, handelsog oplevelsesperspektiv.

31/3

30/6

31/10

31/12

-

Eventplujen er bliver disponeret til brug i 2020. jf. beslutning
på Økonomi- og erhvervsudvalget om straks at anvende 1,5
mio. kr. fra eventpuljen til handels- og oplevelsesaktivteter i
2020.
Vi har lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber.
Fællesskab er en vigtig ramme for den enkelte. Via synlige fællesskaber
mobiliserer vi de ressourcer, hver enkelt har
Første del af projektet ´Lokalområder med kant´er gennemført
i 2019. Anden del af projektet, selve lokalområdernes
udbetaling og anvendelse er undervejs.

31/3

30/6

31/10

31/12

.
Hen over årsskiftet 2019-2020 er der arbejdet med
"Lokalområder med kant" i Them og Thorning.
Derudover tager flere lokalområder nu egne initiativer til at
booste deres bosætning. Det gælder bl.a. Ans, Them og
Bryrup.
Silkeborg Kommune er fortsat en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække
kompetente medarbejdere og give mulighed for et arbejdsliv hvor den enkeltes
kompetencer videreudvikles og styrkes.
Teknologiske muligheder udnyttes og anvendelse af data og evidens indtænkes i
den kommunale kernevelfærd.
De kommunale velfærdsleverancer gentænkes, når de kommunale opgaver
reformeres, eksempelvis på sundhedsområdet
Rekrutterings- og fastholdelsesanalyser:
Organisation og Personale har udarbejdet en række
anbefalinger på baggrund af tidligere gennemførte analyser af
rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i Sundheds- og
Omsorgsafdelingen, Socialafdelingen og Børn og
Familieafdelingen (Dagtilbud). Organisation og Personale
deltager i de forsatte drøftelser med de pågældende
driftsafdelinger om hvilke anbefalinger, der skal arbejdes med.
Yderligere analyser i de øvrige afdelinger og stabe sker efter
aftale med de pågældende chefer.
Trivselsundersøgelse:
Trivselsundersøgelsen er planlagt til gennemførelse i ugerne 44
-46. I lighed med tidligere år gennemføres undersøgelsen
blandt alle kommunens ledere og medarbejdere. Resultatet af
undersøgelsen bliver gjort til genstand for en drøftelse i de
forskellige niveauer i MED-organisationen, hvor det aftales,
hvilke indsatser der skal arbejdes med. Trivselsundersøgelsens resultater bliver hermed en væsentlig
rettesnor for det videre arbejdsmiljøarbejde i Silkeborg
Kommune, med sigte på at gøre alle kommunens
arbejdspladser mere attraktive såvel i forhold til rekruttering
og fastholdelse.
Sygefravær:
Organisation og Personale har et særligt fokus på det korte
hyppige sygefravær. Der vil blive arbejdet med implementering
af resultatet og anbefalingerne af den undersøgelse, der blev
gennemført i 2019 i Sundhed og Omsorg. Anbefalingerne vil
ligeledes indgå i arbejdet med nedbringelse af det korte
hyppige fravær i hele Silkeborg Kommune.
Organisation og Personale vil ligeledes forsætte arbejdet med
ledelsesinformationen omkring sygefraværet i form af hyppige,
retvisende og let tilgængelige statistikker med henblik på at
give lederne et godt overblik over, hvor det vil være mest
hensigtsmæssigt at sætte ind i forhold til fraværet på den
enkelte arbejdsplads. Dette arbejde vil som blive understøttet i
et tæt samarbejde med personalekonsulenterne i Organisation
og Personale.
Branding af stillingsopslag:
Organisation og Personale vil intensiveret brugen af sociale
medier i rekrutteringen af ledere og medarbejdere som
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supplement til opslag hjemmeside og jobportaler. Ud over at
synliggøre diverse opslag på kommunens LinkedIn/Facebook,
skal de enkelte ansættelsesudvalg opfordres til at dele opslag
på egne sociale medier, for herigennem at opnå et større og
mere kvalificeret ansøgerfelt.
Teknologiske muligheder:
IT og Digitalisering arbejder fortsat intenst med automatisering
af manuelle processer (RPA). I forlængelse af at der sidste år
var et projekt der afsøgete mulighederne for brug af kunstig
intelligens i kommunerne er Digitalisering nu i gang med
praktisk implementering af nogle af de værktøjer der er
tilgængelige. Konkret arbejdes med et testprojekt med en
chatbot i IT-Centrets Servicedesk.
Grundlaget for hele bevillingsmålet omkring teknologiens
potentialer er data og det arbejdes der med i form af IoTprojekter samt et længerevarende arbejder med kommunens
datainfrastruktur. Den skal bygges op så den er klar til at blive
brugt ift. BI og AI som kræver en anden tankegang omkring
data end den kommunen har været vant til fra tidligere.
Digitalisering samler alle projekterne med dette fokus i
programmet "Data for alle", hvor hovedfokus er at give
medarbejderne der har behov for hjælp til den daglige
sagsbehandling, de bedste redskaber til at arbejde data- og
evidensbaseret.
Business Intelligence:
Digitaliseringsafdelingen arbejder i øjeblikket på at skabe en
platform, som skal gøre ledelsesinformation tilgængelig for
alle.
Når afdelingen er i kontakt med nye fagafdelinger, forsøges det
at have en tilgang, der tager udgangspunkt i, hvad den
pågældende leder gerne vil træffe beslutninger om, og/eller
hvilken værdi en automatiseret rapport kan skabe for
nøglemedarbejderen. Digitalisering går til opgaven med et
ønske om, at den pågældende afdeling kan træffe beslutninger
på et oplyst grundlag, og kan levere effektivt på
kerneopgaverne.
Samtidig håber Digitalisering på, at kunne inspirere til andre
områder, hvor ledelsesinformation kan anvendes og skabe
værdi i den daglige ledelse og arbejde.

NOTE:
-: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
.: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
/: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme
pr. 31.03.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

00.25.15 Byfornyelse

1.140

1.140

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.780

1.780

Fælles ejendomsdrift

203.598

I alt Serviceudgifter

206.518

Fælles

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

1.140

0

54

1.780

0

209.472

55.881

209.472

0

212.392

55.935

212.392

0

Øvrig drift
00.25.19 Ældreboliger
I alt øvrig drift
Bevilling 12
Kommunale
ejendomme i alt

0
1.456

1.456

1

1.456

0

1.456

1.456

1

1.456

0

207.974

213.848

55.936

213.848

0

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Ejendomsdrift
Alle udgifter forventes - på nuværende tidspunkt - at kunne afholdes inden
for rammerne i det korrigerede budget 2020.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

20.300

42.737

3.189

32.319

10.418

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
i alt

20.300

42.737

3.189

32.319

10.418

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Køb og Salg

10.410

Der forventes - på nuværende tidspunkt - solgt grunde og ejendomme for
35,41 mio. kr. i 2020 mod de oprindeligt budgetterede 25 mio. kr.
Ved årets sidste budgetopfølgning vil indtægtsbevilling blive søgt tilpasset
endelig salgsvurdering.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er
indefrosset og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

-261

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Kjellerup skole,
ombygning

-1.723

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Nedrivning af Kjellerup
Skole i perioden april - december 2019

-1.455

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Ulvedalsskolen,

-44

nedrivning af udhus i 2019

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - fraflytning af
Frederiksdalvej 7A

-48

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Leje og drift af midlertidigt
udstillingssted.

127

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Midlertidig drift af pavillon ved Ans Skole
(Nørskovlund)

172

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Udskiftning af trægyngestativer

150

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Eftersyn af indendørs lege-/motorikrum

27

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Thorning Skole, drift af græsareal

14

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Etablering af fast eftersyn
af indendørs lege/motorikrum 4 gange årligt

90

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Opstramning på lovgivningen omkring
vedligeholdelse af legepladser i bygningsreglementet 18 (BR18). Frem til i
dag har der i Silkeborg Kommune været foretaget legepladsinspektioner
hvert 2. år. BR18 foreskriver, at der kræves årlige legepladsinspektioner.

Der søges om bevilling vedrørende: Indlejeaftalen for lejemålet på
Toldbodgade 29-31 er genforhandlet og har givet en besparelse i 2020
Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: Forhøjelse af anlægsbevilling til køb og
nedrivning af Lillehøjvej 12. Nedrivningen bliver 0,450 mio. kr. dyrere pga.
giftige materialer i ejendommen. Der blev som en del af anlægsbevillingen
bevilliget 0,450 mio. kr. til nedrivningen 20.11.2017.
Forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,450 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 6,450
mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale med rådighedsbeløb inden for

150

-770

budgettets rammer i 2020.
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Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.03.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.25.15 Byfornyelse

Oprindeligt
budget
121

Korrigeret
budget*
121

00.52.89 Øvrig planlægning,
undersøgelser, tilsyn m.v.
00.55.93 Diverse udgifter og indtægter
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

17

121

0

33

0

0

-1.783

0

0

58

0

0

240.549

268.187

71.050

258.252

9.935

06.45.52 Fælles IT og telefoni

13.940

13.553

9.629

13.553

0

06.45.53 Jobcentre

70.322

69.870

17.097

69.870

0

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.003

1.003

207

1.003

0

06.45.55 Miljøbeskyttelse

3.226

3.226

432

3.226

0

06.45.56 Byggesagsbehandling

3.264

5.250

862

5.250

0

06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet

31.156

31.549

7.364

31.533

16

06.45.58 Det specialiserede børneområde

31.017

29.981

8.402

29.981

0

06.45.59 Administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark

22.734

22.734

6.395

23.721

-987

06.52.72 Tjenestemandspension

31.285

35.785

9.139

37.185

-1.400

06.52.74 Interne forsikringspuljer

-7.185

-7.185

8.107

-4.606

-2.579

441.432

474.074

137.009

469.089

4.985

I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 14 Centralfunktioner
i alt

441.432

474.074

137.009

469.089

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

4.985

Afvigelsesbemærkninger til drift
Drift

4.985

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på ca. 5
mio kr.
Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug.
Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en række områder, hvor
aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år. Eksempelvis
medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter samt
kommuneplansarbejdet. Den markant største budgetpost på bevillingen
vedrører "Sekretariater og forvaltninger", herunder direktionen samt
afdelinger og stabe, og her forventes aktuelt et mindreforbrug på ca. 10 mio.
kr. Det skyldes især mindreforbrug på tværgående midler. bl.a.
medarbejderuddannelse og forsikring.
Dette modsvares i nogen grad af forventede merforbrug på
administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og tjenestemandspensioner
samt forventet mindreindtægt på arbejdsskader.
Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Beskæftigelse

-331

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Direktion

-17

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Ejendomme

-61

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Forsyning

-5

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Kultur og Fritid Borgerservice

-22

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Kultur og Fritid

-22

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Socialafdelingen Staben

-21

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Socialafdelingen
Myndighed

-42

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Organisation og
personale

-104

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Sundhed og Omsorg

-22

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Skoleafdelingen

-19

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Teknik og Miljø

-150

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Økonomi

-64

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse IT

-51

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Børn og Familie

-119

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Feriegodtgørelse Teknik og Miljø

-14

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 34

-499

Kultur og Fritid vedrørende: Korrektion. Overførsel fra regnskab 2019.
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Eventmidler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Byggesagsbehandling fra Vækstpulje til Teknik
og Miljø
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Ændret fordeling af DUT nr. 56 obligatoriske
sprogprøver mv.

463

2.000

106
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Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr.
31.03.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

3.337

3.337

03.45.83 Fælles formål

593

593

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål

321

321

06.42.40 Fælles formål

563

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab
3.337

0

593

0

14

321

0

563

469

563

0

10.796

10.796

2.883

10.796

0

841

865

214

865

0

06.42.43 Valg m.v.

2.085

2.085

3

0

2.085

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

3.771

3.771

2.686

4.411

-640

06.45.52 Fælles IT og telefoni

7.394

7.394

13

7.394

0

661

1.785

1.785

0

6.610

6.147

2.522

5.864

283

14.263

16.789

3.201

15.618

1.171

1.905

1.905

476

1.923

-18

53.140

56.351

15.797

53.470

2.881

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter
efter forskellige love
06.48.62 Turisme
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter

3.316

Afvigelse**

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 15 Fælles formål i alt

53.140

56.351

15.797

53.470

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

2.881

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Eventmidler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: Disponering af eventmidler til imødegåelse af
coronakrisens negative konsekvenser for detailhandlen og
oplevelseserhvervene jv. Økonomi- og Erhversudvalgets beslutning den
21.04.2020

-463

1.500

5 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.03.2020
5.4 - Bilag: budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2020
DokumentID: 8438860

Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
pr. 31.03.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.58.95 Redningsberedskab

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab

17.030

17.280

480

480

02.28.14 Vintertjeneste

31.200

0

0

03.22.10 Bidrag til staten for elever
på private skoler

30.700

0

0

1.520

1.532

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål

32.000

0

06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

32.195

47.402

2.278

23.305

24.097

06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet

-9.865

-14.998

-8.194

-17.750

2.752

06.45.58 Det specialiserede
børneområde

-1.420

-1.420

-1.420

0

2.320

2.320

2.320

0

-460

-460

2.450

-2.910

40.283

0

0

0

175.983

52.136

27.322

24.814

02.22.07 Parkering

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

06.48.66 Innovation og ny teknologi
06.52.70 Løn- og barselspuljer
06.52.76 Generelle reserver
I alt Serviceudgifter

5.512

Afvigelse**

3

17.071

209

0

480

1.346

186
0

3.930

3.530

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 16
Tværgående aktiviteter
i alt

175.983

52.136

3.530

27.322

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

24.814

Afvigelsesbemærkninger til drift
Drift
Der forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr., som efter korrektion for
byrådets beslutninger den 27. april udgør 21,1 mio. kr.
Beløbet består af pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af midtvejsregulering af
beskæftigelsestilskud, aktivitetsbestemt medfinansiering samt ændret prisog lønskøn, pulje på 6,1 mio. kr. til marginaludgifter vedrørende flygtninge,
pulje til events forventes p.t. ikke disponeret 3,5 mio. kr. samt mindre puljer
på i alt 1,5 mio. kr.
Der forventes at blive overført ikke forbrugte eventmidler til 2021.
På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning,
Innovation Silkeborg samt udgifter til tværgående aktiviteter.
Der forventes merudgifter vedrørende barselspuljen på ca. 3 mio. kr. som
delvist modsvares af opsparing til pensionsudgifter og regulering af overhead
vedrørende den sociale rammeaftale.
Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner
under den sociale rammeaftale i 2020 opspares til udgifter i de kommende år
og vil blive søgt overført til 2021 ved regnskabsårets slutning
I denne budgetopfølgning overføres ikke bevilgede beløb af vækstpulje på
0,268 mio. kr. og pulje til lokalt initierede projekter 4,065 mio. kr. til anlæg.
Kassen tilføres 7,9 mio. kr. vedrørende særlig feriegodtgørelse, finansieret af
driftsbevillingerne. Beløbet indgår i ordningen med indefrysning af
feriepenge.
Den budgetterede pulje på 105,4 mio. kr. afsat til imødegåelse af overførsel
af driftsudgifter tilføres som planlagt kassen.

24.814

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

40.000

14.779

273

14.049

730

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter i
alt

40.000

14.779

273

14.049

730

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Anlæg

730

Den budgetterede pulje på 40 mio. kr. afsat til imødegåelse af overførsel af
anlægsudgifter tilføres som planlagt kassen.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra driftsbevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter ferieloven, der er
opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset og udbetales
ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

7.779

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Byggesagsbehandling fra Vækstpulje til Teknik
og Miljø

-2.000

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: disponering af eventmidler til imødegåelse af
coronakrisens negative konsekvenser for detailhandlen og
oplevelseserhvervene jv. Økonomi- og Erhversudvalgets beslutning den
21.04.2020

-1.500

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 34
Kultur og Fritid vedrørende: vedrørende naturpark ved Lystrupsminde

-75

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov, bevilling 53 Socialområdet og bevilling 61
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension
for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

-8.005

Bevillingsændringer

Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er
indefrosset og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.
Der søges om bevilling vedrørende: Driftsbudget afsat til imødekommelse af
overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3
Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb.
Kassebeholdningen berøres ikke heraf.

-7.888

-105.383

Der søges om bevilling vedrørende: pulje vedrørende Silkeborg Bad tilføres
kassen.

-1.555

Der søges om bevilling vedrørende: restbudget til finansiering af lokalt
initierede projekter flyttes til anlæg

-4.065

Der søges om bevilling vedrørende: restbudget vedrørende vækstpulje flyttes
til anlæg.

-268

Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: Anlægsbudget afsat til imødekommelse
af overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3
Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb.
Kassebeholdningen berøres ikke heraf.
Der søges om bevilling vedrørende: restbudget vedrørende vækstpulje og
lokalt initierede projekter flyttes fra drift til anlæg.

-40.000

4.333

5 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.03.2020
5.5 - Bilag: Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling 12 Kommunale
ejendomme
DokumentID: 8435240

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling
12 Kommunale ejendomme
Den igangværende epidemi og de igangsatte forholdsregler har stor indvirkning på hverdagen
for medarbejderne i de kommunale ejendomme og administrationen.
Rengøring:
I Rengøring er der meget travlt, da der i forlængelse af de høje hygiejnekrav fra
Sundhedsstyrelsen er behov for ekstra mange hænder og tilpassede arbejdsgange.
Rengøring har alle medarbejdere på arbejde i daginstitutioner og skoler samt udlånt ca. 20
medarbejder til Sundhed og Omsorg samt Socialafdelingen. Flere ansatte er sat op i tid.
Rengøring forventes at ansætte ca. 20 medarbejdere yderligere for at mindske sårbarhed og
for at være parat til yderligere genåbning. Dette sker i tæt samarbejde med
Beskæftigelsesafdelingen, men har dog vist sig at være en svær opgave.
Teknisk Service:
Teknisk Service løser mange forskellige opgaver, og der er blandt andet stillet medarbejdere til
rådighed for Hjælpemiddeldepotet til forskellige kørselsopgaver af sprit, beredskabs-kit og
aftørringspapir. Det betyder, at der er brugt mange ressourcer på at løse nye opgaver, og at
der dermed ikke er løst ret mange af de normale kerneopgaver, som derfor ligger og hober
sig.
Byggeri og vedligehold:
Byrådet besluttede 27. april 2020, at - der på anlægssiden – fremrykkes 12,8 mio. kr. fra
2021 til 2020 til affaldsprojektet, lovpligtig energimærkning og vedligeholdelse.
Det kan her blive en udfordring at få hele det fremrykkede beløb brugt i indeværende år. Det
vil være afhængigt af, at flere faktorer går op i en højere enhed, herunder:
 Kan det nås personalemæssigt, herunder bl.a. rekruttering af 1-2 nye medarbejder
(Ejendomme er i gang med rekruttering) og planlægningen af projekterne
(udbudsproces m.v.)
 Den efterfølgende udførsel af projekterne, herunder kan og har Ejendommes
samarbejdspartnere (håndværkere, entreprenører og rådgivere) kapacitet til at udføre
opgaverne i indeværende år.
 Er det muligt at anskaffe de nødvendige materialer. Her oplever vi allerede at det kan
være en udfordring.

Budgetposter med merudgifter:
Lønudgifter til ekstra personale i Rengøring samt til de nuværende ansatte der er sat op i tid.
Ekstraudgifter til: papirvarer, sprit, rengøringsartikler
Mindre indtægter: Salg i kantinen samt mødeforplejning.

Budgetposter med mindreudgifter:
El, vand og varme (forventes at udgøre mindre end 0,5 mio. kr.)

5 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.03.2020
5.6 - Bilag: Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling 14 15 og 16
DokumentID: 8437375

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling
14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående
aktiviteter
Den igangværende epidemi og de igangsatte forholdsregler har stor indvirkning på hverdagen
for medarbejderne i administrationen som er aflønnet fra bevilling 14. Langt størstedelen af
medarbejderne er hjemsendt og arbejder derfor hjemmefra. Det er der som udgangspunkt
ikke nogen økonomiske konsekvenser ved, der er dog en række af medarbejdere der kan blive
berørt af mer- eller mindrearbejde som følge af indirekte konsekvenser. Desuden er der en
række budgetposter der må forventes at være påvirket af covid-19 epidemien, eksempelvis på
turisme, erhvervs- og eventområdet.
Sekretariat og forvaltning:
Som udgangspunkt er der ikke merudgifter forbundet med at administrative medarbejderne
arbejder hjemmefra. Det er dog tilbagemeldingen fra flere afdelinger at det endnu er for tidligt
til at man har overblik over konsekvenserne. F.eks. nævner beskæftigelsesafdelingen at der
kan være merudgifter i forbindelse med at nogle er deres målgrupper, f.eks. forsikrede ledige
er påvirket af epidemien, som derfor kunne betyde ekstraudgifter til lønninger og vikarer.
Desuden er der oprettet en konto til udgifter i forbindelse med administration af krisestaben.
Der er indtil videre blot registreret et mindre beløb (under 25.000kr.) på denne konto. Det er
fortsat uvist hvor meget mere der registreres her.
Når rådhuset igen åbner for medarbejdere og/eller borgere vil formentlig komme merudgifter i
forbindelse med retningslinjer for genåbning. Eksempelvis til øget rengøring og
hygiejneforanstaltninger.

Budgetposter med merudgifter:
Muligvis ekstraudgifter til løn og vikarer inden for flere afdelingers opgaveløsning

Budgetposter med mindreudgifter:
Uvist om sygefravær vil føre til flere eller færre udgifter.

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.1 - Bilag: Bilag A bev 12 efter fremrykningssagen
DokumentID: 8437547

Bilag A, prioritering af anlæg indenfor rammen
Anlægsoversigt 2021-2029
Udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling:

12 Kommunale ejendomme

Projekter

kr.1.000
Før 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Salg

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-225.000

Køb

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

225.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

72.000

0

6.950

5.000

11.950

3.500

2.500

4.000

10.000

Energibesparende projekter
Renoveringer og vedligehold
Indeklima/Ventilation
Affaldsopbevaring 2019-2021
Lovpligtig energimærkning 2019-2022

12.000

0

3.200

0

0

500

5.500

Renovering af byrådssalen mv.
Pulje til projekter efter 2023
12 Kommunale ejendomme

Ramme for bevillingen

15.200

2028

2029

I alt

12.000
3.200
15.000

15.000

14.000

50.000

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

12.000

22.950

32.000

27.000

26.000

12.000

12.000

12.000

12.000

183.150

12.000

22.950

32.000

27.000

26.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.2 - Bilag: Bilag B, udfyldt skema til prioriteret anlægsbehov udover rammen Bev 12
DokumentID: 8437920

Bilag B, skema til prioritering af øvrigt anlægsbehov udover aktuel ramme
Udvalg:

Økonomi og Erhvervsudvalget

Bevilling:
Projekter

mio. kr.

12
Prioritering

2021

2022
10,0

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

Gødvad udearealer/torv ifm skolen

1

3,0

13,00

Brandsikring- ikke medtaget i budget

2

7,0

Adgangsvej til Vestergades børnehus

3

1,2

1,20

Sejs flytning af p-pladser mv.

4

9,3

9,30

Hvinningdal

5

2,0

2,00

Funder ankomst/torv

6

1,3

0,5

Risikostyring

7

1,7

1,8

Legionella

8

1,0

1,0

Cykelparkering Hvinningdal

9

0,15

7,0

14,00

1,80
1,67

5,17
2,00
0,15

10

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00
24

20

5

0

0

0

0

0

0

49

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.3 - Bilag: Bilag C_1 bev 12 - Gødvad Bytorvet
DokumentID: 8437557

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Bytorv - Multiprojekt Gødvad
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevilling 12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022

2023

10.000

3.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bytorvet projekteres og udbydes sammen med ny Dybkærskole i 2020.
Baggrund og beskrivelse: (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
Området mellem Dybkærskolen, Gødvadhallen og bydelscenter Gødvad er meget diffust og uden tydelig
sammenhæng. Ifølge helhedsplanen skal den nye skole og den nye hal derfor placeres i tæt forbindelse med
centerområdet, kirken, torvet og den eksisterende hal. Den centrale placering af den nye skole og hal skal være
med til at generere liv og binde området omkring torvet bedre sammen, så det bliver et levende byrum og
samlingspunkt for hele Gødvad-området.
Visionen for det nye bytorv i Gødvad er, at det skal skabe inspirerende, aktiverende, sammenhængende, trygge,
varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring og bevægelse. Det skal understøtte mangfoldige aktiviteter
og multikulturelle fællesskaber på tværs af lokalområdet.
Bytorvet indrettes med udgangspunkt i nedenstående fire fokusområder, som er fremkommet i samarbejde med
de lokale interessenter:
• Samlingspunkter og byrum
• Leg, læring og bevægelse
• Grønne områder og outdoor
• Arkitektur, kunst og kultur
Bytorvets areal er ca. 6500 kvadratmeter og samler alle de kommende funktioner og aktiviteter, sådan at der kan
opstå synergieffekter. Det vil blive det sted man går hen for at møde andre. Torvet har plads til både ”de små” og
”de grå” og hele den aktive palette derimellem.
Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i helhedsplanen for området og godkendt i byrådet i juni 2019.

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beskrivelse af afledt drift:
Det er for tidligt at sige, hvad driften af arealet vil koste, det afhænger af hvilke konkrete aktiviteter, uderum,
belægning, beplantning m.m. der etableres på bytorvet. Den involverende proces afsluttes til juni og præsenteres
på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget den 8. juni 2020.
Der er i området en grundejerforening, som bl.a. består at kommunale institutioner, kirken og forretningslivet. De
betaler i dag for en del af driften af torvet. Såfremt denne model fastholdes, vil der være en indtægt.
Driftsbudgettet for det nuværende bytorv er ikke undersøgt.

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.4 - Bilag: Bilag C_2 bev 12 - Forbedring af brandsikkerhed Ældre og social
DokumentID: 8437561

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Forbedring af brandsikkerhed på institutioner på ældre- og socialområdet
Økonomi- og Erhvervsudvalget
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år
Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2021

2022

7.000

7.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
I 2018 besluttede Byrådet at kortlægge brandsikkerheden på institutionerne på ældre- og social-området.
Kortlægningen blev gennemført i første halvdel af 2019. Resultatet var, at brandsikkerheden langt de fleste steder
overholdt lovgivningen. I de tilfælde hvor der var mangler ifht. lovgivningens krav blev dette udbedret straks.
På grundlag af kortlægningen besluttede Byrådet at forbedre brandsikkerheden til et niveau, der kan beskrives
som ”god sikkerhed, med få punkter der ikke vurderes kritisk for personsikkerhed”. Sikkerheden vurderes i dette
tilfælde i forhold til gældende lovgivning.
De samlede omkostninger til denne forbedring på samtlige institutioner og andre relevante bygninger på ældre- og
social-området er estimeret til 25 mio. kr. Heraf skal en andel af udgifterne forventeligt henføres til beboerne via
husleje finansiering. Andelen som Silkeborg Kommune skal betale forventes at udgøre 22 mio. kr.
Forbedringen af brandsikkerheden planlægges gennemført over 3 år 2020-2022.
I 2019 blev der bevilliget 7.000 t.kr. til første etape, som gennemføres i 2020.
Rækkefølgen for projekternes gennemførelse planlægges således, at bygninger hvor brandsikkerheden blev
vurderet dårligst og hvor der sker overnatning håndteres først.
I første etape forbedres brandsikkerheden på Funder Plejecenter, Rødegård Plejecenter, Skovly, Botilbuddet
Arendalsvej 280, Botilbuddet Frydenslund, Multihuset samt det kommende forsorgshjem på Tulipanvej.
Anden etape planlægges gennemført i 2021 og forventes også at udgøre projekter til en samlet værdi af 7.000
t.kr. og skal finansieres via anlægsbevilling.
Bygningerne indeholdt under anden etape udvælges i løbet af 2020 i tæt dialog med driftsafdelingerne.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Første etape gennemføres i 2020.
Anden etape planlægges gennemført i 2021.
Tredje og sidste etape planlægges gennemført i 2022.

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
350
Indtægt

2022
700

2023
1.050

2024
1.050

2025
1.050

2026
1.050

2027
1.050

2028
1.050

Beskrivelse af afledt drift:
De gennemførte forbedringer medfører et øget vedligehold af passivt og aktivt udstyr til brandsikring samt
udgifter til lovpligtig service og inspektion af brandalarmer, sprinkling mv.
De afledte udgifter til drift og vedligehold estimeres til 5% af investeringen.

2029
1.050

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.5 - Bilag: Bilag C_3 bev 12 - Vestergades Børnehus
DokumentID: 8437563

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Adgangsvej til Vestergades Børnehus
ØKE
1,2 mio. kr.

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år
Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2021
200
1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

November

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)

Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen af en ny daginstitution sydøst for det gamle sygehus i
Kjellerup med plads til ca. 120 børn. Daginstitutionen ’Satellitten’, som er placeret på arealet i dag, har
plads til ca. 60 børn. De nuværende adgangs- og parkeringsforhold til institutionen er
uhensigtsmæssige og med dårlige oversigtsforhold ift. udvidelsen. Derfor har Plan- og Vejudvalget
samt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt en ny vejføring fra Fuglemosevej.
Etableringen af vejen er en forudsætning for daginstitutionens opførelse, da den både udgør byggevej
og permanent vejadgang.

Figur 1 - vejadgang fra Fuglemosevej til Vestergades Børnehus.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Der laves en ny lokalplan for det samlede projekt, som forventes godkendt den 10. august 2020.
Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
15
Indtægt

2022
15

2023
15

2024
15

2025
15

2026
15

2027
15

2028
15

2029
15

Beskrivelse af afledt drift:
Daginstitutionen har driften af den nye vej. Herudover laves en ny fordelingsnøgle for vejforløbet ind til både
Fuglemosen og Vestergades Børnehus, som de to institutioner deles om.
Den nye vej bliver ca. 250m fra Fuglemosevænget til den nye parkeringsplads. Der kommer vejbelysning,
afvanding og fortov på hele strækket. Driftsudgifter går til vinterbekæmpelse, gadelys, fejning, småreparationer
og ny asfalt/fliser efter 20-30 år. Driftsudgifterne til svingbanen på Fuglemosevænget ligger under Teknik- og
Miljøafdelingen.

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.6 - Bilag: Bilag C_4 bev 12 - Sejs parkeringsområde og hjerterum
DokumentID: 8437928

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Sejs helhedsplan – Erstatnings P-pladser samt Hjerterum
Økonomi og Erhvervsudvalget
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021
1.000
8.300

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
Erstatnings p-pladser og rekreativt område ved Sejs skole, Julsøhaven BH og Sejs hallerne. Alt sammen med
udgangspunkt i helhedsplan 2018.
•
•
•
•
•

Anlæg af 207 p-pladser jf. områdestudie. Nedlæggelse af p-pladser ved skole og BH.
Cykel parkering vest for Sejs skole.
I forbindelse med anlæg af nye p-pladser etableres Kiss & Ride. Nødvendigt med 2 K&R for at tilgodese
indskoling, og mellem trin/udskoling.
Etablering af hjerterum mellem skole, børnehave og fremtidig Hal 2, jf. helhedsplan.
Areal syd for hal 2 integreres i området, så der bliver sammenhæng mellem skole, hal og udendørs
idrætsanlæg.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Anlæg af p-pladser kan ikke opstartes før kunststofbane er anlagt. Den er efter tidsplanen, sat til færdiggørelse
november 2020.
Bemærk at der i projektet ikke er medtaget tunnel under Julsøvej og banen, som beskrevet i helhedsplan.
Hal 2 forventes færdig april 2022.

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

Beskrivelse af afledt drift:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.7 - Bilag: Bilag C_5 bev 12 - Hvinningdal hjeterum
DokumentID: 8437930

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Hvinningdal fællesområde/hjerterum
ØKE
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021
200
1.800

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

primo

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)

Hvinningdal torv er en del af et områdestudie gennemført med de lokale interessenter. Her etableres
en ny hal med et fællesskabshus, som vender ud mod byens udendørs hjerterum. Det udendørs
hjerterum binder p-areal, skolegård, idrætsarealer og haller sammen.
Opgaven omfatter bortskaffelse af eksisterende elementer, forbindelsesstier ml. institutioner og panlæg, cykelparkering på udvalgte spots, udvikling af et bytorv i form af lokalt samlingspunkt og
rekreativt område.
Der udarbejdes et inspirationskatalog/skitsematerieale, som dækker Dybkær Skoles uderum,
trailcenterets udendørsfaciliteter og Østre Søbads udeområde i samarbejde ml. K&B (Simon Hartwell)
og LABLAND arkitekter. Inspirationskataloget udgør en platform for den videre proces med
lokalsamfundet om indholdet og udformningen af Hvinningdal hjerterum.
Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

2023

2024

2025

Beskrivelse af afledt drift:
Afhænger af indholdet, som defineres som en del af projektet.

2026

2027

2028

2029

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.8 - Bilag: Bilag C_6 bev 12 - Funder ankomstområde
DokumentID: 8437932

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Funder ankomstområde
ØKE
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år
Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2021
130
1.170

2022
50
450

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt et områdestudie for Funder, der tydeligt viser behovet for
et samlet ankomstområde med p-areal, kiss&ride og torvefunktion. Dette ankomstområde og
’hjerterum’ i form af et torv dækker brugernes behov – også ifm. fremtidig udvikling.
Der foreligger et skitseprojekt for parkeringsdelen inkl. renovation, kiss&ride og vareindlevering klar til
at sende i udbud. Arealet udgør knap 11.000 m2. Primo 2020 er der opført en permanent byggevej til
idrætsarealerne/spejderhytte og p-areal til institutioner/hal i grus, sidstnævnte som en midlertidig
løsning.
Skolens Funder-afdeling udvides hen over 2021-2024, og det er derfor højest belejligt at få udført
ankomstområdet inden skolebyggeriet igangsættes, så der er ordentlige adgangsforhold for
forældrene, mens de øvrige veje til skolen benyttes som byggevej. Projektet kan med fordel
fremrykkes til 2020 og sende i udbud inden sommer.
Herudover er Funder Lokalråd og Funder-Kragelund Skole i gang med at udfolde på torvets funktion
som fælles mødested og vejvisningslokation, og der er sendt en ansøgning til Puljen for byforskønnelse
om 225.000 kr. Projektet vil sikre nem adgang, parkering og udendørs faciliteter for Funders
brugergrupper i fremtiden. Denne del sikrer sammenhæng mellem ankomstområdet og institutionerne,
og kan – grundet skolebyggeriet – udføres ultimo 2022.

Figur 1 – Funder Områdestudie, se parkering og torv, der udgør projektet, som søges indarbejdet i anlægsbudgettet.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beskrivelse af afledt drift:
Indholdet af torvet er brugerdrevet, så det vides ikke, hvad der kommer her eller hvordan driften vil se ud.

2029

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.9 - Bilag: Bilag C_7 bev 12 - Risikostyring
DokumentID: 8437933

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Risikostyring, udskiftning og ny installation af ADK og AIA i 16 skoler og 8 haller
Økonomi- og Erhvervsudvalget
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.
Fase/år
2021
Projektering/udbud
Udførelse
1.700
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022

2023

1.800

1.670

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baggrund og beskrivelse: (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
Silkeborg Kommune har valgt at være selvforsikret i forhold til indbrud og tyveri, og afholder
derfor alle udgifter i den forbindelse såsom udgifter til udbedring af skader på inventar eller
erstatning af aktiver ved tyveri.
En del af de lokationer, hvor der er installeret ADK (automatisk dør kontrol) og AIA (automatisk
indbrudsalarm) er mange af anlæggene over tid blevet forældet, og der er derfor et presserende
behov for at få disse anlæg udskiftet.
Det drejer sig om 13 skoler. Desuden er der 3 skoler og 8 haller, hvor der ikke er installeret ADK
og AIA, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Udskiftningen og ny installationen vil kunne ske over en 3-årig periode, hvis der tilføres 5,17 mio.
kr. til bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Ingen bemærkninger

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022
50

2023
50

2024
50

2025
50

2026
50

2027
50

2028
50

2029
50

Beskrivelse af afledt drift:
Udgiften til afholdt drift er ubekendt, men vi har forsøgt os med et tal som vi bestemt mener er
realistisk set ud fra følgende betragtning:
Der findes er et lille abonnement til Brand og Redning, for AIA, som selvfølgelig fortsætter.
Teknisk service varetager i forvejen opgaven omkring vedligeholdelse af de eksisterende systemer og
dermed afholder de også udgifterne. Derfor er det svært at sige hvor meget det vil give at få udskiftet
gamle systemer, der ikke virker optimalt og få tilføjet nogle nye anlæg til steder der ikke allerede har.
Virker systemerne ikke, kan der opstå konsekvensomkostninger i og med at der vil være større
sandsynlighed for indbrud og hærværk de steder hvor dørlås og/eller alarmsystemer ikke virker.

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.10 - Bilag: Bilag C_8 bev 12 - Legionella-sikring af brugsvand
DokumentID: 8436067

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Legionella-sikring
Økonomi- og Erhvervsudvalget
12

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år
Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2021

2022

1.000

1.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
Ejendomme har siden 2017 haft øget fokus på forekomsten af legionella-bakterier i brugsvandet i de kommunale
bygninger. Forekomst af legionella i brugsvand kan ved indånding af vandstøv under f.eks. badning medføre
legionærsyge som i sjældne tilfælde kan være dødelig for udsatte personer.
Arbejdet består i udtagelse af vandprøver og efterfølgende udbedring af evt. fejl og mangler i vandinstallationen,
hvorved kvaliteten af vandet på kort og langt sigt sikres.
Fremdrift er prioriteret således at ejendomme med de mest udsatte borgere er håndteret først.
I årene 2017-2020 er plejecentre, skoletandlæger, svømmehaller, øvrige idrætsfaciliteter gennemgået.
I alt er ca. 60 ejendomme håndteret, og den samlede udgift udgør med udgangen af 2020 ca. 3.000 t.kr.
Udgiften har for den første fase været afholdt af driftsmidler til vedligehold af kommunale ejendomme.
De resterende ejendomme ønskes gennemgået og fejlrettet i næste fase
Disse består af bosteder, skoler og haller mv. Omfanget er ca. 60 ejendomme og udgiften forventes at være 2.000
t.kr.
Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Projektet forventes gennemført i årene 2021 og 2022 som en direkte forlængelse af den første fase.
Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

2023
50

2024
50

2025
50

2026
50

2027
50

2028
50

2029
50

Beskrivelse af afledt drift:
Efter endt gennemgang indgår alle bygninger i systematisk test og opfølgning. Udgifterne til dette afholdes under
driftsmidlerne til bygningsvedligehold.

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.11 - Bilag: Bilag C bev 12 Cykelparkering i Hvinningdal_budget 2021 - Kopi
DokumentID: 8439287

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Cykelparkering i Hvinningdal
ØKE
150.000 kr.

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

150

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)

Silkeborg Kommune har gennemført et områdestudie i Hvinningdal. Som et led i realiseringen af
områdestudiet omlægges og etableres ny infrastruktur samt parkering til hele området. Dette medfører
store ændringer i det eksisterende udeområde mellem institutioner, foreninger og baneanlæg, hvorfor
flere cykelparkeringsområder skal reetableres. Der er endvidere behov for at etablere 132
cykelparkeringer mere end det nuværende antal for at overholde p-normen. Cykelstativerne indgår
som en bygherreleverance i det samlede infrastrukturprojekt.

Figur 1 – Cykelparkering i Hvinningdal nær indgange til bygningerne i forlængelse af det samlede ankomst- og p-område.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)
Cykelstativerne opsættes foråret 2021.
Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

Beskrivelse af afledt drift:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.12 - Bilag: Bilag A, bevilling 14 Centralfunktioner
DokumentID: 8437098

Bilag A, prioritering af anlæg indenfor rammen
Udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling:

14 Centralfunktioner

Projekter

kr.1.000
Før 2020

Kommuneplan mv.
14 Centralfunktioner
Ramme for bevillingen

Anlægsoversigt 2021-2029

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

950
0

950

950

0

0

0

0

0

0

0

0

950

0

0

0

0

0

0

0

0

950

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.13 - Bilag: Bilag B, bevilling 14, skema til prioriteret anlægsbehov udover rammen
DokumentID: 8445326

Bilag B, skema til prioritering af øvrigt anlægsbehov udover aktuel ramme
Udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling:

14 Centralfunktioner

Projekter

kr.1.000
Prioritering

Kommuneplan

1

Forundersøgelser ifm lokalplanlægning

2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

17.000

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.14 - Bilag: Bilag C_1, Bevilling 14 Centralfunktioner, Kommuneplan
DokumentID: 8437114

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Kommuneplan
Økonomi- og Erhvervsudvalget
14 Centralfunktioner

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

2022
1.000

2023
1.000

2024
1.000

2025
1.000

2026
1.000

2027
1.000

2028
1.000

2029
1.000

Baggrund og beskrivelse : (antal m2, antal pladser, beliggenhed m.v.)
Kommuneplanlægning er en løbende proces, og der arbejdes mod en mere rullende kommuneplanlægning
fremadrettet. Som en del af kommuneplanarbejdet opstår også ofte behov for større, strategiske
byudviklingsprojekter, som kalder på ekstern rådgiverhjælp.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

Beskrivelse af afledt drift:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
6.15 - Bilag: Bilag C_2, Bevilling 14 Centralfunktioner - Forundersøgelser ifm
lokalplanlægning
DokumentID: 8437111

Bilag C, skabelon til præsentation og beskrivelse af nyt anlægsprojekt

Projektnavn:
Udvalg:
Bevilling:

Forundersøgelser ifm. lokalplanlægning
Økonomi- og Erhvervsudvalget
14 Centralfunktioner

Forventet forbrug i 1.000 kr.

Fase/år

2021

Projektering/udbud
Udførelse
Indtægter (angives med
minus foran)
Indflytning/ibrugtagning

1.000

2022
1.000

2023
1.000

2024
1.000

2025
1.000

2026
1.000

2027
1.000

2028
1.000

2029
1.000

Baggrund og beskrivelse :
Ifm. den løbende lokalplanlægning er der ofte behov for en række forundersøgelser med henblik på afklaring af fx
regnvandshåndtering, servitutter, støjpåvirkninger, påvirkning af beskyttet natur eller bilag IV-arter. Hvor det er
Silkeborg Kommune, der har initieret lokalplanlægning, ligger udgifter til disse undersøgelser ved kommunen selv
og ikke en privat bygherre som ellers.

Bemærkninger til tidsplanen: (lokalplan, ekspropriation, myndighedsbehandling m.v.)

Afledt drift i 1.000 kr.
2021
Udgift
Indtægt

2022

Beskrivelse af afledt drift:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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6.16 - Bilag: Bilag A, Bevilling 15 Fælles formål
DokumentID: 8437099

Bilag A, prioritering af anlæg indenfor rammen
Udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling:

15 Fælles formål

Projekter

Anlægsoversigt 2021-2029

kr.1.000
Før 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

Digitalisering

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Modernisering af IT infrastruktur og materiel

3.500

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

7.000

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

0

7.000

7.000

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

15 Fælles formål
Ramme for bevillingen

0

28.000
37.000
65.000
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6.17 - Bilag: Bilag A, Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
DokumentID: 8437100

Bilag A, prioritering af anlæg indenfor rammen
Udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling:

16 Tværgående aktiviteter

Projekter

Anlægsoversigt 2021-2029

kr.1.000
Før 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

Vækstpuljen

2.950

7.450

7.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

67.900

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede
projekter

7.425

7.425

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

59.850

8.200

16.300

30.200

54.700

54.700

54.700

218.800

Pulje til overførsel mellem årene

0

Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023
16 Tværgående aktiviteter
Ramme for bevillingen

0

10.375

14.875

23.200

33.800

47.700

72.200

72.200

72.200

0

10.375

14.875

23.200

33.800

47.700

72.200

72.200

72.200

72.200

346.550

10 Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og
Indenrigsministeriet revision af 2018 indenfor børneog ungeområdet
10.1 - Bilag: Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 Silkeborg Kommune
DokumentID: 8393053

Silkeborg Kommune
Att. Kathe Højer Mortensen/ Marianne Harding Kirkegaard
kommunen@silkeborg.dk

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
sim@sim.dk

Kopi er sendt til:
Det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen
Kommunens revisor, BDO

Sagsnr.
2019 - 5283
Doknr.
210917
Dato
28-02-2020

Decisionsskrivelse vedrørende Silkeborg Kommunes revisionsberetning
om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område for
regnskabsåret 2018
Social- og Indenrigsministeriet modtog ved e-mail af 30. august 2019 beretning om
revision af Silkeborg Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2018 på
områder med statsrefusion.
Det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Silkeborg Kommunes
forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og
Indenrigsministeriets område har givet anledning til en ny og en videreført
revisionsbemærkning.
Bemærkningerne kan henføres til afsnit 1.1 og 2.1:


1.1 – Særlig støtte til børn og unge, jf. servicelovens kapitel 11



1.2 – Dækning af nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 100



2.1 – Merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41

1. Opfølgning for regnskabsåret 2017
Det følger af Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af 25. februar 2019, at der
er angivet forhold, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med
beretningen for regnskabsåret 2018.
1.1 Særlig støtte til børn og unge, jf. servicelovens kapitel 11
I revisionsberetningen vedr. regnskabsåret 2018 skriver revisor, at der i marts 2019 er
foretaget opfølgning på området vedr. tilbud til børn og unge efter servicelovens
kapitel 11. Revisor har gennemgået i alt ti sager, og har i seks sager fundet i alt otte fejl.
Revisor konkluderer, at området fortsat ikke administrereres i henhold til gældende
regler. Derudover hæfter revisor sig ved, at der ikke kan konstateres en generel
forbedring af sagsadministrationen.
Revisor viderefører derfor revisionsbemærkningen.
Revisor anbefaler, at kommunen i 2019 følger området tæt for at sikre, at der er den
fornødne fremdrift i forhold til forbedringen af sagsadministrationen på området.

Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at kommunens initiativer på
området fortsat ikke har forbedret sagsadministrationen i en sådan grad, at revisor
kan lukke revisionsbemærkningen. Ministeriet tilslutter sig i øvrigt revisors
anbefalinger på området.
Da der er tale om en revisionsbemærkning, som er videreført siden 2015, skal
ministeriet anmode kommunen om at indsende en redegørelse for området.
Redegørelsen bedes indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen fremadrettet vil
sikre nedbringelse af fejlene på området. Herunder om der er iværksat handlinger eller
opkvalificeringsforløb på området. Redegørelsen bedes sendt til Social- og
Indenrigsministeriet inden for en måned fra dags dato pr. mail på
revision@sim.dk.
Ministeriet har noteret, at kommunens revisor følger op på området i forbindelse med
beretningen for regnskabsåret 2019.
1.2 – Dækning af nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 100
I revisionsberetningen vedr. regnskabsåret 2018 skriver revisor, at der er foretaget
opfølgning på området efter servicelovens § 100. Revisor har gennemgået i alt seks
sager, og har i tre sager fundet i alt tre væsentlige fejl uden refusionsmæssig
betydning.
Fejlene kan henføres til, at opfølgningen i de tre sager ikke er foretaget rettidigt,
ligesom der ikke er truffet fornyet afgørelse om bevilling af merudgifter.
Revisor konkluderer, at området fortsat ikke administrereres fuldt ud i henhold til
gældende regler. Ligesom kommunen i sit ledelsestilsyn konstaterer, at der er
udfordringer med rettidig opfølgning på området.
Revisor viderefører derfor revisionsbemærkningen.
Revisor anbefaler, at kommunen etablerer et skærpet og hyppigere ledelsestilsyn med
fokus på fremdrift i forbedringen af sagsadministrationen på området.
Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at kommunens initiativer på
området fortsat ikke har forbedret sagsadministrationen i en sådan grad, at revisor
kan lukke revisionsbemærkningen. Ministeriet tilslutter sig i øvrigt revisors
anbefalinger på området.
Ministeriet henstiller til at kommunen følger revisors anbefalinger, samt at
kommunen generelt skærper opmærksomheden på området, ligesom der henstilles til,
at kommunens revisor følger op på området i forbindelse med beretningen for
regnskabsåret 2019.

2. Revision på det sociale område
2.1 Merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41
Det fremgår af det tværministerielle skema, at revisor har konstateret i alt seks fejl på
området for merudgiftsydelser, jf. servicelovens § 41.
Social- og Indenrigsministeriet bemærker, at revisor i det tværministerielle skema har
angivet, at der er tale om tre fejl uden refusionsmæssig betydning, og tre fejl med
refusionsmæssig betydning. Af afsnit 2.3.1 har revisor imidlertid skrevet, at der er tale
om i alt seks sager med fejl af umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig

2

betydning.
Ministeriet henstiller til revisor om fremadrettet at være opmærksom på at sikre
overensstemmelse mellem oplysninger i skemaet og teksten i revisionsberetningen.
Ministeriet vurderer på baggrund af beskrivelsen af fejlene, at der er tale om tre fejl
med refusionsmæssig betydning og tre fejl uden refusionsmæssig betydning.
De tre fejl med refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I en sag ses der en række enkeltudbetalinger af merudgifter, som burde være
indregnet i standardbeløbet



I en sag er der fejludbetaling af et beløb i en længere periode



I en sag er der ikke dokumentation for at forældrenes egenbetaling er afholdt

De tre fejl uden refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I to sager er opfølgningen ikke foretaget rettidigt



I en sag er der ikke tilstrækkelig dokumentation for hvordan dele af
merudgifterne er beregnet

Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at der er konstateret mange fejl
på området, samt at revisor vurderer, at kommunens administration af området ikke
fuldt ud administreres i henhold til gældende regler.
Af revisionsberetningen fremgår det ikke tydeligt, om der er rettet op på de
konstaterede fejl. Derudover fremgår det heller ikke, hvordan kommunen vil forbedre
administrationen af området.
Kommunens administration af området har givet anledning til en
revisionsbemærkning, og Social- og Indenrigsministeriet skal på baggrund af følgende
opmærksomhedspunkter anmode kommunen om at indsende en redegørelse for
området:


Der er tale om et højt antal fejl med umiddelbar refusionsmæssig betydning



Det fremgår ikke af beretningen, hvordan kommunen vil styrke
administrationen af området fremadrettet



Det fremgår ikke af beretningen, hvorvidt forholdene er berigtiget

Redegørelsen bedes indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen fremadrettet vil
sikre nedbringelse af fejlene på området. Herunder om der er iværksat handlinger eller
opkvalificeringsforløb på området. Til sidst bedes kommunen forholde sig til, om
sagerne med refusionsmæssig betydning er berigtiget. Redegørelsen bedes sendt til
Social- og Indenrigsministeriet inden for en måned fra dags dato pr. mail på
revision@sim.dk.
Kommunens revisor bedes følge op på området med beretningen for regnskabsåret
2019, herunder med fokus på, om der er foretaget berigtigelse af refusionen i de
pågældende sager.
2.2 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42
Det fremgår af det tværministerielle skema, at revisor har konstateret to væsentlige fejl
med refusionsmæssig betydning og to væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning.
Der er i alt gennemgået fire sager på området.
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De to fejl med refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I en sag er der fejl i beregning af tabt arbejdsfortjeneste



I en sag er der ikke taget højde for sparede udgifter i en periode

De to fejl uden refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I en sag er opfølgningen ikke foretaget rettidigt



I en sag fremgik årsag til forlængelse ikke af sagen

Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er fundet
væsentlige fejl både med og uden refusionsmæssig betydning i de gennemgåede sager.
Samtidig bemærker ministeriet, at det af revisionsberetningen ikke fremgår tydeligt,
om der er rettet op på de konstaterede fejl. Derudover fremgår det heller ikke
umiddelbart, hvordan kommunen vil forbedre administrationen af området.
Social- og Indenrigsministeriet skal på den baggrund henstille, at kommunen øger
fokus på området fx ved at iværksætte konkrete tiltag så fejlniveauet reduceres, samt
at kommunen foretager berigtigelse af refusionen i de pågældende sager. I forlængelse
heraf anmodes kommunens revisor om at følge op på området med beretningen for
regnskabsåret 2019, herunder med fokus på, om kommunen har foretaget berigtigelse
af refusionen i de pågældende sager.
3. Fravalg af personsagsgennemgang
Det fremgår af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på følgende
områder:





Dagtilbudsloven § 99
Lov om aktiv socialpolitik § 107
Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124
Servicelovens § 72 vedr. advokatbistand, aktindsigt mv.

Områder efter dagtilbudsloven § 99, lov om aktiv socialpolitik § 107 og dele af lov om
aktiv beskæftigelsesindsats § 124 er fravalgt, da der i 2018 ikke har været udgifter på
områderne.
Området efter servicelovens § 72 er fravalgt, da området ikke har givet anledning til
fejl og mangler tidligere år. Derudover indgår området i revisors tre års plan, og er
senest revideret i 2017.
Ministeriets bemærkninger til fravalg af personsagsgennemgang
Det følger af regnskabsbekendtgørelsen nr. 1467 af 16. december 2019 § 67, stk. 1, at
revisionen af personsager skal foretages for ydelser og tilskud omfattet af
bekendtgørelsens § 1.
Personsagsgennemgangen planlægges og gennemføres af revisor ud fra dennes faglige
vurdering af væsentlighed og risiko, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 1, og skal foretages
inden for en kortere årrække på alle konti, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 2.
Det er en forudsætning for, at revisor kan undlade årlig personsagsgennemgang på
enkelte områder og konti, at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet
overbevisning om, at sagsbehandlingen på området er betryggende, samt at revisor
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har udarbejdet turnusplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år, jf.
bekendtgørelsens § 67, stk. 3. Revisionen skal redegøre for og begrunde fravalget.
Det følger af regnskabsbekendtgørelens § 71, stk. 2, at redegørelsen for resultaterne af
personsagsgennemgangen efter § 67 som minimum skal specificeres på den
autoriserede kontoplans funktionsniveau (3. niveau).
På baggrund af ovenstående er det ministeriets opfattelse, at revisor har begrundet
fravalget af områder.

4. Regler
Social- og Indenrigsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der
vedrører ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område, som er
omfattet af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud
samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og
Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og
Undervisningsministeriets ressortområder1.

5. Ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret
Personlig Assistance (hjælperordninger)
Det fremgår af revisionsberetningen, at det som led i de faglige standarder for
forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision er fastlagt, at revisor over en 5-årig
periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede
revisionsproces, og at hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 vedr.
offentlige tilskudsordninger er revideret som følge heraf for regnskabsåret 2018.
Samlet er det revisors vurdering, at kommunen har en hensigtsmæssig organisering og
styring, der i tilfredsstillende grad kan sikre en effektiv ledelse, styring og
sparsommelig drift.
Revisor har dog følgende anbefalinger og kommentarer:


Kommunens organisering af hjælperordningerne gør, at der skal være et
samarbejde mellem Socialafdelingen og Sundhed og Omsorg. Kommunen har
over for revisor oplyst om, at der er taget initiativ til at styrke samarbejdet.
Revisor tilslutter sig initiativet.



Kommunen har ikke en procedure der sikrer, at ordningernes kontante tilskud
reguleres i forhold til fx ændringer i løn- eller takstfremskrivninger,
funktionsniveau mv. Kommunen har over for revisor oplyst om, at der er taget
initiativ til at etablere en sådan procedure.



Kommunen har ikke udarbejdet regnskab for de sager, hvor kommunen
varetager lønadministrationen. Dette er lovbestemt efter bekendtgørelse om
udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig
assistance efter serviceloven § 14, stk. 4. Kommunen har over for revisor
oplyst om, at der er taget initiativ til udarbejdelse af årlige regnskaber i
henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 var gældende bekendtgørelse på tidspunktet for revisionen.
Bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 ophæver ovenstående bekendtgørelse.
1
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Revisor har derudover konstateret, at kommunen ikke har modtaget regnskaber fra to
arbejdsgivervirksomheder for regnskabsåret 2017, ligesom ingen regnskaber fra
arbejdsgivervirksomhederne for 2017 er godkendt som følge af manglende eller
utilstrækkelig dokumentation. Det skyldes ifølge kommunen,
arbejdsgivervirksomhedernes manglende evne til at fremsende den fornødne
dokumentation for, at det visiterede ydelse faktisk også er leveret til borgeren.
Revisor anbefaler, at kommunen fortsætter sine initiativer til at forbedre samarbejdet
med arbejdsgivervirksomhederne omkring indsendelse af dokumentation.
Social- og Indenrigsministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor samlet vurderer,
at området har en hensigtsmæssig organisering og styring.
Social- og Indenrigsministeriet finder det dog uhensigtsmæssigt, at kommunen ikke i
dag sikrer, at der udarbejdes regnskab for de borgere som kommunen administrerer
lønudbetaling for. Ministeriet henstiller til, at kommunen følger revisors anbefalinger
og øger opmærksomheden på området, ligesom kommunens revisor bedes følge op på
de specifikke forhold, herunder udarbejdelse af regnskaber, indhentelse af
dokumentation fra arbejdsgivervirksomhederne samt kommunens arbejde med
initiativerne, i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2019.
6. Social- og Indenrigsministeriets konklusion
Social- og Indenrigsministeriet anser punkter, hvor det ovenfor eksplicit er anført, at
revisor bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2019, som
videreførte forhold.
Social- og Indenrigsministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, jf.
ovenfor, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager,
hvor det har været påkrævet.
Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til
revisionsberetningen, men afventer dog redegørelserne, jf. pkt. 1.1 og 2.1.

Med venlig hilsen
Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef
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10 Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og
Indenrigsministeriet revision af 2018 indenfor børneog ungeområdet
10.2 - Bilag: Redegørelse vedr. decisionsskrivelse
DokumentID: 8349940

20. april 2020

Redegørelse på baggrund af decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet
vedrørende Silkeborg Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på
Social- og Indenrigsministeriets området for regnskabsåret 2018
Det fremgår af decisionsskrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, at der skal
udarbejdes:
1. En redegørelse der indeholder en opfølgning på særlig støtte til børn og unge jf.
servicelovens kap. 11
2. En redegørelse vedr. merudgiftsydelse jf. servicelovens § 41.
Redegørelserne kan ses i nedenstående.
Social- og Indenrigsministeriet har anmodet om en redegørelse på disse områder på
baggrund af revisionsberetningen vedr. regnskabsåret 2018.
BDO revision har i april 2020 – efter aftale med Børne- og Familieafdelingen i Silkeborg
Kommune foretaget en opfølgning af de handlinger som Børne- og familieafdelingen har
iværksat efter revisionsberetningen vedr. regnskabsåret 2018. BDO har i april 2020
vurderet sagsbehandlingen efter iværksættelse af initiativer på sagsområdet. Revisionen
ser en klar forbedring i sagsadministrationen i 2019. Revisionen beskriver at området nu
generelt administreres efter gældende regler. Besøgsnotatet er vedlagt redegørelsen.
1. Redegørelse vedr. Særlig støtte til børn og unge jf. servicelovens kap. 11
I revisionsberetningen vedr. regnskabsåret 2018 konkluderer revisor, at området fortsat
ikke administreres i henhold til gældende regler samt at der ikke kan konstateres en generel
forbedring af sagsadministrationen. Revisionen har gennemgået i alt 10 sager og har i 6
sager fundet i alt 8 fejl.
I nedenstående redegørelse fremgår det, hvad Børne- og Familieafdelingen har arbejdet
med i forhold til at nedbringe fejlene på området samt hvilke handlinger der er igangsat.
Nedenstående initiativer blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 12. august 2019.
Overordnet set har ledelsen i Familierådgivningen fulgt området tæt for at sikre en
forbedring af sagsadministrationen på området.
Ledelsestilsyn
Der er sket en udvidelse i ledelsestilsynet, hvilket konkret betyder, at 4 sager hos hver
rådgiver udtages til ledelsestilsyn mod hidtil to sager. Dette betyder, at der opnås
gennemgang og tilsyn i stort set alle sagerne i løbet af et år. Der er ved ledelsestilsynet
Rikke Schjøtt (22454)
Børne- og Familieafdelingen
Rikke.Schjott@silkeborg.dk

Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2018-01545

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

fokus på om der foreligger undersøgelse, handleplan, børnefaglig undersøgelse,
børnesamtaler og opfølgninger efter §140 samt §§ 41 og 42. Det noteres hvis der er
mangler, og der følges op på om manglerne er udbedret ved næste tilsyn. Der fokuseres på
de næste skridt i sagsarbejdet for at sikre fremdrift og der vil i en periode være en mere
instruerende tilgang til sagsarbejdet. Der registreres fortsat i en log, så der følges op ved
næste ledelsestilsyn.
Teamlederne foretager en skriftlig tilbagemelding til leder af Familierådgivningen hver 2.
måned til brug for en fælles drøftelse og evt. justeringer i ledelsestilsynet. Der vil være
fokus på hvorvidt der er behov for generelle tiltag eller alene individuelle tiltag. Der har fx
været fokus på hvor omfattende en børnefaglig undersøgelse skal være, og hvor konkret en
handleplan skal udfærdiges. I den forbindelse har der været 5 undervisningsdage med ICS
(The Integrated Children’s System) i centrum, hvor der undervist og arbejdet med såvel
undersøgelser som handleplaner.
Ledelsestilsynet medfører, at ledelsen kommer tættere på den enkelte rådgiver og har bedre
mulighed for at yde sparring og individuel ledelse. Samtidig har teamlederen mulighed for
at løfte generelle problemstillinger op dermed sikre en generel opkvalificering samt
videndeling på tværs i Familierådgivningen.
Revisionen har i april 2020 gennemgået 6 sager fra ledelsestilsynet og er generelt enige i
ledelsestilsynet. Der er sagsbehandlet korrekt, journaliseret faglige vurderinger og henvist
til relevante paragraffer. I de stikprøver som revisionen har udtaget og der ikke er omfattet
af kommunens ledelsestilsyn konstateres bl.a. at der er momentum i sagen og der foreligger
nødvendige bevillinger, handleplaner og børnesamtaler.
Formålet med at lave en ekstra revision i april 2020 har været at få en ekstern vurdering
af, om de tiltag som Børne- og Ungeudvalget besluttede i august 2019 har haft den
forventede effekt og dermed bidraget til korrekt sagsbehandling.

Effektivisering af arbejdskultur
Ledelsen har sat fokus på effektivisering af arbejdskulturen. Konkret betyder dette, at
familierådgiver medtager computer til alle samtaler og journaliserer og/eller udfærdiger dele
af den børnefaglige undersøgelse og handleplaner undervejs i samtalerne med borgerne.
Dette med henblik på at mindske risiko for, at der er væsentlige mangler i forhold til den
skriftlige dokumentation i sagerne.
Teamlederen har ligeledes fokus på hjælp til kalenderstyring og prioritering for at sikre, at
opgaver med deadline bliver tidsfastsat i kalenderen.
Familierådgivningen fastsatte i 2017 et strategisk mål om at sikre momentum i
sagsbehandlingen. Det er fortsat et mål og i sagsgennemgangen med den enkelte rådgiver
er der et særligt fokus på, hvad næste skridt i arbejdet med familien er. Der er udviklet en
undersøgelsesplan, hvor man fra starten af planlægger hvilke samtaler og møder der skal
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danne grundlag for undersøgelsen. Dette giver samtidig familien et overblik over processen
og en viden om, hvornår undersøgelsen kan forventes færdig.
Ovenstående tiltag vil fortsætte i 2020.
Håndtering af underretninger
I 2018 er der indført en praksis om at alle underretninger håndteres indenfor en uge og det
indgår i ledelsestilsynet, hvorvidt der er handlet rettidigt på underretninger. Der er ikke
konstateret afvigelser i forhold til dette mål.

2. Redegørelse vedr. Merudgifter jf servicelovens § 41
Det fremgår i decisionsskrivelsen til Silkeborg Kommune vedrørende regnskabsåret 2018,
at revisionen har konstateret i alt 6 fejl på området for merudgiftsydelser. Social-og
Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at der er konstateret mange fejl på området, samt
at revisor vurderer, at kommunens administration af området ikke fuldt ud administreres
efter reglerne.
I forhold til merudgifter (§ 41 i serviceloven) arbejdes der kontinuerligt på at nedbringe fejl
på området. Indsatserne beskrevet under redegørelse vedr. kap. 11 er også igangsat på
området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
I ledelsestilsynet er der er fokus på opfølgning og dokumentation. Til ledelsestilsynet er
tilknyttet en logbog, hvor teamleder systematisk gennemgår 4 sager pr. måned pr. rådgiver.
Dermed gennemgås alle sager én gang årligt.
Ledelsestilsynet medfører, at ledelsen kommer tættere på den enkelte rådgiver og har bedre
mulighed for at yde sparring og individuel ledelse. Samtidig har teamlederen haft fokus på
at sikre korrekt administration efter lovgivningen og drøftet dette med rådgiverne.
De undersøgte sager, hvor der er konstateret fejl, er blevet gennemgået og berigtiget og
følges op af revisor.
I forhold til tabt arbejdsfortjeneste (§ 42 i serviceloven) er sagsgangen og de konkrete sager
drøftet. Der er desuden foretaget en berigtigelse af sagerne.
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Vedr.:

Silkeborg Kommune

Sagsgennemgang på Familie- og børnehandicapområdet

Journal nr.:
Dato:

02-04-2020

Initialer:

LTI

Bemærk: Børne- og Familieafdelingen har fjernet sags.nr./cpr.nr. i
dokumentet af hensyn til lov om persondata.
Vi har fået oplyst, at på baggrund af vores opfølgning og revision at der i maj
2019 er besluttet en række tiltag til forbedring af sagsadministrationen samt
styrke ledelsestilsynet.
Vi har jf. aftale foretaget opfølgning på dette i april 2020, hvor vi har
vurderet sagsbehandlingen efter iværksættelse af initiativer på sagsområdet.
Vi ser en klar forbedring i sagsadministrationen i 2019 og at området nu
generelt administreres efter gældende regler.

Ledelsestilsyn
Vi har gennemgået 6 sager fra ledelsestilsynet og vi er generelt enige i
ledelsestilsynet.
Substansrevision
Vi har foretaget gennemgang af 4 sager. Gennemgangen har ikke givet
anledning til kommentarer.

Oversigt over stikprøver af ledelsestilsynet på sagsniveau.
Ledelsestilsyn Rådgivende Team foretaget 10.12.19 med følgende
konstateringer:
Underretning modtaget d. 30.10.19 fra egen læge. Underretning er vurderet
ikke akut. Indkaldelse sendt d. 01.11.19, partshøring d. 07.11.19. intern
tidsfrist overholdt. Barn deltaget ved møde. Ok dokumenteret. Sag oprettet
d.
30.10.19, henvist d. 07.11.10, dvs. en uge. Tilbagemelding til underretter d.
07.11.19. Sag ok.

Side 1 af 4

Besøgsnotat
BDO har ved sagsgennemgangen ligeledes konstateret ovenstående. Der er
sagsbehandlet korrekt, journaliseret faglige vurderinger og henvist relevant til
§ 11.3.

Ledelsestilsyn Distrikt Nord foretaget d. 05.12.19 med følgende
konstateringer:
Underretning d. 28.10.19/genvurdering d. 01.11.19. BFU afgørelse
09.05.19/afsluttet 08.08.19, BS 04.07.19. Familierådslagning ikke relevant
pt. HP 20.08.19. henvist til FUK aug 2019, opstartsmøde i 27.11.19/frist
26.02.20. Forventes afsluttet inden for 1 år. sag i Familieretshuset. Sag ajour
BDO har ved sagsgennemgangen ligeledes konstateret ovenstående.

Ledelsestilsyn Distrikt Syd foretaget september 2019 med følgende
konstateringer:
Der skal ske udfærdigelse af BFU inden d. 15.09.19.
BDO har ved sagsgennemgangen ligeledes konstateret ovenstående. Efter
ledelsestilsynet er den børnefaglige undersøgelse færdiggjort d. 16.09.19 og
efterfølgende sendt i partshøring. Handleplan udarbejdet og sendt i
partshøring d. 08.10.19 og samme dag er der sket henvisning til kontaktperson
jf. SEL §
52.3.6.
Ledelsestilsyn Distrikt Syd foretaget november 2019 med følgende
konstateringer:
Træffe afgørelse om BFU + BS evt. i hjemmet.
BDO har ved sagsgennemgangen ligeledes konstateret ovenstående. Der er
efterfølgende sket manglende journalisering af afgørelse om udarbejdelse af
børnefaglig undersøgelse d. 29.10.19 (efterfølgende journaliseret) Det kan
ligeledes ses af sagsmateriale at der har været afholdt børnesamtale d.
05.12.19. Den børnefaglige undersøgelse er afsluttet 31.01.20 og der er er
udarbejdet handleplan inden visitering
Der sker partshøring af børnefaglig undersøgelse d. 20.02.20. Der ligger dog
en børnefaglig undersøgelse på sagen vedrører et andet barn. Indstillingen i
sagen er desuden også på et andet barn. Det bør undersøges om der fejlagtigt
er gemt dokumenter på sagen. Ligeledes er indsatsen på sagen kontaktperson
formodentlig også fejlregisteret. Det er ikke muligt at se om der er iværksat
en indsats til barnet.
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Ledelsestilsyn Distrikt Øst foretaget 06.12.19 med følgende
konstateringer:
Rådgiver skal følge op på efterværn og kontaktperson. Sidste notat i sagen er
7 måneder gammel. Rådgiver følges op. Der skal følges op på handleplan og
laves opfølgning.
BDO kan ligeledes konstatere ovenstående. Der har fortsat ikke været
foretaget opfølgning på sagen og seneste notat er nu 10 måneder gammel.
Ledelsestilsyn Helhedsorienteret indsats foretaget 04.12.19 med følgende
konstateringer:
BFU i gang, afgørelsen truffet i oktober 19. Børnesamtale afholdes i den
forbindelse.
BDO kan ligeledes konstatere ovenstående. Efter ledelsestilsynet er den
børnefaglige undersøgelse afsluttet inden for tidsfristen. Der har været
afholdt børnesamtale d. 25.11.19 i forbindelse med udarbejdelse af
undersøgelse. Der foreligger relevant handleplan fra d. 21-02-20 for indsatsen
i form af familiebehandling.

Sager ikke omfattet af kommunens ledelsestilsyn
Stikprøve er udtaget fra kommunens fagsystem

Pigen har siden 2014 været anbragt i familiepleje jf. § 52.3.7. Der er bevilget
aflastning en gang mdl til plejefamilien og der er etableret støttet samvær
med forældrene. I en periode på et års tid bevilges der desuden ekstern
supervision til plejeforældrene. Der er bevilget afledte udgifter af
anbringelsen til dækning af eks. Konfirmation, ferie. Der foreligger aktuel
handleplan og der er afholdt børnesamtale. Plejefamilien opsiger kontrakten
d.21.11.19 og der sker ændring af anbringelsessted medio januar, hvor der
etableres nyt plejeforhold. Seneste børnesamtale har været afholdt 13.01.20
og der foreligger aktuel handleplan d. 20.01.20. Ankestyrelsen har to gange
modtaget underretninger i sagen og indhentet sagsakter. I begge tilfælde har
ankestyrelsen vurderet, at der ikke findes grundlag for at tage sagen op til
behandling efter servicelovens § 65.
BDO konstaterer at der i sagen har været samarbejdsvanskeligheder med
plejefamilie der har ført til skift af anbringelsessted, men at kommunen har
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håndteret dette så skånsomt som muligt for barnet og med inddragelse af
forældrene. Det konstateres desuden at der er momentum i sagen og der
foreligger nødvendige bevillinger, handleplaner og børnesamtaler.

Der bevilges økonomisk støtte til efterskoleophold jf. SEL § 52a, hvilket
stopper d. 27.02.19 grundet episode på efterskolen som resulterer i betinget
dom. Der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse d. 06.03.19. Der
opstartes nyt efterskoleophold 25.03.19. Der afholdes børnesamtale og
børnefaglig undersøgelse sendes i partshøring d. 15.07.19. Der sker henvisning
til kontaktperson jf. SEL § 53.2.6 d. 17.07.19 og der afholdes opstartsmøde d.
04.12.19. Der modtages 24.03.20 underretning omkring bekymring for barnets
trivsel grundet selvmordstanker og selvmordsforsøg. Der sker partshøring af
mor d. 25.03.20 og genvurdering af underretning d. 31.03.20
BDO konstaterer ved sagsgennemgangen, at sagsbehandlingsmæssige skridt er
foretaget. Men bemærker dog, at der går forholdsvis lang tid (5 mdr.) fra
visiteringen til kontaktpersonforløb til at dette opstarter. Der skal snarest
følges op på sagen og der skal ske revidering af handleplan. Dette er rådgiver
opmærksom på, men dette er udsat grundet nuværende Covid19 situation.

Forebyggelsessag i modtagelsen, hvor barnet er i begyndende mistrivsel efter
skolestart. Forældrene henvises d. 14.11.19 til § 11.3 forløb for at få
strategier og redskaber til at skabe en mere struktureret hverdag. Forløbet
opstartes umiddelbart efter visiteringen. Der sker skoleudsættelse af barnet.
BDO har intet at bemærke.
Der er etableret heldagsskoletilbud i Børne- og familiehuset. Der er bevilget
aflastning jf. § 52.3.5 hver 4. weekend hos plejefamilie. Der afholdes
børnesamtale 07.06.19 og 18.12.19. Der er bevilget praktisk pædagogisk
støtte jf. § 52.3.2 indtil december 2019. Der foreligger tillæg til børnefaglig
undersøgelse d. 15.06.18. Der foreligger aktuel handleplan d. 20.12.19.
BDO har intent at bemærke.
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